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INTRODUÇÃO 
 

A Escritura é clara quando regista as palavras de Jesus: 
“Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.” (João 8:32) 

Nessa procura pela Verdade, conhecendo-a em parte e ao 
longo dos anos, de 2007 e 2008 continuei a pesquisar e a ler as 
mensagens reveladas ao profeta Jakob Lorber, do qual me 
tornei leitor assíduo, procurando particularmente as revelações 
sobre o arrebatamento da Igreja, a segunda Vinda de Jesus e 

outras relacionadas com escatologia. 
Mas quando me dispus a ler toda a obra revelada a este 

profeta, fiquei assustado. O que li não contrariava a mensagem 
da Bíblia, mas acrescentava mais revelação. Não podia mais 
refugiar-me no texto sacrossanto, escondendo-me na 
ignorância, pois a Escritura também diz: “As coisas encobertas 
são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós 
e para nossos filhos para sempre, para cumprirmos todas as 
palavras desta lei.” (Deuteronómio 29:29) 

Segundo o sentimento do meu coração, o que estava 
lendo eram coisas reveladas por Deus, mas necessitava de 
confirmação, pois o coração é enganoso. 

Em Janeiro de 2008 reuni com outros irmãos, alguns dos 
quais com o dom de profecia, sem explicar o que desejava saber 
da parte do Senhor. No meu coração orei, perguntando-Lhe se 
os escritos de Jakob Lorber eram inspirados pelo Seu Espírito 

Santo, ou se provinham de outra fonte. Nenhum dos profetas 
sabia o que mentalmente eu estava perguntando a Deus.  

A partir dessa altura, não só o Senhor confirmou que os 
escritos de Lorber eram revelados pelo Espírito Santo, como 
começaram a surgir no nosso meio outras revelações. 

Este trabalho é fruto de uma incumbência atribuída pelo 
nosso Pai. No decurso de três anos eu e outro irmão com o dom 
de profecia fomos incumbidos de compilar tudo aquilo que o 
Senhor nos iria revelar. 
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As revelações transmitidas na primeira obra totalmente 
revelada pelo Senhor (nós cremos) com o título ‘As Novas 
Revelações para o Reino’ , constante de dois volumes, eram por 
demais densas. Registavam ao pormenor todas as profecias, 
visões e outras manifestações espirituais que iam sendo 
transmitidas, tornando fastidiosa a sua leitura para qualquer 
pessoa que não estivesse familiarizada com este tipo de 
informação espiritual. 

Assim, e sabendo que seria necessário trazer à estampa 
um texto acessível a todos, para que a mensagem profética 
passasse para o conhecimento geral, pedimos ao Senhor que 
nos mostrasse a melhor forma de o fazer. O Senhor ouviu o 
nosso pedido e Ele mesmo avalizou esta obra a que chamou “O 

Despertar de Um Novo Dia”. 
Sabendo da nossa constante busca das coisas do Alto, o 

Senhor transmitiu ao “profeta” a seguinte revelação, dirigida ao 
“escrivão”, avalizando, de certa forma, este trabalho: 

 

“Sacia a sede na Minha água, que está no Rio da Terra e 
no Céu. 
Come o Meu pão que está na Terra e no Céu. 
Tens vida em ti pelo Meu sangue, na Terra e no Céu.” 

 

Mediante esta orientação, entendemos que o “escrivão” 
deve juntar o conhecimento adquirido na Terra, 
particularmente aquilo que leu d’A Nova Revelação a tudo 
aquilo que seria revelado no nosso meio. 

Como esta e outras obras foram reveladas pelo Senhor, 
não aparece a identificação de nenhum dos intervenientes. 
Somente é mencionada a designação de “profeta”, para o irmão 
que recebe as mensagens de Deus e a de “escrivão”, para aquele 
que discerne e escreve os textos revelados.  

O suporte para a apresentação desta obra é a comunidade 
em que estamos inseridos – Refúgio Betânia – Comunidade 
Cristã. 
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Assim, iniciamos o trabalho para resumir a obra ‘As 
Novas Revelações para o Reino’, sendo este trabalho 
acarinhado pelo Senhor, conforme Ele nos transmitiu em 
revelação: 

 

“Está atento ao que te vou mostrar: 
Um anjo está junto a um rio com um livro na mão e diz ao 
servo profeta: 
- Não olhes para o livro, olha para o rio. 
O servo observa as águas do rio, e vê reflectido nelas o título 
do livro: 
‘O Despertar de um Novo Dia’. 
Depois, o Senhor disse:  
Começa a escrever:  
Nasci num lugar de guerra e adormeci; e no meu dormir 
sonhei. 
E no meu sonho era um grande jardim; e quando acordei 
era um lugar de armas e de guerra. 
Voltei a adormecer, e sonhei novamente. 
Era um novo dia; e quando acordei lá estava o lugar 
onde nasci, e era um grande e enorme jardim; e dos meus 
olhos saíram lágrimas de alegria, e com estas lágrimas 
reguei este grande jardim.” 

 

Assim nasceu esta obra, que engloba os dois volumes 
d’As Novas Revelações para o Reino’. O primeiro volume 

corresponde ao período de 19-01-2008 a 30-03-2009; o segundo 
volume corresponde ao período de 19-08-2009 a 09-04-2010.  

Todo o texto, em forma de paráfrase, começa com as 
palavras: “Assim diz o Senhor”. 

 
O coordenador da obra 
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DIÁRIO PROFÉTICO 
 

- Primeira Parte - 
 

(De 19-01-2008 a 30-03-2009) 

 

***   
 

Revelações dadas pelo Senhor 

(19 de Janeiro de 2008) 

 

Assim diz o Senhor: 
“A ti, Meu servo ‘escrivão’, o Meu anjo te entrega uma 

caneta e papel com linhas e te diz: Prepara-te porque em pouco 
tempo Eu vou dizer-te o que irás escrever nesse papel. 

A caneta que te entrego tem dois bicos. O bico azul 
destina-se a escrever tudo o que se relaciona com o Meu Amor 
aos homens e à Terra em que habitam, e será uma parte da obra 
que vem do Céu. O bico que escreve a ouro será para escrever 
tudo o que se relaciona com o Meu poder, manifesto pela Minha 
glória, para julgamento do mundo e para que aqueles que são 
do Meu Reino entendam. 

Não podes considerar-te incapaz ou velho, pois Eu dar-
te-ei a capacidade e o vigor para levar por diante esta Minha 
tarefa que agora te entrego.” 
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Revelações dadas pelo Senhor 

(19 de Março de 2008) 

 

Assim diz o Senhor: 
“Diante de ti ponho toda a obra que revelei ao Meu servo 

Jakob Lorber. Irás ler tudo o que puderes, particularmente ‘O 
Grande Evangelho de João’. Faz um resumo de tudo, pois tu 
irás suceder a Mim na continuação desse livro. Guarda a cópia 
que tiraste da obra que revelei ao Meu servo Jakob Lorber e 
guarda-a no teu vaso de barro, bem fundo no teu coração. 

A obra que revelei ao Meu servo do passado traz o seu 
nome (Jakob Lorber). 

A vossa (do ‘escrivão’ e do profeta) não tem nome, pois Eu 
Sou o seu Autor. 

Lembra-te da caneta que te dei no início do ano. 
Deveis juntar toda a obra, quando esta finalizar e 

entregar-Ma para Eu a abençoar. Não a identificareis ainda, 
porque Eu quero fazer desta obra, uma só como se de um 
volume só se tratasse. 

Meu servo ‘escrivão’, não te preocupes, pois vais viver 
ainda o tempo deste livro, mas Eu quero que alimentes os teus 
herdeiros com as suas palavras. 

Também usarei a tua companheira, para ambos forjardes 
a Minha pá do amor, juntando o cabo que são as vossas vidas, 
unindo-o com os Meus quatro parafusos de ouro, que serão o 
vosso testemunho. Assim, a Minha pá pronta servirá para a 
tarefa para a qual a destinei. 

No final, quando o Meu refúgio estiver pronto [*], então 
vos direi: Publicai agora o livro. Fareis a capa do original em 
folha de prata, pois esta obra servirá para atrair muitos a 
Mim, salvando-os do pecado e da morte eterna. Não quero as 
páginas do Meu livro agrafadas, como peças soltas. Quero as 
suas páginas bem cosidas umas às outras, pois a Minha Nova 
Revelação é uma só. 
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O título do livro será ‘Do 1.º ao 3.º Céu Aberto’. 
Perguntaste-Me o significado de tal título. Eu vos direi: 
No 1.º Céu, ou no primeiro firmamento, haverá guerra. 

Quando chegares ao primeiro firmamento não serás ferido.  
No 2.º Céu, ou no segundo firmamento, verás a porta. 

Quando chegares ao segundo firmamento não terás ferida 
alguma. 

No 3.º Céu, ou no terceiro firmamento, verás a Minha 
glória. Quando chegares ao terceiro firmamento serás alvo 
como a neve. 

As vossas tarefas, Meus servos, são distintas e definidas. 
O Meu servo profeta recebe as Minhas revelações mas não as 
entende, pois falo em parábolas, em enigmas e poucas vezes na 
vossa linguagem. Mas o Meu servo ‘escrivão’, qual cego lendo o 
seu alfabeto (Braille), consegue decifrar a Minha linguagem e 
traduzi-la para o vosso idioma e entendimento. 

Coloco perante os dois um caminho com duas portagens, 
que ao longo do tempo ireis ter de passar. Mas vejo e sei que 
sempre optareis pela portagem da direita que é a Minha 
vontade, e assim vos digo: Fizestes a escolha certa.”  

 

[*] Este “Refúgio” a que o Senhor se refere é uma obra social que nasceu no 

coração do “escrivão” e da sua espoa, destinada a alimentar e albergar 

necessitados e a viver a fraternidade cristã, experimentada pela Igreja 

Primitiva (Actos 2:44). Esse projecto já está registado oficialmente como: 

Refúgio Betânia – Comunidade Cristã, sendo a sua tarefa inicial 

confeccionar refeições para distribuição aos carenciados da cidade do 

Porto, o que já fazemos vai para dez anos; falta ainda a construção de um 

espaço físico para abrigar a todos os necessitados de aconchego. 

 

 

 

 

 

Revelações dadas pelo Senhor 
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(20 de Março de 2008) 

 

Assim diz o Senhor: 
“Arde a Minha grande mesa rectangular, com o ouro e o 

fogo do Meu Espírito. Sobre esta mesa estão os Meus sete livros 
de revelações, dos tempos que destino à Minha obra na Terra. 
Seis dos Meus livros, correspondentes a seis dos Meu tempos, já 
foram abertos e vós os conheceis. Mas um ainda falta, e está 
selado, e será o sétimo da Minha Nova Revelação para o 
mundo. 

Porque vês o livro fechado? Tentas abri-lo, mas Eu te 
digo, Meu servo profeta: Não lhe toques! 

Ao lado dos Meus livros do tempo estão os outros três 
livros. Destes três, um está aberto e contém muitos nomes de 
ontem, de hoje e de amanhã. Sabeis que vos falo do livro da 
Vida. 

Do segundo livro caem ainda gotas do Meu Sangue sobre 
toda a Terra, porque ele é o Meu Verbo, a Minha Palavra 
escrita para a humanidade, que pode encaminhar os homens ao 
Meu encontro. 

O terceiro livro é o vosso livro, e o vosso tempo. Dei-lhe 

o título – ‘Do 1.º ao 3.º Céu Aberto’ – porque quero que possais 
vir a Mim, conhecendo as Minha três escadas da humildade e 
do Amor. Podeis subir facilmente estas três escadas, pois neste 
livro Eu vos revelarei todas as coisas que vos desligarão do 
mundo e da matéria.” 

 

 

 

 

 

 

Revelações dadas pelo Senhor 
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(21 de Março de 2008)  

 

Assim diz o Senhor: 
“Estou ligando três vasos e lançando-os para dentro do 

Meu rio da Água viva, para que a Minha palavra os encha 
totalmente. Quando forem retirados, estarão cheios da Minha 
doutrina, e serão três os materiais dos Meus três vasos. 

Agora ide buscar os Meus três vasos e dai-os à Minha 
igreja. 

O primeiro vaso é de prata: Falai da Minha salvação 
eterna. 

O segundo vaso é de ouro transparente: Falai do poder do 
Meu Espírito no amor e na humildade. 

O terceiro vaso é de cristal transparente: Não mais 
haverá segredos, por isso falai abertamente da Minha segunda 
Vinda para buscar os Meus servos fiéis, e para trazer uma Nova 
Terra e um Novo Céu. 

Este vaso irá aumentar, porque muitas são as Minhas 
Novas Revelações para este tempo do fim. Falai do Fim dos 
Tempos! 

Quando o Céu se abrir, o livro da Minha glória descerá e 
ireis ver tudo aquilo que foi escrito para aquele dia, quando Eu 
vier à Terra. 

Eu entreguei nas vossas mãos um campo fértil. Tenho 
visto que estais trabalhando com cuidado. Não quero que 
mistureis nada no campo, daquilo que não é Meu. 

Já passou um tempo em que, por desconhecimento da 
Minha Nova Revelação, misturáveis coisas que não eram para 
o Meu campo, mas Eu as destruí. Não deixeis que volte a 
suceder, porque aquele que Me conhece, e segue, e ouve a Minha 
voz, esse cuida do Meu campo por amor a Mim. O Meu punho 
será o vosso punho. Colocarei as Minhas mãos sobre as vossas 
mãos, para que possais escrever a Minha vontade.” 

 

Revelações dadas pelo Senhor 
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(5 de Maio de 2008) 

 

Assim diz o Senhor: 
“Olhais e vedes sobre a tábua da mesa duas bússolas, e 

cada uma tem o seu norte. Mas vós sabeis que há um só norte, 
por isso trocais as bússolas de lugar, e ambas novamente 
apresentam nortes diferentes, e ficais surpresos. 

Mas Eu, vou retirar para o seu lugar a tábua da mesa, e 
as duas bússolas. Elas subirão para Mim. 

Agora olhais e vedes um cata-vento, e quando o vento 
sopra ele não se move. Ficais perplexos porque o cata-vento 
parou e aponta a seta para o Alto, para o lugar onde Me 
encontro no terceiro Céu.  

Agora observai, pois a seta que ficou virada para Mim 
está a subir; porque a Minha igreja fiel não anda ao sabor do 
vento, mas tem os olhos fixos em Mim, e brevemente virá ao 
Meu encontro. Passará o primeiro Céu e não parará; passará o 
segundo Céu e também não parará; mas entrará no Meu Céu e 
parará, porque se encontra no lugar que lhe tenho reservado por 
eternidades, ‘A Nova Jerusalém do Alto’. 

Ai da Terra, quando a Minha igreja já estiver na Minha 
presença, pois a Minha ira será derramada sobre ela e o Meu 
furor será desencadeado. Mas com a Minha ira e o Meu furor 
enviarei também milhares dos Meus anjos ajudadores, para 
resgatarem a muitos. 

Da Minha árvore na Terra estou cortando folhas bem 
finas, para sobre elas escrever as Minhas revelações. Passarei 
sobre elas os Meus três cilindros, do Amor, da Sabedoria e do 
Poder. O Pai, que é o Amor, o Filho, que é a Sabedoria e o Seu 
Espírito Santo, que é o Poder e Estes estão impregnando essas 
folhas, para delas brotar a Minha Nova Revelação.  

Tu, Meu servo ‘escrivão’, irás escrever sobre elas, usando 
essa máquina do fim (computador), mas sabe que muitos outros 
na Terra estão fazendo o mesmo. Uma só é a Minha Palavra e a 
Minha Nova Revelação, mas muitos são os dialectos.” 
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Revelações dadas pelo Senhor 

(6 de Maio de 2008) 

 

Assim diz o Senhor: 
“Hoje vos convido aos dois (profeta e ‘escrivão’) a subirdes 

à Minha montanha branca da santidade. No alto, bem alto, 
chegastes e vedes o Meu candelabro. Deveis tocar nos seus sete 
braços e nas suas sete lâmpadas, pois este é o Meu número da 
obra feita. Ao tocar nesta obra completa das últimas 
revelações, ficareis por ela iluminados, e podereis ser faróis 
entre os vossos. 

Vou levar-vos a uma das Minhas bibliotecas. Nesta 
Minha biblioteca tenho a estante de ouro do Meu poder. Caberá 
nela um só livro. A partir de agora esta Minha biblioteca 
passará a ser vossa, pois digo-vos: Em breve ireis começar a 
fazer o livro e tereis um tempo para o acabar e colocar 
finalmente na estante.  

Será exposto ao mundo e fareis dois mil e quinhentos 
exemplares e o livro terá duas mil e quinhentas páginas. 

Várias tentativas do adversário haverá para prejudicar o 
vosso trabalho, mas a luta será Minha e sempre Eu saio 
vencedor, pois sou o Senhor dos Exércitos. Deveis deixar que o 
adversário faça a sua obra, porque ele já tem pouco tempo. 
Confiai em Mim, pois Eu sempre vos darei o papel necessário, 
que são as Minhas revelações, para serem escritas para o futuro 
bem próximo. 

Eu farei com que todas as folhas deste livro se juntem e, 
tal como um rolo estendido, o depositarei sobre o Meu rio da 
bênção. 

Subireis até ao Alto e vos deixarei ver uma cidade da 
Terra. Já não existe, mas Eu vos deixo ver como era no passado. 

Vede a pedra que cobriu o Meu sepulcro subir até Mim; 
pois em breve não mais o Meu sacrifício remidor será 
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apropriado por ninguém. Está chegando o fim da Minha 
misericórdia. 

Quando chegar esse tempo, lançarei novamente a pedra 
sobre a Terra, não para salvar, mas para subjugar, pois a 
humanidade calcou aos pés o poder do Meu Sangue, rejeitando-
o e não quiseram a Minha salvação eterna. Por isso Eu vos 
digo: Onde esta pedra descer, não atingirá aqueles que são 
Meus; mas os que habitam à direita e à esquerda serão 
atingidos. 

Lembrai-vos do dia em que vos disse: Não choreis por 
Mim, mas chorai pelos vossos (Lucas 23:28-31). Do alto derramei 
do Meu sangue em toda a Terra. Os que estão no centro da 
Minha vontade não serão atingidos. Os que estão à direita e à 
esquerda, fora da Minha vontade, esses serão atingidos. 

Observai a Minha palavra escrita, a que chamais 
Escrituras Sagradas, e ouvi: A vinda está próxima! A vinda 
está próxima! 

Foram dois os Meus alertas, serão dois os Meus tempos. 
Vou mostrar-vos o campo das muitas palmeiras, quais 

igrejas. 
Seis destas palmeiras têm duas asas de dragão e estão 

rodeando uma que é a Minha palmeira amada. Parecem iguais 
no tamanho, mas a Minha igreja não tem asas de dragão. 

Já tenho preparado os seis montes de estrume que juntei 
de tudo o que as seis palmeiras com asas de dragão deixaram 
como fruto. Tenho também seis compartimentos no abismo que 
aguardam a chegada delas. 

Em breve as palmeiras com asas de dragão irão juntar-se 
ao dragão maior, e lutarão contra a Minha palmeira que é a 
Minha igreja amada. Mas os Meus anjos já foram destacados 
para lutarem por ela; sairá ferida, mas Eu a curarei; pois o seu 
ferimento terá de ser igual ao Meu, pois também fui ferido por 
aquele que se dizia Meu discípulo, mas amou por demais o 
mundo para se desligar dele. 
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A Minha vitória será definitiva, e estas palmeiras com 
asas de dragão, e o seu esterco, cairão nos abismos já 
preparados.” 

 

Revelações dadas pelo Senhor 

(13 de Maio de 2008) 

 

Assim diz o Senhor: 
“Estou fazendo uma operação aos vossos corações. Os 

homens colocam aparelhos para ajudar os seus corações, mas a 
Minha máquina é diferente, pois a força que a move é o Meu 
poder. 

A partir de agora os vossos corações irão bombear com a 
Minha força e não com a força da vossa carne. 

Dentro dos vossos vasos de barro, que são as vossas 
vidas, coloco hoje um barro novo e fresco, com o qual vou fazer 
uma nova obra em vós. 

 Sereis vós, com a vossa vontade, a levar os vossos vasos 
até ao Meu rio de águas vivas, e com a vossa vontade me 
estareis dizendo que aceitais a Minha tarefa. Porque aceitaste 
a tarefa, a ti te digo, como Meu profeta: Profetiza! Profetiza! 
Profetiza! 

Três tempos, profetizarás em Meu Nome. 
Dois montes fizestes cada um de vós, com o novo barro 

que vos dei; e estes montes aumentaram o seu tamanho.  
São agora grandes os montes, pois as vossas vidas 

cresceram na Minha presença. O que é grande em Mim tem de 
humilhar-se a Mim. Profetiza aos dois montes: Montes, descei 
até à profundidade do Meu rio! 

Profetiza de novo e diz: Montes, subi do Meu rio! 
Vede agora as vossas tarefas. O Meu servo ‘escrivão’ com 

a sua escrita irá fazer muita gente feliz e um farol ilumina ao 
redor. Dei-lhe o Meu anel de ouro que também iluminará ao 
redor. 
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O Meu servo profeta, com os olhos novos que lhe dei, 
verá diferente do mundo. Olhará as pessoas disformes, as 
plantas secas, os bichos imundos e outras coisas 
desagradáveis; mas no cimo do seu monte um potente holofote 
se direcciona. Para onde for a sua luz, nada ficará escondido. 

Ao Meu servo da escrita, digo: Sobe ao monte e leva doze 
folhas brancas que serão as primeiras da Minha leitura. Quero 
que escrevas com o Meu punho, pois quero que fales ao mundo. 

Irás revelar aquilo que não foi escrito no primeiro livro.   
Fala da Minha igreja que está no Alto. Fala da Minha 

igreja que está na Terra. 
Irás terminar antes que venha o gelo do Meu dia especial. 

O Sol não te irá secar. A tua força será como a Minha raiz. Não 
há nenhum cansaço. O teu destino será o Meu poder. 

Serás exemplo da Minha obra. Escreve que Eu, sou a tua 
força. O resto, Irei revelar-te a partir da décima terceira folha. 

Esperarás sozinho, tendo na tua mão as doze folhas em 
branco. 

Quando vires a Minha águia, subirás no seu dorso, e ela 
te levará até à Minha alta montanha. A Minha águia te deixará 
um pouco de tempo junto ao anjo que te entregará a Minha 
caneta para a tua escrita, pois nela vai o Meu poder. 

Começa a escrever, pois o anjo encontra-se deitado sobre 
o Meu rio e olha para o Alto. O seu corpo será a tua mesa de 
trabalho. Ele vê e ouve, e diz: Escreve aquilo que já ouviste. 
Quando o Sol mudar de estação terás já escrito todo o livro, da 
primeira sala (primeira parte desta obra) que Eu te mostrarei. 
Desce para o Refúgio e vai para tua casa. 

Sobre a vossa pergunta, digo aos dois: Aquilo que não 
puderdes fazer, Eu farei.” 

 

 

 

Revelações dadas pelo Senhor 



16 
 

(16 de Maio de 2008) 

 

Assim diz o Senhor: 
“Ireis contemplar um ‘aparelho’ do Meu Espírito, 

estranho para vós, pois não tendes igual na Terra. Ele será a 
vossa máquina na feitura desta obra. 

Ele ouve e escreve. Se houver erro, Eu aviso com o Meu 
sinal que vós ireis passar a entender. 

Para que este aparelho funcione, vos deitareis, olhando 
para os Meus Céus, e o fio condutor do Meu Espírito entrará 
nos vossos cérebros e corações. 

No número vinte e quatro do vosso calendário, e no 
silêncio da noite iniciar-se-á o vosso trabalho [*]. 

Este trabalho será dividido em duas partes. Nas 
primeiras quarenta e cinco carteiras de escola, aprendereis de 
Mim e ouvireis as Minhas Novas Revelações para o Reino. 

Nas outras quarenta e cinco carteiras, Eu vos direi qual a 
sala em que vos juntareis Comigo.” 

  
[*] A data para o início das quarenta e cinco reuniões regulares com o 

Senhor foi em 24 de Junho de 2008, pelas cinco horas da manhã. Quanto às 

restantes quarenta e cinco reuniões com o Senhor, aguardaremos a Sua 

revelação para o ano de 2009. 
 

Assim diz o Senhor: 
“Lembrai-vos da Minha biblioteca onde coloquei um só 

livro. Vedes agora que são três livros. Um dos livros tem a 
lombada ao contrário, os outros dois, todos poderão ler. 
Perguntais-Me pelo livro da lombada escondida, e Eu vos digo: 
Vós ainda não conseguis enxergar aquilo que os Meus olhos 
vêem. 

O primeiro livro são as revelações que transmiti ao Meu 
servo Jakob Lorber. O outro volume é a Minha revelação de 
hoje (Do 1.º ao 3.º Céu Aberto). 

 Quatro antenas, coloquei no Meu monte alto. A antena 
grande sou Eu, e a luz que emito é vermelha, anunciando o 
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perigo ao mundo, mas este não quer ver o aviso do perigo 
iminente. 

A outra antena é a Nova Revelação que transmiti ao Meu 
servo Jakob Lorber; a sua luz também é vermelha, mas poucos 
foram os que a viram e mudaram de caminho, e hoje ainda são 
poucos os que a vêem.  

A outra antena sois vós que ireis emitir a mesma luz, 
mas esta ainda se encontra apagada, pois ainda não vos dei as 
Minhas grandes revelações para este tempo do fim.  

A outra antena, mais pequena, irá receber a luz das duas 
antenas anteriores, e a sua luz será por pouco tempo.” 

 

Revelações dadas pelo Senhor 

(19 de Maio de 2008) 

 

Assim diz o Senhor: 
“Vou dar-vos remos para empurrardes o vosso barco na 

Minha direcção. 
Ao Meu servo profeta, Eu dou o remo da esquerda, para 

que ouça e veja a Minha vontade. Ao Meu servo ‘escrivão’, Eu 
dou o remo da direita, para que possa transmitir ao mundo o 
Meu aviso. 

Lembrai-vos que Eu, quero que comeceis a avançar 
remando em frente. 

A ti, Meu servo, te dei uma caneta de ouro que comerás, 
pois a Minha escrita tem de estar primeiro no teu coração. 

Quero que comeceis dentro em pouco a remar. 
Começo por dizer-vos que dentro da grande pirâmide da 

religião do mundo está Satanás, com a sua estátua de idolatria 
à qual quer dar vida, desenterrando as múmias do paganismo 
do passado, pois quer ressuscitar o seu antigo poderio.  

Ele irá sair. Mas quando sair, será destruído juntamente 
com a pirâmide, porque aquele lugar é abominação e fere o Meu 
povo. 
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Perguntais-Me porque agora vedes três Homens. Eu vos 
digo: 

O primeiro Homem é o Pai, que se apresentou no 
princípio com o Seu Amor, às Suas criaturas, no primeiro 
tempo. 

O segundo Homem é o Filho, que mostrou o Pai aos 
homens, com a Sua Sabedoria, e dando a Sua vida para 
resgatar a humanidade do seu pecado. 

O terceiro homem é o Meu adversário, que nega o Pai que 
o criou, o Filho que o venceu na Cruz, e está levando o mundo 
para a ruína total. Este é o chamado anticristo. 

Disse o Meu apóstolo João quando ainda ensinava na 
Terra: “Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é 
o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho.”  
(I João 2:22) 

  

Revelações dadas pelo Senhor 

(22 de Maio de 2008) 

 

Assim diz o Senhor: 
“Eis que vêm os Meus sinais que estão anunciando a 

Minha vinda. 
Quando vierem os Meus sinais, sereis reunidos com 

outros, e apresentareis as Minhas revelações. A primeira, dada 
ao Meu servo Jakob Lorber e a outra, a vós. 

Mas de antemão vos digo: Eles não as quererão ouvir, 
porque os seus ouvidos não estão preparados, nem haverá 
tempo para prepará-los. São teólogos e dizem saber tudo, e não 
precisam de Mim. Eles dizem que não podem participar da 
vossa leitura, porque nunca a viram escrita, pois ela é a Minha 
Nova Revelação. 

Tereis de passar em breve por uma estrada, para a última 
caminhada do homem. Pagareis um preço em cada portagem do 
tempo. 
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No primeiro tempo da primeira parte da estrada, o vosso 
mundo é igual. Caminhais Comigo e com as vossas coisas, e 
tudo ainda vos é agradável. 

No segundo tempo da segunda parte da estrada, o vosso 
mundo começa a ser diferente, pois muitas coisas Eu vou tirar-
vos; e muitos nesse tempo voltarão atrás. Ouvirão a voz do 
mundo, pois temem a perda das coisas da Terra. Mas outros 
continuam na estrada Comigo, e pagam a portagem que leva ao 
terceiro tempo e à terceira estrada; o preço é alto, mas eles não 
regateiam. 

No terceiro tempo da terceira estrada, não mais se vêem 
os atractivos de outrora, pois tudo é diferente. Lembrai-vos das 
Minhas palavras: “Eis que tudo se fez novo!” Neste terceiro 
tempo da terceira estrada esquecereis tudo o que é passado, 
esquecereis as vossas lágrimas, pois entrastes já no caminho da 
Luz.” 

 

Revelações dadas pelo Senhor 

(24 de Maio de 2008) 

 

Assim diz o Senhor: 
“O cobre se funde com o bronze. A Minha justiça da Lei 

de ontem e a Minha justiça do Amor de hoje se fundem no Juízo 
do Tempo do Fim.  

O ouro se funde com a prata, mas o que liga a todos é a 
Cruz até aos Céus e volta à Terra e se funde na Minha igreja.  

O Meu poder e a Minha salvação ainda são apresentados 
pela Minha igreja da Terra, pois E0u estarei com ela até à 
consumação do tempo. 

O que é ferro não se funde Comigo porque pode ser 
forjado, batido e moldado; a Mim não me serve. A dureza do 
homem, moldada pela força do seu fogo, não Me é agradável, 
pois Eu, chamo na humildade, no Amor e com o Meu Espírito. 
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Em breve virei, e ligarei somente os Meus materiais, 
aqueles que fazem parte de Mim, pois são o corpo da Minha 
igreja na Terra. 

Meus servos (profeta e ‘escrivão’), Eu vos amo de tal 
maneira que digo ao Meu servo que já está junto de Mim (Jakob 
Lorber): Eu, o Senhor, findarei o livro que escrevi. O Meu punho 
se fundirá com o vosso, e os dois livros ficarão neste Novo 
Mundo, quando Eu vier buscar o Meu povo. Eles ficarão para 
testemunho. 

Mas antes, vós os dois tereis de caminhar no deserto do 
mundo, e o vento levantará a areia para vos dificultar o 
caminho. Mas esse vento vem de Mim, pois quero que vos 
ajoelheis na Minha presença e não caminheis na vossa força. 

A sede que ireis sentir não será mais da água da Terra, 
mas da água do Meu Espírito. A vossa cabeça doerá, porque a 
pressão das trevas será grande sobre a humanidade, e quem 
sabe as minhas revelações sofrerá por amor a eles. 

O Meu anjo vos dará a beber da Minha água, e vos levará 
ao Meu campo de girassóis; todos eles, quais vidas famintas, se 
voltam para Mim, o seu eterno Sol. 

Tomai vós desse campo e extraí o que sai dessas plantas, 
pois será óleo balsâmico nos vossos corações, pois todos, quais 
vidas famintas receberão a Minha Palavra – A Nova 
Revelação. 

Vos mostrarei o lugar do futuro próximo. Outrora foi 
cidade do mundo, hoje está limpa da matéria e do pecado. 
Olhai e vereis as novas habitações.  

O que estava aqui nesta terra vos aborrecia, e Eu mandei 
destruir tudo. Agora haverá novas habitações. Aquilo que o 
Meu servo (‘escrivão’) me tem pedido, e aquilo que Eu sinto no 
teu coração (profeta), Eu vou cumprir em vós, porque tenho visto 
que quereis deixar tudo o que é do mundo.  

Quereis trabalhar somente para Mim, por isso o mundo 
vos aborrece. Eu vou cumprir com a Minha palavra. Confiai na 
Minha herança.” 
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Revelações dadas pelo Senhor 

(30 de Maio de 2008) 

 

Assim diz o Senhor: 
“Mandarei o Meu anjo descer à Terra com a Minha 

glória, e com a Minha túnica quadripartida.  
A primeira aba da túnica traz a prata da Minha 

salvação. A segunda aba traz o branco da santidade. A terceira 
aba traz o ouro do Meu poder. A quarta aba traz o azul do Meu 
grande amor pelos homens, que criei à Minha imagem e 
semelhança. 

Os pés do Meu anjo são latão reluzente, pois o Meu Juízo 
está chegando. Aqueles que olharem para cima, antes dos Meus 
pés pousarem na Terra, verão ainda a Minha salvação, a Minha 
santidade, o Meu poder e o Meu amor por vós. 

Digo ao Meu anjo: Ainda é hora para oferecer a Minha 
misericórdia.  

Desce e vai à Minha igreja, e dá a cura de todas as 
enfermidades possíveis. 

Desce e vai à Minha igreja e esparge-a com óleo. 
Desce à Minha igreja e converte o Meu povo, porque o 

Meu tempo está no fim. É tempo ainda para que eles se 
convertam a Mim.” 

 

 

 

 

 

 

Revelações dadas pelo Senhor 

(3 de Junho de 2008) 
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Assim diz o Senhor: 
“No alto da Minha torre em que controlo todas as coisas, 

está o Meu relógio do tempo. O homem passa e diz: A hora não 
está de acordo com o meu país. 

O homem sobe e mexe no Meu relógio, e coloca os 
ponteiros na sua hora. Mas outro não concorda e sobe ao Meu 
relógio, e mexe também na Minha hora, e Eu vejo e não digo 
nada. 

Foram muitos os que alteraram a Minha hora; lutaram 
entre si, reclamando a hora exacta como sua; e eram 
demasiadas as horas exactas, daqueles que dizem saber tudo de 
Mim, e eles mesmos marcavam a hora da Minha vinda. 

Chegou a hora em que ninguém mexerá no Meu relógio do 
tempo, pois já não são horas que sobejam ao mundo, mas sim 
minutos e segundos; pois Eu já selei o Meu relógio, e não 
haverá mais demora. 

O homem corre a extrair da mina da Terra o seu ouro vil. 
Corre, tira, pesa e faz. Mas a corrida vai parar, pois tudo treme, 
e as suas riquezas são abaladas. De novo o homem corre à sua 
mina de ouro, agora desenfreado pois o tempo está escoando.  

Perguntais: quanto tempo?  
Eu vos digo: Espera um pouco! Espera um pouco! São 

dois os tempos da sua correria. 
As trevas se adensam, a noite cai, mas para vós que 

tendes os Meus auscultadores, vos digo: É a Minha aurora a 
vos anunciar. Eu vos direi qual a vossa tarefa. Olhai o quadro 
da Minha sala de aula e vede o que está escrito: 

As Novas Revelações para a Terra. 
As Novas Revelações para o Reino. 
R S T. 
Juntai tudo o que dei ao Meu servo Jakob Lorber, e aquilo 

que aprendestes no Meu caminho até hoje, e fazei “As Novas 
Revelações Para a Terra”. 

Guardai tudo o que vos tenho revelado e fazei “As Novas 
Revelações para o Reino”.  
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Juntai as duas numa só e vereis “Do 1.º ao 3.º Céu 
Aberto”. 

Perguntais-Me pelas outras letras (RST). Ouvi: 
O dia está agradável e há muito Sol. Depois surgem 

nuvens que ficam cada vez mais escuras, e faz-se noite trevosa, 
e ninguém sabe o que vai acontecer. 

Mas do Céu surge a Minha casa branca e resplandecente, 
e podeis ver na porta de entrada, as Minhas letras: – R S T. 

Nesta casa Eu estou anunciando as Minhas Novas 
Revelações, mas a maioria não as entende. Só vão entender a 
palavra que Eu lhes disser: Ajoelhai-vos! 

Só de joelhos na Minha presença, podeis ler as Minhas 
palavras. 

(R) – Restos ficarão de uma colheita, pois quando vier 
buscar os Meus filhos, alguns irão ficar. 

(S) – Sachaste e limpaste o teu terreno, pois muitos houve 
que se deixaram mudar ouvindo as Minhas Novas Revelações. 

(T) – Tiraste todas as pedras e plantaste de novo. 
Esperavas que a terra produzisse tudo de bom, mas deu tudo o 
que era bravio. Muitos não souberam aproveitar a Minha porta 
aberta do Amor; ao invés de entrarem por ela, fecharam-na 
para si. Em breve serão julgados com o mundo, e o seu destino 
eles mesmos traçaram. 

Virei novamente à Terra, não como Servo mas como Rei e 
Senhor. Sento-Me no Meu trono e sou visto. Conheceis a Minha 
túnica quadripartida. Mas agora as minhas cores da Salvação 
(prata), da Santidade (branco), do Poder (ouro) e do Amor (azul), 
não mais são para cobrir-vos, mas para cobrir ‘A Nova 
Jerusalém’ que é a Minha doutrina pura. 

No lagar do vinho está sendo pisada a última colheita; 
mas este vinho não chegará à fermentação, porque Eu vos digo: 
Não bebereis o vinho da vossa vinha, porque ele já foi 
tragado.” 

Revelações dadas pelo Senhor 

(10 de Junho de 2008) 
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Assim diz o Senhor: 
“Sobre a grande mesa do mundo vêem-se dois candeeiros. 

Um deles, o Meu vento forte derrubará. Satanás e os homens 
procurarão repô-lo mas Eu, digo: Não façais isso. ‘A Grande 
Babilónia’ irá cair e nunca mais se levantará. Os que tentarem 
verão a sua mão mirrada pelo Meu fogo. 

 Também outrora Jericó caiu pelo Meu poder e a Minha 
ordem foi a mesma: Maldito diante do Senhor seja o homem 
que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. (Josué 6) 

Jericó foi o primeiro baluarte a cair diante do Meu povo, 
para ele possuir a terra da promissão. A grande meretriz que é 
Babel terá de cair, para os Meus eleitos poderem ver o 
candelabro que fica, ‘A Minha Nova Jerusalém’ que desce dos 
Meus céus, com a Minha doutrina que é a Minha Nova 
Revelação Viva. 

O Meu rebanho já está no seu aprisco. Os Meus servos 
estão guardados por Mim o seu Pastor, mas eles ainda não Me 
vêem pessoalmente.  

No exterior, lobos famintos uivam, mas não podem fazer 
nada contra o Meu rebanho. Eu vou surgir não como Cordeiro 
(João 1:29), mas como o Leão da tribo de Judá (Apocalipse 5:5), e 
pela Minha presença gloriosa a porta do redil se abre, e as 
minhas ovelhas sairão com a Minha Nova Revelação Viva e 
matarão os lobos esfaimados.  

Quando o Meu livro se completar, Eu Mesmo orientarei a 
sua divulgação. 

Mais uma vez vos digo: Tudo se cumprirá. Vede o que Eu 
vou mostrar-vos, pois assim como Eu enviei aquele homem 
(anjo) ao Meu servo e à Minha serva (‘escrivão’ e sua esposa), Eu 
enviarei quatro anjos que cobrirão os quatro cantos do mundo. 
Ireis conhecê-los e cada um deles levará um livro. 

E tu (profeta) lembra-te do dia em que não sabias resolver 
o problema com o aparelho do teu veículo. Mandei-te ao lugar 
certo e não resolveste nada. Ficaste desanimado. Depois Eu fiz 
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funcionar o aparelho. Digo-te a ti, Meu servo, também ao Meu 
servo e à Minha serva, que não desanimeis nem vos preocupeis, 
porque conforme disse, Eu atravesso os mares. 

Breve está a Minha vinda; vede o Meu grande ‘porta-
aviões’ sobre as águas do mar, tenho tudo já preparado para 
fazer subir os Meus servos. 

Quando sentirdes na atmosfera algo de diferente, Eu vos 
avisarei e enviarei os Meus ‘aviões’, os Meus muitos anjos, 
para vos buscar. Pousarão no Meu ‘porta-aviões’ e deixarão a 
Terra.  

O número deles para o transporte do Meu povo é de cento 
e quarenta e quatro (144), e cada um leva mil (1000) dos Meus 
servos. 

 Lembrai-vos do que Eu já havia falado ao Meu apóstolo 
João sobre os Meus servos selados, pois o seu número exacto 
vos fala profeticamente que Eu, conheço as Minhas ovelhas 
uma a uma e por todas elas Sou conhecido. (Apocalipse 7:4-8) 

Os Meu eleitos são os verdadeiros adoradores de Deus, 
que olham continuamente para o Filho; uma companhia de 
bem-aventurados, que lutam contra o esquecimento; eles ouvem 
e obedecem ao Meu Verbo (à Minha Palavra) e continuam 
apegados à recompensa que lhes prometi, de terem junto a Mim 
um abrigo e um lar. São um acréscimo aos eleitos que já se 
encontram na Minha companhia; são os Meus últimos filhos 
queridos, filhos do fim dos tempos. 

O mundo procura unir-se para Me guerrear, pois não 
deseja a Minha vinda. Eu enviarei o Meu exército que 
percorrerá a Terra, limpando-a de todo o pecado e imundície. 
Quando perguntarem ao Meu anjo comandante, ele lhes dirá: 
Viemos buscar o culpado do vosso mundo. Mas entre vós, 
muitos irão ser julgados com ele. 

 

Revelações dadas pelo Senhor 

(13 de Junho de 2008) 
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Assim diz o Senhor: 
“Ireis ver em breve as águas do mar do mundo recuarem, 

deixando a descoberto as suas riquezas escondidas. Muitos o 
verão e correrão, levando quais aves de rapina as riquezas do 
mundo, e cada vez caminham mais, mar adentro. 

Muitos de vós ainda estais indecisos, pois o ouro vos 
atrai. Vede como a humanidade está feliz em gastar, gastar, 
gastar!  

Mas a vós, que Me amais, Eu digo: Não façais isso, pois 
estaríeis a ferir-Me. Não quero que tenhais cobiça, nem 
ambição. 

Olhai agora e vede que o mar volta à mesma posição, e 
vai tragar todos aqueles que se envolveram nos seus tesouros. 
Lembrai-vos das Minhas palavras ao rico ocioso: “Louco; hoje 
pedirão a tua alma, e o que tens, para quem será?” (Lucas 12:20) 

 Vós, que sabeis a Minha vontade, ajuntai verdadeiros 
tesouros no Céu.” 

 

Revelações dadas pelo Senhor 

(15 de Junho de 2008) 

 

Assim diz o Senhor: 
“Olhai para o Céu e vede na claridade da luz; vereis três 

sóis. Virá a noite, e os dois sóis falsos se esconderão atrás da 
Lua. 

O primeiro Sol (o verdadeiro/o Senhor Jesus) surgirá com o 
seu resplendor e desintegrará os falsos.  

Eu vos digo que das duas grandes comunidades do 
mundo, que dizem adorar um só Deus, uma nada tem de Mim; 
escondem-se por detrás de Mim, quais sóis parélios, querendo 
brilhar como o Sol verdadeiro, mas quando Eu surgir com o 
Meu Sol verdadeiro, ‘A Minha Nova Revelação Viva’, ambas se 
desintegrarão e deixarão que o Meu Sol irradie a Sua luz e 
haverá um só rebanho e um só Pastor. (João 10:16) 
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A Minha verdadeira igreja não terá tempo de amadurecer 
a sua obra na Terra, pois Eu a vou recolher antes. 

As artimanhas do anticristo já estão armadas, e ele irá 
cativar a muitos, mas sei que aqueles que são Meus não serão 
aliciados. 

Existem duas mulheres gémeas, duas igrejas, vivendo no 
deserto do mundo. Em breve virei buscar uma delas; a outra 
ficará na Terra, mas ainda a usarei com poder. 

O Meu Sol com o Meu resplendor está chegando à Terra. 
Irei parar a Minha luz à altura de um homem, pois quero que 
ele venha a Mim por sua vontade e não forçado pelo Meu 
resplendor. Os que permanecerem na sua incredulidade ficarão 
cegos, pois o tempo se esgotou. Mas os Meus servos já podem 
olhar o Meu resplendor. 

Em tempos vos disse para olhardes para Mim. Eu vos 
curaria da vossa cegueira. Mas hoje, se olhardes para Mim, 
ficareis cegos. 

O mar da religião do mundo já tem pouca água; os 
homens teimam em remar sobre o lodo desse mar. A estes Eu 
profetizo: Remais, remais; remais num oceano seco. 

São estes os três tempos que dou ao mundo para se 
satisfazer no seu pecado e na sua luxúria. 

Passeiam-se nas ruas com as suas roupas caras, mas em 
breve estas ficarão esfarrapadas, pois grande mal vem à Terra. 

Antes virá euforia, e as lojas recebem as suas 
mercadorias para catalogar e vender; mas vede que as etiquetas 
têm a marca de Satanás. 

Satanás tem tentado os Céus, todo o tempo que lhe foi 
permitido. Tem-Me afrontado e tem dito: “Tenho neste mundo em 
que habito muitas maravilhas. Por um instante quero mostrar-te o que 
tenho, para que vejas a minha obra na Terra.” 

Mas Eu lhe digo: Antes de fazeres a tua obra neste 
mundo, Eu já sabia que tipo de obra seria essa. 

Foi-Me dado todo o poder no Céu e na Terra.  
Os Meus três trovões que ouves são os Meus três tempos. 
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Eu virei e destruirei tudo o que é teu. Nada ficará, porque 
haverá Novos Céus e Nova Terra.  

Porém tu, Satanás, serás lançado no abismo e te fecharei 
e te selarei por determinado tempo. (Apocalipse 20:1-2) 

Sei que dizes: Ainda tenho um tempo para rodear a Terra.  
Eu te respondo: Eu vou dar-te esse tempo.” 

 

Revelações dadas pelo Senhor 

(20 de Junho de 2008) 

 

Assim diz o Senhor: 
“A partir do sétimo mês (não podemos definir este tempo), 

deveis estar atentos, pois o inimigo irá mostrar-se de forma 
diferente. 

Olhais a paz, mas ela não existe. 
Olhais para a abundância, mas vedes a fome. 
Olhais para a cura, mas vedes grandes enfermidades. 
Olhais para as facilidades, mas elas tornam-se 

desespero. 
Observai os Meus servos Moisés e João. Ambos tinham 

segredos que a ninguém contaram, nem tão pouco foram 
escritos. Mas os tempos estão findos, e um Novo Evangelho 
firmado em Cristo Jesus, sentado nos Lugares Celestiais, ireis 
viver.  

Entrai na Minha tenda, comei e descansai e Eu vos 
visitarei.” 

Revelações dadas pelo Senhor 

(24 de Junho de 2008) 

 

Esta foi a primeira, de quarenta e cinco reuniões regulares 
que se realizaram por orientação do Senhor. 

 
Assim diz o Senhor: 
“Vede os Meus anjos que estão descendo à Terra. 
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Cada um dos Meus anjos traz consigo uma tenaz para 
cortar todos os grilhões das casas dos homens, e todas as casas 
terão de Me ser franqueadas. 

Nas casas dos Meus servos fiéis os Meus anjos entram, 
pois lá não há grilhões, e marcam os Meus filhos para o grande 
dia da Redenção, trazendo-lhe a Minha alegria. 

Os Meus anjos descem dos Céus trazendo as vestes 
brancas da alegria e do sorriso. Eles cantam: Glória! Aleluia! O 
Livro da Vida já foi aberto. 

Escreve, Meu servo: Este mundo vive de congressos. Este 
mundo já consegue entender e falar um idioma comum e a torre 
da confusão foi novamente erguida (Génesis 11:7-9). Uma parte do 
mundo está a dar fome à outra parte. Este mundo não vê o que 
está em cima. Não vê nada, pois está completamente cego. 

Este mundo não tem cura. 
Olha para a miséria do mundo. Não vês a miséria? 
Vós que sois o Meu povo, vede a fome! Mas Eu vos digo, 

a fome vai desaparecer. 
Vede como o mundo olha para Mim como o Cordeiro 

morto, tal como já é a sua religião e adoração a Mim. Morta! 
Mas o Cordeiro continua vivo, pois Eu, que o Sou o Senhor, 
estou Vivo. 

Estou dando a última oportunidade ao mundo. 
O que vós estais fazendo agora, divulgando os Meus 

avisos, outros o estão fazendo também. 
Depois haverá silêncio! 
Parti o mundo em três, e vede em cada parte o seu 

laboratório de ciência. Em cada laboratório existe o Meu botão 
que acciona a Minha ordem. Quando Eu der a Minha ordem, do 
centro da Terra sairá a trombeta (ou revelação) do juízo, e 
quando sair soará estridente, para avisar a humanidade que 
terminou a sua vida desregrada, pois nunca obedeceu à Minha 
Ordem. 

E tu, Meu servo “escrivão”, escreverás tal como o pintor 
pinta sobre a sua tela. Quando a tela acabar, continuarás a 
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escrever sobre os montes da revelação, para aviso do mar 
religioso do mundo. Depois a folha virará para a direito do 
Meu espaço, e continuarás a escrever. 

Trabalharás também como obreiro, na Minha roda de 
oleiro, fazendo peças, e formando vidas. 

A igreja juntará as vidas, qual barro preparado por Mim. 
Tu as terás de levar ao forno do Meu Espírito para cozerem e se 
tornarem fortes. 

A vossa função ("escrivão" e esposa) é não deixar faltar a 
matéria-prima, pois essa, Eu não a dou; sereis vós a ir buscá-la, 
na oração e na comunhão Comigo. 

Amanhã andareis além do Véu, mas o mundo não Me 
ouve, nem vos ouvirá a vós. 

Agora, vos convido a andar sobre o monte da Minha 
santidade. Mesmo aí o dragão procurará atingir-vos com a sua 
asa, mas sabei que ao vosso redor já coloquei a Minha espada, 
que cortará a asa do adversário de imediato. 

 Muitos, na sua honestidade, procuram usar a melhor 
“madeira” do seu pensamento carnal e fazer a cruz da sua 
redenção. Formam para eles segundo o seu entendimento a sua 
religião, para Me adorarem, mas muitos em vão Me adoram. 

Depois de fazerem a cruz que idealizaram, abrem a terra 
para a enterrarem, pois só me buscam para a satisfação dos 
seus desejos e não para se elevarem à eternidade, e sempre 
enterram a Minha cruz na terra. 

Mas em breve cairá a Minha chuva serôdia, e essa cruz 
ficará podre, ganhará bichos e será desfeita. 

Subi ao Meu monte, e vede o mesmo que Eu estou vendo. 
Os homens se firmam nas suas construções que julgam 

sólidas. Construções da riqueza, da religião e do bem-estar. 
Mas vede como a taça com o líquido corrosivo da Minha ira 
está pronta a ser derramada. Quando a taça da Minha ira 
começar a entornar sobre a Terra o seu líquido corrosivo, as 
construções sólidas dos homens desaparecerão, como a água se 
escoa em terra ressequida. 
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A ciência do homem trabalha em conjunto, procurando 
resolver todos os seus problemas. Mas Eu já havia dito, e eles 
não ouviram: Sem Mim, nada podeis fazer (João 15:5). 

Por isso, Irei fazer com que cada um não entenda a língua 
do outro novamente, como outrora Fiz, e lutarão entre si e o seu 
projecto se desfará. 

Tereis de cuidar da Minha folha sempre, para que a vossa 
escrita seja sempre Minha e não do mundo. 

A Minha folha será sempre a da direita. A folha da 
esquerda é do homem. 

Virá a fome, e com ela acabarão as ‘boas maneiras’. Um 
roubará o alimento do prato negligenciado do outro, pois a 
necessidade será grande e lutarão entre si por um pedaço de 
pão. 

O homem se tornou ocioso e come o seu pão sem o ter 
plantado. 

Eu vos criei com as Minhas mãos. Contava que 
trabalhásseis com as vossas mãos, mas não o fizestes. 

Breve todas elas vão parar, não mais funcionarão. 
Não podereis fazer nada, pois tudo vai parar. 
A espada da Minha Palavra continua enterrada junto 

aos vossos púlpitos, porque não está sendo manejada com a 
Minha autoridade, e aqueles que a ouvem nada fazem daquilo 
que é a Minha vontade. 

Até quando podeis tocar na Minha espada? 
Tu, Meu servo “escrivão”, tens-Me pedido auxílio, pois 

sentes-te incapaz para a tarefa que te entreguei. 
Mas Eu te digo, que te dou a capacidade e a unção para o 

Meu trabalho, pois a ti tudo será possível, até passar por 
aberturas bem estreitas, como fazeres outras coisas; pois amas 
a Minha Palavra, por isso o teu coração pulsa dentro da Minha 
arca das revelações. 

No teu caminho na terra do mundo, percorrerás o 
caminho da esquerda por onde anda o homem dos instintos, e 
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na tua escrita revelas ao mundo a necessidade de terem 
esperança no Meu Amor. 

Percorrerás também o caminho do centro, por onde anda 
o homem indeciso e na tua escrita, revelas a esse mundo que 
habita entre dois mundos, a sua indecisão que poderá durar 
para todo o sempre. 

A vereda da direita, que leva à Minha eterna morada, só 
é percorrida pelo homem que achou o Caminho, a Verdade e a 
Vida (João 14:6); na tua escrita, anuncia à Minha igreja que é 
chegada a hora de preparar o Meu povo para habitar nas 
moradas que lhes prometi. 

Muitos esperam ao longo do caminho que passe o Meu 
transporte que os leve até Mim; e esperam junto da placa 
identificadora e essa placa diz: - Lugar de Eternidade. 

Mas outros já estão mais perto, e sabem que a viagem é 
rápida, não esperam na placa, mas caminham ao Meu encontro 
e querem voar; esses vão conseguir chegar ao Meu “aeroporto” e 
lá também está a verdadeira paragem: - Lugar da Eternidade. 
Estes Meus filhos sabem o número do seu voo para Mim, é o 
voo 144 de milhares (Apocalipse 7:4; 21:17). É o voo dos Meus 
selados. 

Foi muitas vezes anunciada esta Verdade, mas muitos 
não quiseram entender. Agora já não há mais explicações, pois 
a hora é chegada. 

A Lua está cheia, e a sua claridade é luz de sangue. Saem 
dela, os Meus três canais de purificação.  

O primeiro canal traz o fogo que espalharei sobre toda a 
Terra, e a purificarei pela vara do açoite e pela Minhas Novas 
Revelações. 

O segundo canal traz sangue que espalharei sobre o mar 
do mundo, pois grande sofrimento se abaterá sobre a Terra 
amaldiçoada e impenitente. 

O terceiro canal traz o Poder, levando como ouro 
refinado a bênção aos Meus eleitos e encaminhando-os para ‘A 
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Nova Jerusalém Celestial’ dos espíritos aperfeiçoados (Hebreus 

12:23). 
Usando este Meu ouro refinado, milhares são os Meus 

anjos que já trazem as vestiduras brancas, para vestir os Meus 
eleitos. Quando todos os Meu filhos vestirem as suas roupas 
novas e brancas da Minha santidade, não mais andarão 
dispersos, mas juntar-se-ão para que haja um rebanho e um 
Pastor (João 10:16). 

A ti, Meu servo profeta, convido a nadares no Meu rio 
dez vezes. Cinco vezes em cada direcção. Em cada percurso 
terás de tocar a Minha marca, para que saibas que a fasquia 
está sempre no mesmo sítio e o rio sempre na Mesma altura. 
Serão dez os tempos que voltareis as folhas do Meu tempo, no 
início quando Eu vos disser.” 

 

Revelações dadas pelo Senhor 

(2 de Julho de 2008) 

 

Assim diz o Senhor: 
“Lembrai-vos do dia do arrebatamento dos Meus dois 

servos da antiguidade (Enoque/Génesis 5:24 e Elias-II/Reis 2:11), e 
contemplai os milhares de filhos que se encontram Comigo na 
Minha habitação, pois são numerosos. 

Ao Meu profeta, permito a entrada neste lugar e 
caminhar sobre o Meu chão diferente, e ver um pouco do lugar 
que vos está reservado. Muitos são os bem-aventurados que se 
movimentam na Minha habitação. De longe permito que olheis 
a Minha glória e Eu vos digo: Eu Sou o Ómega e o Alfa, pois a 
terra velha passará e uma Nova terra surgirá; será um novo 
começo. 

Tudo o que viste aqui, é tudo que era igual ao passado 
longínquo, e tudo terá o seu lugar como outrora.  
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Quando Eu levantar o Meu novo templo, ‘A Nova 
Jerusalém’ que desce dos Céus, ele virá para esta terra, e cada 
corpo ocupará o seu lugar sobre o que viste a deslocar-se. 

Este lugar é o Reino dos Céus do corpo de Minha Luz. Vai 
e fala à Minha igreja: Entreguei na mão do homem tudo que era 
agradável para habitação. Dei-lhe a sabedoria para o bem das 
suas casas, mas eles quiseram tocar com as suas cabeças e as 
suas mãos no tecto do mundo; quiseram com a sua inteligência 
passar além da superfície da sua Terra de habitação. Esta Terra 
Eu lhes dei como casa e esperava que nela fossem felizes. A 
grande torre de outrora (torre de Babel) eles querem erguer de 
novo, mas Eu não vou permitir. Na primeira torre, Eu confundi 
as suas línguas, nesta segunda torre Eu destruirei a Terra, e 
farei uma só língua. 

Porque quiseram elevar-se acima dos Céus, como fez o 
seu mentor (Lúcifer), também como ele, começaram a tirar o 
alicerce às suas casas, e por fim tiraram o telhado e ficaram 
sem caminho e sem abrigo, porque não Me ouviram. 

No tempo deste século vagueiam num mundo de perdição, 
pois romperam a Minha Ordem estabelecida. 

Mas os Meus filhos sempre Me procuram; olham para os 
Céus não para entrarem neles com máquinas, mas pelo Meu 
Espírito e por isso lhes digo: A Mim Me procurastes, e Eu 
permiti que Me achassem.  

Não sabeis das revelações ainda guardadas abaixo da 
Terra, mas sabeis que Eu lá desci, antes de ressurgir da morte. 

Não sabeis as revelações sobre a Terra, que ainda estão 
escondidas. Eu andei na Terra, e dei aos homens a Minha 
doutrina; mas continuo a Caminhar sobre ela de outra forma, 
pelo Meu Espírito, aclarando a Minha Palavra, mas os homens 
não a querem ouvir. 

Não sabeis das revelações acima dos céus, porque ainda 
não é chegada a hora, mas por um pouco de tempo, Eu vos irei 
revelar tudo isto, para que se cumpram as Minhas revelações. 
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Sabei que Eu subi aos Céus, e estou com o Pai à Sua 
direita. 

Falarei no tempo certo, e irás escrever o que o mundo não 
sabe. Nem aquele que se julga ser mais sábio. 

Nesse dia molharás no rio a décima terceira folha, e 
escreverás sobre a temperatura do fogo. 

Em breve serás visitado pelo Meu anjo que é arquitecto 
das Minhas obras, e ele já tem o documento autorizado para as 
muitas construções, pois todas as Minhas palavras escritas 
terão o seu cumprimento exacto e pontual. 

O primeiro documento que te entrega o Meu anjo, tem a 
ordem – pronto para avançar. 

O segundo documento que te entrega o Meu anjo, tem a 
ordem – Indemnização da Terra. 

O terceiro documento que te entrega o Meu anjo, tem a 
ordem – Indemnização no Céu. 

Cada documento corresponde a um tempo dos Meus 
tempos, e em breve a tua bênção será de porção dobrada. 

A humanidade está comendo na mesma mesa da Terra, 
mas come diferente. Muitos comem com sofreguidão os 
prazeres e a luxúria do mundo, vivendo somente para a matéria 
e os seus instintos. Outros comem regradamente segundo a 
Minha dieta. Eu estou começando a separar as mesas; as mesas 
dos Meus comensais estão a elevar-se, deixando cair as pernas 
de suporte na Terra. O Meu povo que sobe nem notará, quando 
se achar junto a Mim, gozando a Minha bem-aventurança, pois 
sempre comeram o Meu alimento sadio. 

Os outros em breve ficarão sem luz para enxergarem a 
sua comida suja, e em breve lhes serão retirados os pratos e a 
comida. A escuridão será grande, e praga acompanha a 
grandeza. Quando surgir a luz novamente, será visto o grande 
estrago sobre toda a Terra. 

O homem já se cansou de atacar por cima, nas suas 
guerras sangrentas pelo poderio do mundo, pois muita 
destruição fez dos ares.  
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O homem dos instintos e do pecado está minando a Terra 
com os seus engenhos, e está mexendo num “vespeiro”; quer 
atacar de baixo como os antigos enoquitas que romperam as 
fontes do abismo, como outrora no longínquo Dilúvio; hoje 
também será grande o estrago e não serei Eu a trazer o castigo, 
pois será o homem a fazê-lo pelas suas próprias mãos. 

Mas aquietai-vos, tudo está controlado por Mim; Eu, Sou 
a escada do equilíbrio. 

O homem inventou muitos jogos para atiçar a sua 
inteligência. Eu dou-vos as peças que são as Minhas revelações, 
e vos indico os lugares da sua posição no grande xadrez do 
mundo. Quando todas as peças estiverem colocadas no seu 
devido lugar, pois tudo já foi revelado, vedes que ainda faltam 
duas peças, que são fundamentais. No vosso jogo, chamais-lhes 
reis, mas no meu “xadrez”, Um só é o Rei; serei Eu a colocar o 
Rei branco no grande xadrez do mundo; o rei com a cor da 
opressão, se colocará em oposição. 

Em breve vereis de forma clara o surgimento do poder do 
anticristo, mas o aparecimento da Minha Glória matará o 
ímpio, levando-o ao lugar do fogo e enxofre. 

Enquanto aguardais a Minha volta, ocupai o farol do 
testemunho por um pouco de tempo, enquanto Eu vou ao Meu 
porto. 

Estais atentos, porque vão passar quatro barcos, cada 
um a seu tempo. 

- O primeiro barco é pequeno e surge para curar os Meus 
profetas. 

- O segundo barco vem para curar a Minha igreja. 
- O terceiro barco do tempo é diferente e traz com ele a 

Minha Luz, pois vem para iluminar o livro das Minhas 
Revelações. 

Achais grande a demora do quarto barco. Mas Eu vos 
digo: Não tenhais ansiedade. Sabei esperar. Se observardes, lá 
ao longe aproxima-se o quarto barco do tempo e pára, 
mantendo a sua luz acesa.  
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À vossa pergunta: Porque parou o barco? Eu respondo: 
Lembrai-vos do primeiro barco. Tende fé e não tenhais 
ansiedade. O Meu anjo do quarto barco virá num pouco de 
tempo, para colocar os alicerces. 

No Meu porto estão ancorados os três primeiros barcos. 
O lugar para ancorar o quarto barco também já está pronto, 
aguardando o Dia do Senhor. 

 

Revelações dadas pelo Senhor 

(9 de Julho de 2008) 

 

Assim diz o Senhor: 
“Pendurai as vossas vestes para que o Meu Sol natural 

as seque, depois da limpeza da sua sujidade, pois por muito 
tempo tenho esperado o vosso retorno para Mim, como o pai 
espera a volta do seu filho perdido (Lucas 15:11-32). 

Mas chegou o tempo em que o Meu Sol, não o natural que 
vos alumia e aquece, mas o que vem do Alto, não secará mais 
as vossas vestes espirituais, pois quando pegais nelas 
novamente para as vestir, para as conspurcar novamente, elas 
se desfazem nas vossas mãos; chegou a hora da vossa nudez. 

As vossas vestes desfeitas estão corroendo a Terra, e só a 
Minha ira a limpará. 

Tudo o que é matéria corrosiva corrói a própria matéria. 
Tudo o que é matéria toca o chão. 
Tudo o que toca o chão pode corroer as vidas. 
Chegou a hora da grande divisão. 
Em breve esta Terra será diferente. Do Céu está descendo 

a árvore que tirei, mas que já esteve nesta Terra. É a Minha 
Árvore da Vida, e junto a ela está o Meu livro – o Livro da 
Minha Grande e Nova Revelação. 

Estais juntando as Minhas folhas escritas. Colocai 
carimbos sobre as folhas de prata, porque o Caminho da Minha 



38 
 

salvação não é novo, e qual carimbo pode ser visto e lido por 
todos.  

Foi-vos dada a orientação para o CAMINHO, também 
vos mostrei a grande VERDADE, mas poucos escolheram a 
VIDA; pois é na Vida que Eu Me encontro em plenitude. Se 
tiverdes a Minha Vida, sabereis o Meu Caminho e tereis a 
Minha Verdade. 

Agora os livros já se encontram de pé, apontai para eles 
as vossas luzes, pois dia a dia juntareis as folhas escritas. Ireis 
escrevê-las na Minha escola, e tereis de percorrer as quatro 
salas de aula dos Meus tempos. 

Na primeira sala de aula não precisais entrar, pois não 
corresponde ao vosso conhecimento da Minha Palavra. Esta 
sala é destinada ao mundo incrédulo, e a esta classe Eu não 
examino, pois a reprovei na totalidade. 

Mas vós tereis de frequentar as Minhas outras três salas 
de aula, pois será nelas que a vossa fé será fortalecida, e Eu 
brevemente examinarei os vosso conhecimento e desejo 
aprovar-vos como Meus filhos fiéis, obedientes e sábios. 

Quero que sejais sábios das Minhas letras, e não nas 
letras do mundo. 

Os homens retalharam os seus corpos e viram o seu 
funcionamento. Pararam por último, no órgão difícil – o seu 
cérebro. Mas para vós que conheceis e tendes a mente de Cristo 
(I Coríntios 2:16), Eu vos digo: Este vosso cérebro só serve para um 
certo tempo, o tempo da terra. 

Mas Eu, usarei também os vossos cérebros por um certo 
tempo e fareis o livro que afinal é três livros. Depois, Eu 
elevarei estes três livros para os abençoar, e os lançarei sobre a 
Terra, ouvindo-se grande estrondo. Após o estrondo, a Minha 
nuvem tudo envolverá, e vereis Novo Céu e Nova Terra, pois 
tudo será novo. 

 

Nota: A obra única denomina-se “Do 1.º ao 3.º Céu Aberto” e é 
dividida em duas partes, com os subtítulos: “As Novas Revelações 
Para a Terra” – e – “As Novas Revelações Para o Reino”. O terceiro 
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livro foi revelado pelo Senhor em 20/10/2009, com o título: “O 
Despertar de Um Novo Dia”. Assim, a presente obra é o resumo de 
todas as visões e revelações dadas pelo Senhor, desde o início de 
2008 até ao primeiro trimestre de 2010. 
 

Revelações dadas pelo Senhor 

(16 de Julho de 2008) 

 

Assim diz o Senhor: 
“Muitos são os governantes e todos eles andam 

atarefados, ordenando aos seus povos a obediência. Sentem já 
os ventos contrários da Minha contrariedade. Procuram juntar-
se e pôr-se de acordo, mas são muitos os dialectos, as riquezas 
e as crenças, por isso forjaram a mesa com diversos lados. Num 
dos lados estão os grandes e poderosos, do outro lado estão os 
outros, que também são grandes mas menos afortunados na 
riqueza. Na mesa não estão os outros; os menos afortunados e 
pobres. 

Estes grandes, querem deixar de guerrear-se e Eu também 
desejo que assim seja; mas não chegam ao acordo desejado, 
pois duas forçam se entrepõem. 

Vou ouvir uma das suas reuniões, e mandar o Meu anjo 
do Céu para se colocar ao lado do governante que ainda percebe 
o Meu falar e deseja a concórdia. 

Mas alguém sobe do abismo do inferno e coloca-se ao 
lado do governante que percebe a sua linguagem política e 
diabólica. 

Chegam a acordo e dizem: “As guerras acabaram!” 
Ireis ver o que vai acontecer. Esperai pela outra reunião. 
No tempo aprazado têm a segunda reunião, e a discórdia 

é grande; pois gostam da guerra, e muitos empunham de novo 
as suas armas.  

Aquilo que vós vistes da primeira vez, foi o que estava 
bem. Da segunda vez, ireis ver a maior confusão do mundo. 
Vede o que vai acontecer na terceira vez, no terceiro tempo. 
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A Minha nuvem negra de trevas espessas vai cobrindo 
gradualmente a Terra, e por onde ela passa, arrasa, limpa e 
purifica tudo. Mas em alguns lugares da Terra, Eu estou 
preservando um pouso para os Meus eleitos; a nuvem passa, 
mas não causa dano. 

Isto é para começar a preparar aquilo que é Meu, e 
separar aquilo que Me pertence, pois é chegado o fim. 

O homem provocou grandes ‘vulcões’ de destruição, mas 
Eu arrasei as montanhas dos seus vulcões e os enterrei bem 
fundo no abismo; pois não mais haverá “vulcões” provocados 
pela maldade do homem.  

Aquilo que ele era capaz de fazer, ele punha em 
actividade. Eu tirei a actividade dele. Sou Eu quem ponho 
agora a Minha actividade. Quando virdes que foram embora os 
“vulcões” atiçados pelo homem, é quando vereis o Meu descer. 

Eu quero que saibais que há muitos filhos que são dos 
“vulcões”, e eles estão espalhados principalmente em três 
partes do mundo. 

Quando esta obra com as Minhas revelações estiver 
concluída, estais autorizados a lançar o livro. Passará pelos 
três revisores do Meu tempo. O terceiro revisor irá colocar 
sobre o livro a Minha chancela. 

Vou preservar um povo da Terra para Mim; e o Meu 
grande compasso já desce dos Céus, para fazer o círculo 
protector. Este círculo é para os filhos do Senhor, e ninguém 
pode entrar nele. 

Está chegando a última colheita da Terra, e os homens 
colhem com cuidado, pois sabem que a Terra não produzirá 
mais nada. 

O Meu Sol está derretendo os Meus gelos, que por épocas 
mantive na sua quietude. Muitos desmaiarão de terror perante 
o avolumar dos mares, pois na sua sabedoria o acontecimento 
não seria para tão breve. Continentes serão arrasados, e 
empurrarei os homens até lhes tirar o chão. 
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Mas uma parte da Terra está seca; ela beberá as águas e 
não terá dano, beberá as águas e a esta não causarei dano. 

Farei entrar no grande mar que é o mundo, os rios que são 
Meus, e estes não serão contaminados com o seu sal, pois são 
independentes e não se misturam com as suas águas. 

Os Meus rios vão direitos aos glaciares dos espíritos 
aprisionados, tal como o gelo petrificado, aquecerão as águas e 
matarão todo o peixe do mar do mundo. 

Agora, as águas do mar, dos rios e dos glaciares são uma 
só água. 

A Terra está sendo observada por aquele que só tem um 
olho meio aberto (Satanás, que não sabe as coisas que são de Deus, mas 

somente as que são do homem - Mateus 16:23). O seu olho entreaberto 
é mau, e quando olha para um lugar, as trevas e o sofrimento 
surgem de imediato. 

Mas existe outro Olho inteiro e este Me pertence; e com 
ele, Eu tudo vejo, permitindo que por um pouco de tempo o seu 
meio olho ainda possa ver. Brevemente, Eu cegarei o meio olho 
do Meu adversário, para não mais enganar os homens e então 
serão os Meus olhos a observar a Terra que criei; limpá-la-Ei de 
toda a obra maldosa causada pelo meio olho de Satanás, pois 
este já não está mais entre os homens. 

 Eu digo àqueles que Me conhecem sem Me conhecerem, e 
Me ouvem sem Me ouvirem, e dizem ser também a Minha 
igreja: 

Jamais os Meus servos precisam do conhecimento da 
vossa doutrina (ensino/revelações do adversário), porque vós não 
conheceis o que eles sabem do que é do Alto. Porque vós só 
conheceis o que é de baixo, porque não vos é dado conhecimento 
do Reino dos Céus. 

Ainda sois portadores de algo que a Mim Me pertence e 
que é do Meu Espírito. Do mais, a escolha é vossa. Não vos 
lamenteis no dia do juízo, porque vos foi anunciada a Minha 
Vinda. 
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O mundo vos cegou de tal ilusão que não ouvistes a 
Minha Voz, mas sei que ouvistes a voz da perdição. 

O tempo é tardio para Me conhecerdes, mas ireis saber 
quem Eu Sou e dobrareis o vosso joelho perante a Minha Gloria 
(Isaías 45:22-23). 

Quando Eu vier buscar o Meu povo ireis querer subir com 
eles, mas o tempo findou, porque a porta se fechou.” 

 

Revelações dadas pelo Senhor 

(23 de Julho de 2008) 

 

Assim diz o Senhor: 
“Os homens que estudam a Divindade pelos livros 

antigos (teólogos e afins) têm lido as Minhas Palavras pelo seu 
saber da Terra, e não entenderam muito. Mas chegou a hora de 
Eu colocar a Minha escrita antiga, qual espelho virado para a 
água. O reflexo é novo, porque surgem Novas Revelações Vivas 
daquilo que é velho. 

Agora que já conseguir enxergar com os vossos olhares 
novos Eu, ponho no Meu rio uma obra já terminada (A Bíblia 

Sagrada, as Revelações dadas ao profeta Jakob Lorber e a outros servos de 

Deus, que já são do conhecimento de todos), e sobre ela pousa a 
pomba branca do Meu Espírito Santo. 

Ponho também sobre as águas do Meu rio da Vida 
muitos conhecimentos que para vós são novos (As Novas 

Revelações), que tereis de manusear. Farei pousar também sobre 
estes conhecimentos e obra nova, a pomba branca do Meu 
Espírito Santo. 

Já coloquei as Minhas quatro cordas no instrumento, 
com o qual vou tocar a Minha música (o Senhor mostrava, em visão, 

um violoncelo); só falta o tampo da caixa-de-ressonância, pois 
tudo já está pronto. O tempo, esse Eu já determinei, serão 
quatro cordas [*] do Meu instrumento, mas o som o homem 
ainda não ouve; somente os Meus servos viram o instrumento 
que tocará o louvor no Dia aprazado. 
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Vós tendes o Meu vaso de cristal puro, onde depositais 
gota a gota as Minhas dádivas. Quando caem no vaso, as gotas 
multiplicam-se e tornam-se coloridas, pois coisas novas vos 
são transmitidas por Mim e ficais deslumbrados. Em breve 
muitos poderão ler o que vós estais vendo e ouvindo, pois 
aquilo que estais fazendo, sabeis que provem do Meu Punho. 

Tu, Meu servo (“escrivão”), diz que o Meu livro tem quatro 
cantos, como os Meus quatro tempos. Esse livro irá passar aos 
quatro cantos do mundo. Esse livro irá à peleja contra o livro 
perverso. 

O livro que estais fazendo, irá derrubar o livro perverso, 
porque é assim que Eu quero que seja. 

A Minha obra está ligada a vós. Não saiais ainda do 
vosso lugar; Eu vos direi quando. Passarão quatro estações e 
ireis completá-lo. 

Já vistes a Minha luz, continuareis a vê-la ainda mais. 
Ainda ireis ver uma luz maior neste trabalho. 

Continuai a escrever aquilo que Eu ainda farei, para 
transformar esta Terra. 

Os Meus animais estão sofrendo, pela maldade do 
homem que alterou a Minha ordem do tempo. Mudou as 
estações e muitos insectos novos surgiram e estão sugando o 
sangue com a vida dos Meus animais. O homem vai sofrer! 

Entrai na sala dos retractos do mundo; lembrai-vos do 
primeiro quartel do século passado, e olhai as fotos da 
lembrança. Vedes o ditador com o seu sinal (na visão o Senhor 

mostrava Hitler com o seu bigode característico), e os momentos de 
glória da maldade, e do sofrimento dos pequenos e usurpados. 

Foi a penúltima grande tentativa de Satanás para reinar 
em toda a Terra; mas Eu não deixei. Na sala dos retractos do 
mundo já está a meia estátua daquele que vós ainda não 
conheceis e por isso não o podeis identificar. 

Vou explicar-vos sobre as imagens (fotografias) e o busto; 
vou explicar-vos o seu significado. 

As imagens já fizeram parte da destruição do mundo.  
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Esse busto já anda aí, mas vou destruí-lo com a espada 
da Minha Palavra, e o Meu anjo o cortará pelo meio do busto. 

A multidão em breve se juntará em volta deste homem.  
Eu vos digo: Tende cuidado, porque está no vosso meio 

alguém que já está fazendo estragos e irá fazer pior. 
Os homens estão cercados pelo fogo; só poderão sair do 

cerco, humilhando-se diante de Mim, e buscando a Minha 
Misericórdia e o Meu Amor. Muitos entenderão o Meu chamado 
perante o fogo da dificuldade e da dor, e Me buscarão e Me 
acharão. 

Mas aqueles que tentarem sair do fogo, buscando-Me em 
hipocrisia, Eu os destruirei. 

Está chegando o tempo do Meu relógio determinar a 
grande hora; muitos olharão a posição dos ponteiros, outros 
atarefados nem olharão e vão ser surpreendidos. 

Também está chegando o tempo de montar o Meu 
hospital; muitos se acolherão nele e serão curados, outros 
acham que não estão doentes. 

Também está chegando o tempo do Meu verdadeiro 
templo, que acolhe a Minha igreja fiel, sem aparência nem casa; 
muitos se juntarão nesta congregação de eleitos e serão 
verdadeiros núcleos de fé, mas outros a acharão ridícula. 

Também está chegando o tempo em que o lugar onde 
estava o Meu templo sem casa desaparecerá; pois os seus 
congregados subirão Comigo, gozarão a bem-aventurança 
conforme a Minha promessa (I Tessalonicenses 4:15-17). Quando 
outros vierem para se agregar, será tarde, pois não mais 
conhecerão o lugar. 

No espaço deixado pela Minha igreja fiel, ficará a estante 
do testemunho e da recordação. Depois o homem olhará as 
lombadas dos Meus quatro livros, que são o sal do testemunho: 

‘A Hora’, pois não olharam para Mim para acertar os 
seus relógios da vida; 

‘A Cura’, pois nunca vieram a Mim para serem curados; 
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‘A Obra da Minha Igreja’, pois nunca se congregaram 
Comigo em espírito e em verdade; mas sempre procuraram a 
ostentação e a vaidade. 

‘Arrebatamento’, pois o remorso por não Me haverem 
ouvido trará grande sofrimento e arrependimento a muitos, 
mas a outros lhes trará a morte pelo seu orgulho e revolta. 

Vede o que faz a grande Babel, pois Me fecha dentro do 
seu armário, e Me reparte a seu bel-prazer pelos seus confrades. 
Mas o Meu anjo vai colocar sobre a Terra seca o Meu livro 
aberto das Novas Revelações Vivas, e o Meu Espírito Santo 
pousará sobre ele qual pomba branca. A Terra seca, pela Minha 
Palavra começa a humedecer, e o Meu lençol de água pura, 
cobrirá todo o lugar. 

O Meu anjo diz para o sacerdote de Babel fazer o mesmo 
com a sua oblação, mas ele emudece, pois só Eu posso dar vida 
eterna, e não ornamento e cerimónias pomposas. 

 

[*] Será que o Senhor está a falar de quatro tempos? (“quatro cordas”).  

 

Revelações dadas pelo Senhor 

(30 de Julho de 2008) 

 

Assim diz o Senhor: 
“Hoje vou levar o Meu servo (profeta) até à separação do 

planeta, para observar bem a Terra em que habitais. 
O Meu servo observa o movimento de rotação do globo 

da vossa morada. Vou pousá-lo de novo no chão da Terra, e ver 
tudo aquilo que havia deixado, bem como os homens na sua 
correria desenfreada, sem se aperceberem do Meu tempo tão 
próximo. 

Digo ao Meu servo: Vou levar-te de novo ao Alto; 
observa novamente o planeta e verás que a sua rotação parou.  

Olha bem o que observas deste lugar alto onde te 
encontras e vê: toda a actividade do mundo parou.  
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Quando voltares à Terra, não mais existirão nações, mas 
uma só nação. Como Eu disse: Haverá um só rebanho e um só 
Pastor.  

A Minha Ordem, rompida pelo pecado do homem foi 
restabelecida, e a paz com a Minha Árvore da Vida voltaram à 
Terra. 

Quando antes Eu parti o vosso planeta em dois, 
separando a Minha parte, vistes a angústia de muitos, quando 
deixaram de ver aqueles com quem haviam privado, pois Eu os 
tinha arrebatado para Mim.” 

 

Revelações dadas pelo Senhor 

(6 de Agosto de 2008) 

 

Assim diz o Senhor: 
“Em breve chegará o tempo da catástrofe financeira e da 

guerra generalizada. Muitos irão cambiar o seu dinheiro por 
outro que dizem ser forte. 

As casas da avareza (as instituições bancárias) não mais 
serão buscadas para a transacção.  

Muitos ouvirão a voz da chamada razão que lhes fala ao 
ouvido, e não perceberão que é Satanás a induzi-los a 
desfazerem-se dos seus valores. 

Mas a Minha voz vos diz: Vós não ireis tirar proveito 
disso; em breve os valores que tanto amais e vos dão tanta 
segurança, se desfarão em cinza. 

Os Meus servos que se mantiverem na Minha confiança 
terão vitória no tempo da angústia, seja ela qual for, pois Eu 
Estou com eles e nada lhes faltará (Salmo 23:1). 

Sobre a montanha da Revelação para o mundo, está a 
Minha antena de transmissão. Muitos Me acompanham na 
subida; as Minhas mãos e os Meus pés continuam sangrando 
pelo mundo. Os servos que Me seguem têm também grande 
sofrimento, pois o livro da Minha Nova Revelação pesa 
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demasiado nas suas mãos, pois a humanidade não ouve e não 
quer voltar para Mim. 

A Minha antena já está emitindo o seu sinal, para todos 
que se sintonizam Comigo. Ouvi o sinal que está acima daquilo 
que os vossos olhos vêem. 

A Minha águia já está sobrevoando a Terra. Ela está 
também atenta ao sinal, para descer e abrir bem as suas asas, 
protegendo aqueles que são Meus. 

Meu servo ("escrivão"), continua escrevendo, pois Eu vou 
tirar-te todo o cansaço; não precisarás mover o teu braço, pois 
farei deslizar o papel debaixo das tuas mãos. 

Enquanto escreves, observa ao teu redor o aparato e os 
acontecimentos, e confirma-os na Minha revelação.  

O chão do tempo irá deslizar debaixo da tua cadeira de 
escrevente. Primeiro o chão de terra, segundo, o chão da Minha 
rocha e o terceiro o chão das águas do Espírito. 

Em breve metade do livro será escrito, e Eu te ordenarei e 
ao teu companheiro para fazerdes a tarefa restante (a segunda 

parte da obra ‘As Novas Revelações Para o Reino’ que foi iniciada em 

Setembro de 2009). Será mais fácil esta segunda tarefa, pois as 
páginas passarão umas após outras rapidamente.  

Muitos procurarão o livro para guardá-lo no cofre da 
imobilidade e quererão apropriar-se dele. Não deixeis que o 
homem se aproprie do Meu livro. 

Abri o livro e mostrai-o ao mundo. 
No princípio testarás o microfone da proclamação num 

auditório vazio (palavras dirigidas ao “escrivão”). Ninguém ouve a 
mensagem que te dei, pois as cadeiras estão vazias; mas mesmo 
assim continuarás a falar. 

Sem tu saberes, Eu coloquei o Meu altifalante fora, e os 
ouvintes chamados por Mim começam a entrar; virão de fora, 
virão de longe, e o auditório encher-se-á.” 

 

Revelações dadas pelo Senhor 

(13 de Agosto de 2008) 
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Assim diz o Senhor: 
“Três postes levantados para identificar o Meu tempo, 

foram colocados por Mim dentro do Meu rio de águas vivas; 
aos vossos olhos, estes postes parecem uma escada. 

Entende (palavra dirigida ao profeta) aquilo que Eu te mostro, 
pois os primeiros dois postes do Meu tempo vão subir e se 
nivelarão, mostrando que não há diferença nos acontecimentos; 
tudo parece igual ao que sempre foi. 

Mas o Meu Sol irá aproximar-se da Terra, queimando a 
pele e a carne dos homens. A Terra abrirá os seus buracos e o 
cheiro do inferno, o odor do enxofre, será sentido e aspirado 
pelos homens. O chão firme enterrar-se-á dentro de si próprio, e 
abrirá brechas largas para receber os seus novos habitantes. 
Mas logo se taparão as fendas, e nivelado será o chão. 

Outro odor pestilento é sentido, cheiro que mata. Muitos 
milhões serão mortos por este cheiro; aos outros, este gás não 
causará dano, pois levantar-se-ão com a Minha saúde e a 
Minha vida neles. 

Muitos milhares estão parados nas paragens estáticas da 
religião, aguardando a passagem do Meu transporte para os 
recolher, pois assim os ensinaram. Mas o Meu transporte anda 
pela estrada dos Meus servos, e poucos há que caminham nela, 
pois querem identificar-Me no seu caminhar da matéria e do 
mundo, mas ao mesmo tempo querem ser recolhidos por Mim. 

Continuam julgando que o Meu transporte pára nas 
paragens do orgulho e do ócio. Mas foram poucas as paragens 
em que o Meu transporte se deteve mas em cada paragem Eu 
tinha à Minha espera os andarilhos que sempre perseveraram 
em seguir-Me e viver a Minha doutrina. 

 Em breve a Terra será diferente; e quando for diferente, 
do Céu descerá a Minha Árvore da Vida, e com ela o Meu Livro 
da Vida, com todos os Meus servos que foram acrescentados 
neste tempo do fim e Comigo viverão por eternidades. 
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Vai surgir a tempestade; o Meu tornado traz dentro de si 
a Minha espada ainda com Sangue; a Minha Palavra será 
lançada pela última vez ao mar do mundo. Quando for 
retirada, não mais trará Sangue, pois a Minha salvação a mais 
ninguém será dada neste tempo. 

A espada da Palavra será mostrada na Nova Terra, como 
a Nova Revelação para a humanidade, formando o Meu 
Edifício da Doutrina da Verdade.  

O dragão de várias cabeças surgirá, e procurará destruir 
o Meu edifício, mas nada conseguirá. Vai querer apoderar-se da 
espada da Palavra, mas esta vai enterrar-se no seu corpo 
estranho. A Minha espada enterrada no seu corpo o fará voar 
até ao seu lugar no lago de fogo e enxofre (Apocalipse 20:7-10). 
Depois a espada da Palavra voltará ao seu lugar, como Eu 
disse: “Passarão os céus e a terra, mas a Minha palavra não 
há-de passar.” 

Ainda vos Direi sobre o vosso tempo: 
Já vistes como a água tem alagado a Terra? 
Mas Eu vos Digo: No tempo – HOJE – ireis ver a Terra 

seca e ireis ver os insectos que se adaptam à força do calor. 
Ireis ver dentro de pouco tempo. 

Assim vereis os rios secos, a terra seca, e os insectos se 
adaptando à força do calor. 

Mas por amor à Minha igreja ainda esperarei por um 
ciclo; o ciclo do Meu enigma: vinte rotações à direita e dez 
rotações descerá. 

Vou aclarar-vos o enigma, mostrando-vos duas luas. 
Uma Lua está rodeada de dez estrelas, que são os seus 

anjos maus. Estes serão enviados à Terra, um por cada órbita, 
causando dano e muita dor. 

A outra Lua que se esconde atrás de Mim tem vinte 
estrelas, que são os Meus anjos das vinte órbitas, que se 
manterão juntos, pois estas estrelas serão a sua coroa.  
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Dei-vos a Minha revelação do tempo; agora vou dar-vos 
os Meus relógios, mas tereis de ser vós a dar-lhes corda em 
cada dia, mediante a vossa comunhão Comigo. 

Sei que nem todos colocarão o relógio no seu pulso, 
porque não gostam da Minha hora, pois são muitos os afazeres 
que ainda os atraem a este mundo. Mas também sei que muitos 
dos Meus filhos, serão zelosos na sua manutenção. Estes servos 
fiéis, sempre saberão a hora exacta, pois estarão de contínuo 
confirmando a sua hora com a Minha hora, pois só Eu tenho a 
hora certa. 

Será na hora certa que farei a Minha grande separação.” 
 

Revelações dadas pelo Senhor 

(20 de Agosto de 2008) 

 

Assim diz o Senhor: 
“Vede Comigo os acontecimentos, antes de surgirem à 

luz.  
Vede parte da vossa Terra, agora ressequida, sem 

homens, sem animais e sem plantas; tudo está desolado, pois já 
foi. 

Lembrai-vos das palavras que Eu disse ao Meu servo 
mais velho e que vos precedeu (o profeta Jakob Lorber, que recebeu as 

revelações do Senhor entre os anos 1840 a 1864), pois ele também pôde 
ver antes de acontecer. Transcrevei aquilo que Eu lhe transmiti 
e ele fielmente escreveu:  

 

“O julgamento de Jerusalém se repetirá quando Eu 
exterminar a grande prostituta de Babel; e será idêntico 
ao da época de Noé, de Sodoma e de Gomorra. Dar-se-ão 
grandes sinais sobre a terra, no mar e no céu, e 
despertarei servos que por Mim profetizarão a 
proximidade do grande julgamento. (…) A contar de 
agora (cerca do ano 30 da nossa era), não passarão dois mil 
anos para se apresentar o grande julgamento e será o 
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último da Terra. Só então se estabelecerá o Paraíso sobre 
a mesma…” (O Grande Evangelho de João – VI – 174:1-6) 
 

A vós vos Digo: Contemplai o novo lugar que vos está 
reservado, e a Minha cidade quadrada que aguarda os seus 
novos habitantes. Esta cidade é branca, pois possui a Minha 
santidade, e os Meus anjos a guardam, são três em cada um dos 
lados. 

Sobre a mesa do Meu servo (profeta) coloquei o Meu 
calendário, e a Minha calculadora dos meses. Depois o Meu 
servo levantou-se, deu uma volta no tempo, e sentou-se de 
novo. Quando de novo fez as suas contas, todas as folhas do 
calendário estão em branco, sem as suas marcas; pois serei Eu a 
ditar o novo tempo até ao último dia, pois será o Meu 
calendário que tereis de olhar e não o vosso. 

O Meu anjo vos visitou e prostrastes-vos perante ele, 
mas ele vos mandou levantar, pois a adoração só a Mim será 
dada. Vede na sua mão a miniatura da Minha cidade quadrada, 
igual na largura e na altura – A Nova Jerusalém – toda 
iluminada pela Minha Luz e pelo Meu resplendor (Apocalipse 

21:16).  
Esta Cidade, num dos lados tem a raiz da Árvore da 

Vida; no outro lado os dez pregos da Minha Lei, e os dois 
pregos dos mandamentos do Amor; no outro lado está o Livro 
da Vida; e ainda no outro lado vedes as Minhas letras de ouro, 
mas não as entendeis, pois uma nova língua será a vossa. 

Na noite dos tempos que se aproxima, os Meus servos 
caminham decididos, pois não precisam da luz da Terra, o seu 
caminho é iluminado pela Minha Nova Revelação, e os seus 
olhos luzem como lâmpadas na noite escura.” 

 

Revelações dadas pelo Senhor 

(27 de Agosto de 2008) 

 

Assim diz o Senhor: 
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“No grande porto do mar que é o mundo, estão milhares 
esperando a Minha Vinda. Esperam que chegue um “navio” 
sumptuoso, a condizer com a sua concepção da grandeza do 
mundo, onde sempre viveram a sua vida e que julgavam ser 
espiritual. Os que eram da Minha família, no passado, também 
aguardavam a vinda do seu Messias com a pompa do mundo; 
mas Eu surgi como pobre, e nasci qual criança enjeitada; nasci 
numa gruta que abrigava animais, e a trombeta do anúncio do 
Meu nascimento, só foi ouvida pelos humildes. 

Hoje são milhares no Meu porto esperando o surgimento 
do grande navio, e não se apercebem de um barco pequenino, ao 
longe, com gente feliz dentro dele. O barco é pequeno, mas nele 
cabem todos. O barco aguardou o Meu tempo, e começa a 
afastar-se mansamente como Eu sempre faço a Minha obra; 
chamo-vos com voz tranquila, como falei ao Meu profeta Elias 
no monte, antes de o arrebatar para Mim (I Reis 19:12-13). 

No Meu porto, todos continuam paralisados pelos seus 
conceitos religiosos, e só acordarão com o estrondo da Minha 
ira; mas os Meus filhos já estarão Comigo. 

O mundo está cheio de prisioneiros, dos conceitos e dos 
dogmas, pois as grades que o prende são altas e fortes e existem 
há séculos. Mas Eu vou abrir a porta; não por dentro, mas pelo 
exterior, pois dentro dessas grades Eu não estou, nem nunca 
estive. 

Muitos prisioneiros venceram o medo e vêem a porta 
aberta, e falam a outros prisioneiros para que possam sair 
todos. Mas não saem todos, mas um a um, sem pressa nem 
alarde ouvem a Minha Nova Revelação Viva e vêm ao encontro 
da Luz. Libertos da sua prisão, ainda trazem nos pés os 
grilhões impostos pela doutrina dos homens. Mas Eu, vou 
cortar-lhes os grilhões, pois fui Eu que lhes abri a porta da 
superstição e do medo e franqueei a Minha porta, para que 
possam entrar e achar alimento sadio (João 10:9). 

O mundo é igual a um ovo, e está gerando vida estranha 
dentro dele. O Meu profeta observa este ovo e fica perplexo.  
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Então Eu lhe digo: Desde a tua infância até um certo dia 
Eu vi toda a tua existência. Vi os teus bons momentos e os teus 
maus momentos. Hoje vais ver como o mundo está. Ouve a 
confusão e a gritaria que está dentro desse ovo. 

O ovo da Terra era pequeno, agora é grande, porque 
naquele tempo era uma parte do princípio. Hoje, é o princípio 
do fim. 

Em breve Eu irei partir este ovo, antes de gerar a cria 
disforme e porei fim à confusão. Quando eu partir o ovo, 
milhões serão lançados no abismo do lago de fogo e enxofre. 

Agora vê a Minha estufa protectora; nela estão 
plantadas as Minhas novas sementes de trigo. Está chegando a 
hora de transplantar os Meus filhos, quais sementes de trigo, 
para um terreno amplo. Vós começareis esse transplante dando 
testemunho da Nova Revelação Viva. Eu acabarei a tarefa, 
transplantando todos para o Meu terreno amplo. 

Na grande floresta das congregações religiosas do 
mundo, muitos vão colher os seus frutos, pois acham-nos 
apetecíveis. Mas não vêem no meio da floresta uma árvore, 
uma congregação sem aparência e sem frutos visíveis. Porque 
não a vêem, ninguém se aproxima dela. Mas está chegando a 
hora de ser ouvida a voz que ecoa dos Céus e diz: Fostes 
enganados. Depois de terdes comido esses frutos apetecíveis, 
ireis sentir muita sede. Procurai a árvore sem frutos. 

Todos sentem sede da Minha Palavra, e alguns já 
desfalecem. Procuram a árvore e não a encontram e Eu, fico 
triste e digo: Ide em frente e virai para norte, e encontrareis; 
estas mesmas palavras, que Eu disse outrora ao Meu povo 
Israel, quando rodeou por demais a montanha da 
desobediência: “Virai-vos para norte.” (Deuteronómio 2:1-3). 

Quando os Meus filhos se virarem para norte, quero que 
dobrem os seus joelhos diante de Mim, pois nunca o fizeram 
verdadeiramente.  

Quando se ajoelharem perante Mim, os frutos da vida 
surgem na árvore que antes não haviam enxergado, e torrentes 
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de água brotarão de Mim, para alimentar os famintos e saciar 
os sequiosos (João 7:37-39).  

Agora que estais satisfeitos com a Minha bênção, olhai a 
montanha e vede nela o Meu grande girassol, pois ele sempre se 
move na Minha direcção. 

O Meu girassol vai emigrar. Mas antes de emigrar, o 
vento do Meu Espírito irá espalhar as suas sementes em duas 
direcções. Uma parte das sementes será lançada à direita, onde 
estão aqueles que dizem conhecer-Me; a outra parte será 
lançada à esquerda, onde estão aqueles que nada querem 
Comigo, nem desejam nada de Mim. 

Eu, o Senhor, sou o óleo que vai ungir a Minha igreja. 
O Meu anjo já colocou a sua mão no caule do girassol, e 

aguarda a Minha ordem.  
Em breve a Minha igreja será arrebatada.” 

 

Revelações dadas pelo Senhor 

(3 de Setembro de 2008)  

 

Assim diz o Senhor:  
“Milhares de aviões sobrevoam o vosso planeta, numa 

corrida desenfreada, levando e trazendo homens, espalhando o 
pecado entre os povos. Um a um, eles cairão, e haverá pânico e 
desânimo, pois os homens não mais se espalharão na sua 
correria desenfreada; ficarão retidos nos seus lugares de origem. 

Meu servo (profeta), a ti te Digo: o mundo perdeu o seu 
rumo.  

Virão dias terríveis em que não sobrará nem mais um 
avião. Somente aquele que está estacionado no Meu "porta-
aviões”. Esse levantará voo com os que são Meus; nessa altura 
já todo o espaço liberto do tráfego humano e limpo pelo Meu 
poder, para que não haja nenhum impedimento. 

Os servos que serão levados no Meu avião já se 
encontram no alto da montanha da Revelação e da Oração. Em 
baixo os homens continuam a guerrear-se, mas mesmo aí, no 
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meio das suas guerras, Eu tenho os Meus atalaias, indicando o 
alto da Minha montanha, mas ninguém ouve, tamanho é o 
barulho das suas lutas e das suas contradições. 

Chegou a hora de Eu dizer: “Até aqui e não mais além!” 
A cidade antiga do mundo é habitada por milhões. O 

grande “vulcão” da catástrofe já está fumegando, e os Meus 
servos foram lá levados, para verem e avisarem a todos. 

Mas do Céu está descendo outro “vulcão”, lançando as 
chamas da Nova Revelação Viva e da paz; e este vulcão irá 
enterrar o vulcão da Terra, fazendo-o explodir, sem causar 
dano. 

Eu criei os Céus e a Terra. Eu separei os mares e fiz os 
rios, mas o homem construiu os “vulcões” da guerra e da 
confusão. 

Profeta: não julgues que é diferente, pois é igual. Abre os 
teus olhos e vê. 

O que está debaixo dos pés é a Terra. E a essa, Eu a 
limparei. 

O que vem do Alto, sou Eu que provoco a explosão, sem 
ferir os Meus. 

O Meu querubim de quatro rostos já sobrevoa a Terra e o 
Mar, com os seus dois pares de asas e os seus pés reluzentes 
como cobre polido. Por onde passar o Meu querubim, tudo será 
queimado.  

Vai ao Meu profeta Ezequiel e conhecerás quem é o Meu 
querubim, pois os querubins são a eterna expressão do Meu 
Amor (Ezequiel 10:14-22); e porque Eu Amo, não permitirei mais a 
maldade do homem. 

O homem fez de si um deus e fez para si uma escultura. O 
Meu anjo pegou a sua escultura de vaidade e vai lançá-la no 
mar do mundo que se agita com a sua queda. Tudo voltará a ser 
o que outrora foi, trazendo a Minha Ordem estabelecida desde 
eternidades. 

O homem está começando a colher o alimento que 
plantou. Estende a sua mão para o alto e vai tirando bagos de 
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uvas, mas estas não têm sementes, e os ramos têm picos como 
se fossem espinhos. Não servem para alimento; nunca a religião 
trouxe aquilo que só Eu Posso dar. Lembrai-vos quando disse à 
mulher samaritana, que não precisava ir a Jerusalém, nem a 
Samaria para adorar a Deus, pois só Eu sou a Água da Vida, e a 
água do poço de Jacó não sacia mais ninguém (João 4:10-15). 

Todos se abaixam para a terra e procuram uma uva da 
sua altura para penetrar no Além e assim acontece; pois 
quando procuram consultar os mortos em favor dos vivos, 
surge o réptil que rasteja, e ele indica-lhes o caminho do inferno 
(Isaías 8:19-20).  

O homem começa a esgravatar no inferno e consegue 
apanhar os bagos das plantas que ali nascem, mas estes são 
ocos e não servem de alimento. 

O que Eu fiz outrora com o Meu servo Noé, o adversário 
vai fazer o mesmo. Só que Eu, com Noé, elevei-o acima da Terra 
aproveitando as águas do Dilúvio, e Satanás vai fazer na Terra 
um “dilúvio” de destruição. Eu salvo; ele mata! 

Satanás irá induzir muitos a fazerem as suas arcas de 
abrigo debaixo do chão, e muitos já as têm feito; dizem ser por 
causa da guerra nuclear, mas ninguém fugirá da Minha 
presença. Mesmo que tentassem sobreviver à catástrofe 
vindoura, quando subissem, não poderiam enxergar o Novo Sol. 

Eu mandarei a Minha inundação, e como toupeiras 
encurraladas, todos terão de sair das suas tocas, para estarem 
diante de Mim para o Dia do Julgamento. 

O homem está procurando estabelecer uma ordem 
impossível, pois ele próprio alterou a Ordem Divina. 

Surge um homem com três braços em cada lado do corpo, 
e colocou-se no meio da Terra dominando; ele usará ao máximo 
os seus seis braços, para fazer a sua vontade. 

Mas debaixo dos seus pés, surge o cascalho da 
dificuldade; são as pedras preciosas, que se transformam na 
escada da vaidade, mas para Mim são cascalho sem valor. O 
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homem do poder subirá até ao último degrau a escada da 
vaidade e cairá dela. 

No último degrau ele está segurando a pele da serpente 
rastejante; pois o espírito da serpente rastejante vem ao seu 
encontro, e ele vai vestir a pele da serpente rastejante. A 
serpente rastejante irá falar ao mundo através dele. 

 Depois a serpente/homem, vai enroscar-se nas pedras 
preciosas da riqueza, e do último estertor do mando e do 
domínio sobre os seus semelhantes. 

 Eu vos digo o que irá acontecer: Vão surgir seis homens 
que vão destruir o mundo. 

São seis, os governantes que estão à roda da grande mesa 
do mando sobre o mundo. Cada nação tem os seus dois 
representantes, que levantam bem alto a sua respectiva 
bandeira. 

Uma bandeira é da China, outra bandeira é do Japão, e 
outra bandeira é dos Estados Unidos da América. 

O mar do mundo será colorido com as suas três cores do 
poder, e vêem-se a boiar as três moedas da riqueza. 

A primeira moeda tem numa face USD, e na outra face 
MXP, pois haverá acordo entre os Estados Unidos da América 
e o México. 

A segunda moeda tem numa face CNY, e na outra face 
INR, pois haverá acordo entre a China e a Índia. 

A terceira moeda tem numa face JPY, e na outra face 
TRL, pois haverá acordo entre o Japão e a Turquia. 

Mas Eu, o Deus Todo-poderoso e Senhor de tudo, Separo 
a água do mar, como fiz na antiguidade, e levei o Meu povo a 
passar em seco. Juntei novamente a água do mar e tudo se 
cumpriu. 

Agora movimento a água do mar do mundo em ira, e nela 
há turbulência, e nela subirá a destruição. 

O homem procura a segurança e a paz, mas o tempo já 
passou. 
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É chegada a Minha hora em que nada se sustém, somente 
o Meu povo, esse será separado da Minha ira.” 

 

Revelações dadas pelo Senhor 

(10 de Setembro de 2008) 

 

Assim diz o Senhor: 
“Vou mostrar-vos o mundo como uma grande cidade 

circular, e vereis aquilo que que as crianças fazem brincando e 
denominais – “dança das cadeiras”. 

Colocarei vinte e sete (27) cadeiras em círculo; cada 
cadeira tem a cor da sua bandeira, e o governante que está 
sentado é o seu chefe. As vinte e sete cadeiras estão dentro do 
círculo maior que é a cidade do mundo. 

 No meio do círculo das vinte e sete cadeiras estão 
colocadas em linha recta três (3) cadeiras à esquerda, três (3) 
cadeiras à direita, e uma no centro, fazendo sete (7); o homem 
inspirado por Satanás, sempre quer atingir o Meu número. 
Estão as suas religiões agora juntas, para darem força e 
‘abençoarem’ com as suas feitiçarias a maldade dos chefes que 
dominam os seus semelhantes. 

Em lugar de destaque, embriagando-se com a lembrança 
do poder passado, está o chefe d’A Grande Babilónia’, no seu 
covil a que chama Estado; na cidade que outrora dominou o 
mundo, quando Eu peregrinava humilde nesta Terra, trazendo a 
Salvação e a Vida. 

Eu vos digo: Este lugar é a cidade dos três reis da Terra, e 
lugar do adversário. 

Sobre as dunas, junto à praia do mar religioso do mundo, 
estão muitas igrejas, mas só uma é Minha.  

A porta para a Minha igreja não está junto ao chão, mas 
acima dele, pois quem nela entra não traz nos seus pés a areia 
da matéria. A porta da Minha casa, tem uma ponte levadiça 
que não pousa na Terra, porque Eu quero que o Meu povo venha 
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ao Meu encontro sem deixar rasto, nem alarido que desperte os 
adormecidos e embalados pelas coisas do mundo. 

Já está descendo do Sol a Minha grande lagoa, rodeada 
pelo fogo. Esta lagoa é metade do Meu Sol, que vem ao 
encontro da Terra. A outra metade já foi à peleja. 

Ao redor do templo da Minha santidade, estão assentes 
as casas dos Meus servos fiéis. 

 O adversário irá atacar as casas dos Meus servos fiéis, 
pela frente e pela retaguarda. Mas do alto do Meu templo sai o 
raio que destruirá o fogo do devorador. 

No Meu terreno, estão plantadas as Minhas sementes do 
Amor e da Minha Nova Revelação Viva. 

Cada nova vida, como uma semente, tem junto a si uma 
escada que a levará até Mim. Os suportes da escada são em 
prata, porque lhes dei a Minha Salvação; terão de subir os 
quatro degraus, que são os quatro tempos que Eu vos tenho 
falado: o primeiro degrau é de madeira, que é a vossa 
carnalidade, vencida pelo Meu Espírito; o segundo degrau está 
pintado com o vermelho do poder do Sangue da Cruz, pois vós 
tereis também de carregar a vossa cruz; o terceiro degrau é azul, 
pois nesse tempo, em que o sofrimento será grande, tereis de 
repartir com todos o Meu grande Amor; no último degrau, de 
cor cinza claro, tereis de aguardar o Meu chamado.  

A vossa vida tem de ser santa, mas ainda não é 
totalmente branca, como a Minha santidade, porque ainda 
permaneceis na Terra; mas não tereis de subir mais nenhum 
degrau. 

Na frente de cada escada, são muitos os que querem 
subir. Mas ainda existe em vós algo que não Me agrada; pois 
olhais uns para os outros, medindo a vossa estatura da 
vaidade. Os de estatura alta não conseguirão dar um só passo 
para subirem os Meus quatro degraus. Tereis primeiro de descer 
da vossa vaidade, e assim todos da mesma estatura, podereis 
subir, e Eu vos aguardarei no último degrau. 
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Virá rápido o dia da confusão, que alterará o vosso 
tempo e a vossa maneira de viver. Num momento todos os 
relógios do mundo ficarão desacertados, mas ninguém 
perceberá. Mesmo o vosso relógio da confiança (relógio padrão do 

tempo terrestre) terá as horas alteradas. 
Muitos serão os acidentes com as aeronaves, com 

grandes e pequenos barcos, e com os vossos transportes 
diversos que andam sobre a terra. 

Todos cumpriam as regras que havíeis estabelecido, para 
que houvesse ordem sobre toda a vossa invenção, mas Eu 
alterei tudo num momento, levando-vos a lembrar a Minha 
Palavra: “Sem mim, nada podeis fazer” (João 15:5). Chegou a 
hora de vos mostrar a Minha Verdade! 

Vou explicar-vos a Minha grandeza usando um pequeno 
exemplo: Nas vossas romarias brincais, medindo as vossas 
forças, martelando o martelo que toca no alto e ouvis a sineta 
da vitória efémera que vos dá alegria.  

A vossa alegria está a terminar. Não sereis vós agora a 
usar a vossa força; serei Eu o Senhor! O Meu anjo vai usar o 
martelo e bater no dispositivo; vós não ouvireis o barulho da 
sineta, pois ela já não existe. São os Meus sete (7) anjos, que 
descem do Céu com as suas sete (7) trombetas, com os Meus 
últimos avisos. 

Também são vistas no Céu duas luas. Uma lua é diferente 
e tem o aspecto do homem: é a igreja criada por Satanás, para 
copiar a Minha. A outra Lua é a Minha igreja, está radiante de 
luminosidade e encontra-se um pouco mais afastada, pois nada 
tem a ver com a Terra. Esta Minha Lua está aumentando de 
tamanho, pois são milhares os Meus filhos que estão entrando 
para dentro dela nesta última hora. 

Já enviei os Meus quatro (4) anjos do tempo à Terra, e 
muitos dos Meus já os tenho guardado; mas a muitos outros já 
os tenho destruído. 
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Por mais um tempo, Enviarei somente mais uma estrela 
(anjo) e Eu, virei com Juízo e o Sol e a Lua já não têm luz, pois se 
tornaram escuros.  

Somente a Minha Luz, que é a Minha igreja, subirá 
Comigo e a Terra se fará em trevas. Àqueles que vos pertencem 
sem excepção, Eu a todos tirarei pelos cabelos, e os arrastarei 
na Minha força, para fora do mar do mundo.” 

 

Revelações dadas pelo Senhor 

(6 de Outubro de 2008) 

 

Assim diz o Senhor: 
“Já surgiram vários montes marcando os Meus tempos de 

espera, mas Eu vou espaçar o Meu novo monte que identifica o 
vosso próximo ano – 2009. 

No decorrer do tempo profético que seguirá a esse, ireis 
ver aquilo que os vossos corações desejam. 

O homem, no deserto religioso do mundo, levantou o 
grande templo de adoração a Mim, mas Eu não estou lá. Todos 
se encaminham para esse templo que construíram, agitados e 
tristes, pois sabem que já não há futuro. 

Eu vos transmito em segredo, para que vós proclameis 
aos outros com brados: “Este povo clama a Mim e diz que Me 
conhece e está necessitado, mas não vejo a prática das Minhas 
Obras. Fazem coisas contrárias à Minha vontade e Me 
desagradam.” 

Transmiti aos outros as Minhas palavras que ouvistes, 
pois nada mais podeis fazer. Eu vou fazer o que falta. 

No primeiro tempo levantei a figueira (povo de Israel) à 
qual dei dez frutos estranhos, pois nunca os Meus dez 
mandamentos foram cumpridos. Estes frutos eram parte de dois 
braços de prata, trazendo a Minha salvação, e as duas mãos 
traziam o ouro do Meu Poder. Estes dois braços e estas duas 
mãos são os Meus dois novos mandamentos do Amor: 
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“Amareis a Deus sobre todas as coisas e ao próximo com o a 
vós mesmos” (Mateus 22:37-40). 

Vim para os Meus, mas os Meus não Me reconheceram, e 
quando viram os Meus dois mandamentos do Amor não Me 
quiseram como seu Messias. Quis ser para eles, o que Sou, o seu 
Emanuel (Deus connosco), e o seu Jesus (Salvador). Mataram-Me; 
mas no Meu ressurgir afastei-Me deles, e derrubei a sua casa 
velha, pois não mais prestava para Mim (destruição do templo de 

Jerusalém, e aniquilamento do povo de Israel como nação), e fiz uma 
Casa Nova para Mim, unindo a todos (a ligação dos dois povos em 

um – Israel e os povos gentílicos), mas com muitos templos, tantos 
quantos o coração dos homens, porque cada um dos Meus 
filhos é um templo Meu. 

Coloquei um telhado na casa nova do coração dos 
homens, para os proteger, pois dei-lhes a promessa de nunca os 
abandonar. Fiz com eles o Meu segundo templo. 

Levantei um Candelabro novo que só tem dois braços, 
pois mais nenhum Eu quero. O primeiro braço do candelabro é 
Meu, pois o Meu povo Me conhece e Me adora acima das suas 
próprias vidas. O segundo braço também é Meu, pois o Meu 
povo Me vê em cada um dos seus semelhantes. 

Este Candelabro está assente sobre Mim, que Sou a 
Rocha Eterna; cada um dos seus braços tem o Meu anjo do 
testemunho, que ilumina tudo ao redor. 

Ainda vos digo: 
Os Meus transportes não necessitam de rodas e descem 

dos Céus, rápidos quais raios, lançando as suas chamas sobre a 
Terra. 

Do mar do mundo, mandados por Satanás, saem também 
os seus transportes de cópia, mas estes precisam de rodas; não 
são conduzidos por homens, mas por seis demónios perversos. 

O Meu anjo pergunta aos perversos: “Que fazeis aqui, 
pois estais fartos de rodear a Terra? Até quando permanecereis 
neste lugar?” 
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 Respondem que por um pouco de tempo, mas Eu digo: 
“Será por pouco tempo, pois já tenho as Minhas colunas 
firmadas nesta Terra.” 

No bosque das árvores altas das igrejas, vêem-se as suas 
sementes serem lançadas bem alto, pois têm grandes meios de 
proclamar a sua doutrina, que dizem ser Minha.  

Mas destas mesmas árvores (igrejas) saem braços de 
pecado e mentira, que apanham as sementes no ar, e estas não 
chegam a germinar. Em breve estas árvores acabarão. 

Está colocada na Terra a mesa para o Meu recrutamento. 
Muitos chegam à mesa do recrutamento, mas não perseveram 
na espera, e debandam aos milhares. São poucos os firmes, 
enfileirados como exército disciplinado; todos eles passam os 
Meus muitos sectores de treino. Acabam radiantes de 
felicidade, pois sabem que vão para um lugar que não é visto 
por ninguém. 

Durante a metade do dia, ainda bem claro do Sol, virão 
trevas totais. As trevas amedrontarão a muitos, e este é um dos 
Meus grandes sinais. 

Os Meus servos fiéis serão alertados pelo Meu Espírito 
Santo, pois falarei a cada um. Não olheis para os vossos 
relógios, pois se o fizerdes ficareis cegos. 

Observai agora a parábola: 
No laboratório da ciência do mundo estão duas meninas; 

ambas têm cinco anos, que são cinco tempos e são gémeas 
idênticas. 

Eles querem sacrificá-las à ciência, pois dizem que a 
religião trouxe grande mal e é contagiosa, e já não suportam as 
meninas gémeas: nem a Minha, nem a deles. 

Eles querem que o sacrifício das gémeas seja visto por 
todos, no grande ecrã que inventaram (televisão/internet). Mas Eu, 
vou retirar-lhes a energia e quando ela surgir de novo, a Minha 
igreja já foi retirada da Terra. Então eles avisam a humanidade 
que a igreja que ficou foi curada da sua enfermidade e já não 
causará nenhum mal ao mundo. 
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Meu servo (profeta), quero que toques com as tuas mãos no 
Céu, porque Eu, tenho uma obra monumental, não da Terra mas 
do Alto da Minha morada. 

 A Minha sepultura aberta ainda pode ser vista, ainda 
pode ser apropriado pelo homem, irradiando a sua Luz 
salvadora, e os homens ainda podem apropriar-se do Meu 
sangue de Vida. 

Esta sepultura está situada num lugar incerto, onde nem 
a mão do homem nem a sua sabedoria chegam (O Senhor não 

considera o lugar físico – Jerusalém, onde foi sepultado).  
Em breve esta luz terminará.  
A Lua sairá da frente do Sol, e a igreja deixará de ser 

vista quando Eu surgir, e então a sepultura ficará tapada para 
sempre, não mais estando no seu lugar. 

Milhares dos Meus anjos descerão dos Céus como pontos 
luminosos, como flocos de neve branca. 

Quando tocarem o Meu chão limpo, se colocarão de pé e 
serão vistas milhares de sepulturas abertas, pois nunca mais a 
morte terá domínio. 

A Minha grande onda já se está formando; ela é 
composta pelos Meus fiéis servidores, e eleva-se como 
montanha de água, tocando o primeiro Céu.” 

 

Revelações dadas pelo Senhor 

(13 de Outubro de 2008) 

 

Assim diz o Senhor: 
“O homem sempre quis saber o Meu tempo, e forjou para 

si o relógio redondo da especulação; colocou-lhe os ponteiros 
da sua sabedoria, iguais aos ponteiros das suas horas, que não 
são as Minhas. 

Eu tenho o Meu relógio triangular; não tem ponteiros e 
está suspenso nos ares; podeis vê-lo, mas não sabeis as horas! 
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O relógio redondo da Terra bate as horas, e em cada 
batimento vós procurais acertar os vossos relógios pessoais 
pela matriz. 

De repente começais a ouvir os toques do Meu relógio 
triangular dos Céus, mas como contáveis ouvir os toques, e não 
ouvistes, não conseguistes acertar os vossos relógios e 
blasfemastes contra Mim. Mas os Meus servos não estão 
preocupados em acertar os seus relógios, pois sabem que ele vai 
em breve descer dos Céus. 

Quando o Meu relógio triangular começar a descer, a 
vossa Terra se enterrará no abismo. Muitos demónios 
procurarão suster a descida do Meu relógio triangular, mas 
nada conseguirão, pois Eu, sou o Senhor dos Exércitos e os 
Meus anjos já saíram pelejando e sempre saem vitoriosos 
Comigo. Os demónios vencidos serão enterrados no abismo 
juntamente com a terra amaldiçoada. 

Não vos maravilheis do que foi visto, porque muito mais 
ireis ver. Mas nem todos os olhos vão ter a possibilidade de ver 
o Meu grande cargueiro que já está ancorado no cais. A porta 
da carga está aberta e os veículos de grande valor começam a 
entrar; são os Meus servos com as suas obras de ouro do Amor 
e do Meu poder.  

Quando o Meu cargueiro ancorar de novo, no outro lado 
do oceano, deixará sair os veículos dos Meus servos, que não 
mais precisarão de rodas, pois voarão pelo poder do Meu 
Espírito, e irão ao lugar que Eu determinar; mas antes, todos 
irão mergulhar (as boas obras efectuadas na Terra) no Meu rio da 
Água da Vida, que existiu (no Éden, paraíso na Terra, habitado por 

Adão e Eva), e agora existe (na Nova Terra, neste tempo do fim). 
Quando chegardes aos lugares por Mim determinados, 

sereis vistos irradiando a Luz da Minha Palavra poderosa. 
O Meu barco, igual àqueles em que tantas vezes naveguei 

na Terra com os Meus discípulos, tem uma roldana gasta pelo 
tempo de uso; não há mais tempo para a sua substituição. Eu 
digo: “Não vos preocupeis, pois o destino está perto.” 
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As águas da enchente estão subindo, e sobre elas está a 
Minha oliveira e o Meu grande navio que é a Minha arca. 

A Arca parou onde o seu Senhor foi crucificado; o Meu 
cargueiro passeia sobre a Terra, e por onde passa destrói toda a 
construção em forma de pirâmide (estruturas religiosas), pois a 
ciência que o homem buscou de Satanás será destruída e as 
suas feitiçarias de nada lhe valerão. 

A Minha Nova Jerusalém já vem descendo dos Céus e em 
breve vai pousar no lugar determinado. 

O Meu barco irá atracar em Sião; não a Sião antiga, pois 
não mais existe. 

Vou colocar-te (ao profeta) no alto de um monte, e verás 
todo o vosso mundo. Verás a superfície da Terra, bem como o 
seu interior. 

No seu interior há grande agitação pela falta de tempo, e 
espíritos malignos (demónios) estão subindo, arrebatando à 
força as vidas incautas, levando-as consigo para debaixo da 
terra. Aos que resistem à sua força, lhes darei poder para vencer 
e não se deixarão apanhar pelos demónios. 

A superfície da Terra está em chamas, pois o incêndio é 
geral. 

Viste bem, aquilo que viste? Para ti parece o fim de tudo, 
mas Eu te afirmo: “Isto já é o fim. Mas é neste tempo que vai 
nascer a Nova Sião!” 

 

Revelações dadas pelo Senhor 

(20 de Outubro de 2008) 

 

Assim diz o Senhor: 
“Hoje vou abrir um pouco a arca do Meu tesouro das 

revelações. 
Começarei por vos mostrar a trave vertical da Minha 

cruz; vedes nela o encaixe para a trave horizontal, que suportou 
os Meus braços que foram crucificados. Eu já não estou na 
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Cruz, mas a haste vertical continua enterrada na Terra, e dela 
ainda escorre o Meu sangue libertador, que cai sobre a Terra. 

Vou dizer-vos as Palavras dos três próximos tempos:  
“Mar” – Ainda é a hora do mundo. 
“Vinagre” – Grande amargura vem sobre o mundo. 
“Sangue” – Grande será o sofrimento e a guerra no 

mundo. 
Perguntais porque falta na Cruz a parte transversal. Eu 

digo-vos: “O mundo não viu o Meu sacrifício, nem os Meus 
braços abertos para receber a todos.” 

O espírito maligno da guerra já despejou a sua vasilha 
sobre o mar do mundo, e nada foi visto; tudo parece continuar 
igual aos dias de ontem. 

Mas o Meu anjo fará visível o líquido da discórdia 
lançado sobre o mar do mundo, que a política esconde, e grande 
guerra se dará, transformando as águas em sangue, que vão 
exalar forte cheiro ao vinagre do sofrimento. 

- Mas Eu permanecerei aqui por três dias, que são três 
tempos.  

- Ao fim dos três dias, subirei. 
- Quando Eu vier daqui a três tempos para julgar o 

mundo, aos Meus servos lhes darei o Meu antídoto.  
Não quero que vos entristeçais pelas coisas do mundo, 

porque estais no Meu coração. Quero que vos alegreis. 
Todos os mares do mundo se estão juntando, pois 

também as nações querem a sua união. Mas a Terra seca já 
abriu a sua boca, e estas águas estão a ser absorvidas, e em 
breve tudo ficará seco de homens, de animais e de plantas. 

Quando tudo estiver seco, o Meu anjo tudo modificará. 
Lançará sobre a Terra da Minha água por três vezes, pois em 
três tempos Eu tudo Vou purificar. 

 As Minhas águas encherão a Terra e formar-se-á um mar 
cristalino, cujas águas deixarão ver até à sua profundidade. 
Será a doutrina do Meu amor que formará um só povo santo, 
que será o Meu rebanho e Eu serei o seu Pastor. 
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Hoje, ainda é vista a grande pirâmide (estrutura religiosa 

predominante – ‘A Grande Babilónia’). Na sua porta estão gravados 
os símbolos das religiões dos povos. Milhares entram por esta 
porta, ouvindo as doutrinas dos seus seis (6) púlpitos. Como 
falam todos os pregadores ao mesmo tempo, ninguém os 
entende e aos milhares estão saindo, mas não encontram o 
caminho certo. 

Longe desta pirâmide existe o Meu templo, que não é 
pirâmide. Os Meus também estão saindo do templo, pois 
chegou a hora da partida para junto de Mim. 

Os outros que não encontram o caminho correm para 
junto dos Meus filhos, mas a Terra se abre e o abismo os recebe 
no seu seio. 

Este abismo é lugar tenebroso, pois a luz não existe no 
seu interior e as trevas a todos envolvem. 

O Despertar de Um Novo Dia surge e o Sol começa a 
irradiar aquecendo tudo ao redor. Eu estou sentado na Minha 
cadeira de desmontar, pois em breve não mais precisarei dela e 
será retirada. Junto a Mim está o Meu anjo, que ainda vai 
mostrar o Meu grande amor a todos os que estão no lugar 
tenebroso. 

Muitos passam por ele, mas não o vêem. Mas outros há, 
que pela angústia e pelo sofrimento amoleceram as suas almas 
empedernidas e conseguem ver o Meu anjo. Quando lhe tocam, 
mudam-se as suas vestes e caminham ao Meu encontro, 
cantando louvores ao Deus que antes não conheciam. 

O Meu querubim desce. Os seus pés são de águia, pois 
caminha com o Meu poder. A sua cabeça irradia a Minha Luz 
como projector na Terra, com a Minha Palavra e incenso santo 
do louvor a Mim. 

O seu rosto é igual à cabeça do leão, pois Eu Sou o Leão 
da tribo de Judá. 

As suas mãos que trabalham para Mim, são quais asas 
de águia que abarcam toda a Terra, quando estendidas sobre os 
Meus Céus para protegerem os Meus filhos. 
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O seu corpo tem a dureza do ferro, pois Eu sou o Senhor 
dos Exércitos, e nada temo, pois Sou o Todo-poderoso. 

O Meu querubim caminha sobre a Terra, e todos o querem 
ver, mas quando o olham ficam assustados. Vós temeis a 
Minha Nova Revelação, pois não estais habituados a ouvir a 
Verdade, porque ao longo do tempo forjastes para vós uma 
palavra misturada com o fermento do pecado. 

- Nem todos podem ouvir a Minha Voz. 
- Nem todos podem ver o Meu Rosto. 
- Nem todos podem ver a Minha Luz. 
Os olhos dos homens não estão habituados à Minha Luz, 

pois por muitos séculos a escuridão foi a sua lâmpada, por isso 
ficam cegos quando saem da sua escuridão. 

A Minha Nova Revelação os assusta, e voltam para os 
seus pratos de alimento mau; pois já não sabem usar os 
talheres, e em cada garfada do seu alimento contaminado, 
reconhecem que a Minha Nova Revelação é a Verdade.  

O mundo rasteja no seu medo, mas não é isso que Eu 
quero para as Minhas criaturas. 

Este povo olha-Me com medo, pois não Me reconhece no 
seu coração. 

Aos Meus servos (profeta e “escrivão”) vou colocar uma 
pulseira nos seus braços, qual algema que os liga a Mim, pois é 
Meu desejo que contactem com a vida do mundo. 

Subi a escada da Minha revelação. Esta escada será 
longa para vós; em breve vai surgir o degrau que não mais 
vereis com os vossos olhos físicos, porque a Minha escada já 
entrou à Minha Presença. 

 Quando passardes esse degrau da Minha intimidade, vos 
convido a comer o pequeno pão que vedes (em visão era mostrado 

ao profeta, um “pão” que parecia um pequeno aparelho electrónico), tão 
pequeno como grão de feijão, ele vos será de força e revelação.  

Voltai a descer a escada e voltai ao vosso mundo. 
Quando pousardes os vossos pés no chão da Terra, sereis como 
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o Meu profeta Moisés, quando no monte da Minha santidade 
pôde ver a Minha glória e ouvir as Minhas revelações. 

Encontrareis beleza, naquilo que ontem acháveis feio e 
mau; sentireis amor, junto daqueles que não gostáveis; sereis 
carinhosos, com aqueles que ontem não suportáveis, porque 
sabeis o porquê de tudo, e começareis a amar com o Meu Amor, 
porque ouvistes a Minha Voz. 

Agora, podeis entrar no templo da Minha santidade, pois 
Eu vou tirar-vos o temor. Entrai e vereis a Minha glória. 

Muitos daqueles que foram do Meu povo (o antigo povo de 

Israel), desenrolam ainda os pesados rolos das Minhas palavras, 
abrem-nos e continuam a lê-los numa só face. Está chegando a 
hora que estes também começarão a ver a letra nova que está 
escrita na outra face dos seus rolos de escrita, pois Eu continuo 
a fazer a Minha obra na Terra e no Universo. 

Está chegando o Outono para a Minha árvore plantada 
na Terra; observai e vede, pois só falta uma folha (talvez um 

tempo profético) para cair dos seus ramos. Quando esta folha 
cair, a Primavera surgirá repentina, e os rebentos novos 
surgirão. 

O grande barco velho do mundo está navegando para a 
sua última viagem; a sua força continua a ser a dos remadores 
escravos de Satanás. Nunca usou as velas, porque essas velas 
só eram usadas no barco novo, que leva os Meus servos a porto 
seguro; sou Eu com o vento do Meu Espírito que insuflo as suas 
velas da fé em Mim. 

No barco velho do mundo, comandado por Satanás, 
existem muitos cárceres, e ele usa o chicote da sua revolta 
contra Mim, castigando os homens por raiva. 

A vara com que dirige os seus comandados não é lisa, 
está cheia de espinhos de dificuldade e dor e quando a usa, 
deixa marcas dolorosas nos homens. 

Mas Eu estou surgindo no Meu pequeno barco da 
Humildade e do Amor, e me aproximo deste grande barco velho 
já a desfazer-se. Só levo a pouca roupa (o profeta viu somente uma 
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tanga sobre o Corpo do Senhor) com que Me vestiram para a Cruz, 
pois assim puderam ver como era o Meu corpo, puderam ver o 
Corpo do seu Deus, pois os homens Me despiram. 

Satanás não gosta que Eu me aproxime do seu barco 
velho e cheio de sofrimento dos seus cativos. Mas Eu vim para 
dar vista aos cegos, curar os enfermos, libertar os oprimidos e 
os presos do diabo, e aqui Estou de novo, e digo a Satanás: 

“Venho buscar esses homens que tens aí nesse barco.” 
Satanás diz que o Meu barco é pequeno e não posso 

negociar com ele, porque os seus cativos são muitos e não 
cabem no Meu barco pequeno. 

Mas o Meu barco aumentou e tornou-se maior que o 
barco velho, e os escravos de Satanás puderam entrar no Meu 
barco e sentir o prazer da liberdade, porque Eu sou Deus e sou 
Senhor, mas como Pai, vim no Meu Amor resgatar os Meus 
filhos escravizados por Satanás. 

Como Pai, também pergunto a Satanás (que já não tem 

escravos) se quer voltar para Mim, pois ainda continuo 
esperando a volta dele, como o filho perdido. Ele diz que fez 
mal, mas não quer voltar. 

 

Revelações dadas pelo Senhor 

(27 de Outubro de 2008) 

 

Assim diz o Senhor: 
“Surge no horizonte a Minha grande estrela (na visão, 

parecia o nosso Sol) luminosa, irradiando Luz que se projecta nos 
Meus sete (7) raios luminosos. A sua Luz extasia os homens, 
pois a Minha Nova Revelação trará a verdade há tanto tempo 
escondida e deturpada. 

Dos Meus Céus envio o raio alimentador da Minha 
estrela, para que a sua luz não afrouxe mas continue radiosa. 

Dentro da Minha grande estrela, os Meus filhos já se 
movimentam com novos corpos glorificados, que aos vossos 
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olhos parecem transparentes, mas têm a solidez do Meu 
Espírito. 

Vou comparar a Minha grandeza, com um exemplo bem 
simples. Pegai num balão de ar e numa agulha. Olhai o balão e 
apalpai a sua solidez; mas furai-o com a agulha e vereis como 
ele estoura, ficando somente uns farrapos de látex.  

Compara profeta o que viste, com as coisas da Terra. O 
balão é a Terra, e a agulha também é; foram os homens que pela 
desobediência à Minha Ordem estabelecida, forjaram a agulha 
da destruição. Mas Eu, posso usar a sua agulha da destruição 
para trazer as Novas Coisas. 

Com esta agulha, Eu irei furar a água da Minha Palavra, 
fazendo com que tudo o que foi dito pelos profetas tenha no 
vosso tempo pleno cumprimento. 

Assim, Eu digo às coisas da Terra: acontecerá aquilo que 
viste acontecer ao balão. Às coisas lá em Cima (nos Céus), Eu 
digo: acontecerá o que viste acontecer na água, pois 
permanecerão eternamente. 

  Vesti a Minha roupa especial, e entrai pelo rio das 
Minhas revelações. 

   Caminhai rio adentro enquanto puderdes, depois 
podereis recuar até ao início; quando regressardes ireis iniciar 
as minhas aulas, no conhecimento da Minha obra. Começarei 
por fazer-vos perguntas, cujas respostas vós sabeis, pois Eu já 
vos ensinei. A cada pergunta respondida, tirarei a folha do 
livro; ela nunca mais será lida, pois estais no Fim dos Dias. 

Quanto mais perguntas fizerem a vós mesmos, maior é o 
vosso conhecimento. 

O Meu forno já está bem aquecido para cozer o último 
pão dado por Mim aos homens – a Minha Nova Revelação. A 
farinha da Minha Palavra está sendo peneirada, a água do Meu 
Espírito já está fazendo a massa, e o pão está formado. O forno 
não esfriará, até que tudo esteja levedado e cozido.  

Será o último pão a ser comido pelo homem, antes do 
Meu Juízo. Este pão não tem o fermento do pecado, mas serão a 



73 
 

Minha Verdade e a Minha Vida a levedá-lo, tornando-o 
agradável ao paladar. 

O Meu anjo está varrendo do Meu forno a cinza da 
humildade e do arrependimento, e os homens que comeram o 
Meu pão também aproveitam a cinza, pois sabem que só o 
humilde se poderá achegar a Mim. 

O mundo ainda contempla a Minha grande lâmpada, 
com os seus dois (2) filamentos incandescentes. São os dois 
filamentos do tempo profético. 

Brevemente a lâmpada irá partir-se em duas metades, 
sendo uma Minha; e os dois filamentos subirão para Mim, e a 
lâmpada deixará de dar a sua luz. 

A lâmpada se apagando, a Terra ficará em trevas 
espessas. A mão da Minha igreja fiel que segurava a lâmpada 
não está mais aqui.  

Outra luz passará a irradiar sobre a Terra, e essa luz 
irradiará de Mim e surgirá dos Meus Céus. 

Está a dar-se o grande degelo, e as águas desse degelo vão 
formar o Meu rio purificador. Estas águas da Minha Palavra 
descem dos Meus altos montes, abrem sulcos na montanha e 
entram na planície do mundo. A altura das águas iguala a dos 
Meus mandamentos do rigor e da obediência (os 10 mandamentos). 

Eu vos digo: “Esta altura de água é suficiente para sarar 
a Terra. 

Os Meus filhos sabem perfeitamente tudo que Lhes tenho 
revelado, pois Eu os conheço desde o princípio. Neste tempo 
vereis a separação que Eu irei fazer: Àqueles que subirão 
Comigo e àqueles que ficarão abaixo de Mim. Não queirais ver 
o que ficará abaixo de Mim. Uma parte da Terra será perdida. 

A casa do homem, feita da sua própria madeira, parece 
por fora um palácio de rei. O seu alicerce é o chão plano, pois o 
homem nunca gostou de subir, nem construir sobre a Rocha que 
sou Eu. 
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Mas a sua casa principesca está a ruir de podre, e o seu 
interior já não tem ninguém; Eu, já fiz a separação e retirei 
tudo o que havia na sua casa apodrecida. 

Tudo tem um princípio e tudo tem um fim; mas quando 
será o princípio do fim? 

Vereis o dia claro como todos os outros dias que 
passaram, mas gradualmente começará a escurecer até ficarem 
trevas totais; este é o princípio do fim. 

Estes dias terríveis serão sete. 
Os gritos das gentes serão muitos, pois as trevas cegaram 

os homens. Chamam uns pelos outros, pois querem juntar os 
seus, e matam-se uns aos outros por um pouco de pão. 

Dias terríveis serão estes. 
Os homens não mais lembram o passado, mas Eu sim.  
Sempre fiz diferença entre o santo e o profano.  
Antes de libertar o Meu povo do Egipto, chamei à Terra 

trevas espessas como nunca antes, mas nas casas do Meu povo 
havia luz (Êxodo 10:21-23). 

Será a altura para Eu deixar ver o Livro da Vida com os 
milhões de nomes incontáveis, que Eu conheço um a um e os 
chamo pelo seu nome. 

Nestes dias de trevas estenderei o Meu caminho da Terra 
até ao Céu, e os Meus eleitos entrarão nele, e caminharão na 
Minha direcção. O Meu anjo lança sobre o Meu livro de nomes 
o visto de passagem, pois todos os Meus filhos têm como 
indumentária a veste nupcial. 

Surge o último a passar, e o Meu anjo não vê o seu nome. 
Mas reconhece-Me e ouve o Meu pedido: “Espera mais um 
pouco.” 

Diz o Meu anjo que Eu deveria ser o último, pois sempre 
Disse: Eu sou o Alfa e o Ómega; mas o Meu anjo sabe que 
também sou Amor e a Misericórdia. 

Por isso Eu disse: “Vira a folha, pois Eu quero colocar 
mais nomes.” 
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Ainda Digo: “O homem enche as suas estantes com toda 
a espécie de livros. Já não sabe o que lê. Não sabe ler o Livro da 
Vida, nem outros livros que falam de Mim. Muitos livros falam 
de Mim, mas o homem já não terá tempo de lê-los, nem saberá 
ler o Livro da Vida.” 

O homem está desbravando a terra para achar a matéria 
da qual foi formado, pois quer saber a sua origem; surgem-lhe 
diante dos olhos esqueletos do passado. Pega nos ossos do 
passado e analisa-os no seu laboratório, mas no momento em 
que tocar no primeiro osso desse conhecimento, Eu irei reduzir 
tudo a pó. 

Direi ao homem do saber: “Ainda não sabes que tu és 
assim, qual cinza? És parte do que é abaixo da terra, e não 
sabes quem sou Eu, aquele que foi Levantado e Vive 
Eternamente! 

Porque buscas aquilo que nunca encontrarás? 
O que procuras, já não será por muito tempo. 
Virá de Cima e não de baixo, aquilo que tu procuras.  
Porque chorais sobre os ossos? Porque amais a Terra? 
Não sabeis que o verdadeiro amor vem de Cima, e pode 

incendiar a Terra? 
Raça maldita! 
Mesmo assim, do que é pó, Eu posso converter em carne; 

não a carne de baixo, mas a carne do Alto, aquela que é forjada 
pelo Meu Espírito.” 

 

 

 

 

Revelações dadas pelo Senhor 

(3 de Novembro de 2008) 

 
Assim diz o Senhor: 
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“Milhares são aqueles que sobem à Minha montanha, e 
vós estais entre eles. 

Não leveis nada convosco, pois ides com a Minha 
revelação, e sabeis que não mais voltareis a esta Terra, na 
carne dos vossos corpos do pecado. 

Mas muitos outros ainda se apegam às fotografias dos 
seus, e aos amuletos, e às suas recordações, mas o Meu primeiro 
trovão do tempo profético, o Meu primeiro aviso, fará 
estremecer a todos. 

Ficai agora em silêncio! 
Todos vós que subis à Minha montanha despidos do 

mundo e das recordações, ireis ouvir a Minha voz no silêncio 
dos vossos corações. Os outros, nada perceberão, mas ficarão 
inquietos, clamando na sua vozearia caótica. 

A Minha montanha irá partir-se, e a separação será 
inevitável. Mas quando o Meu vento soprar, aqueles que 
trazem consigo para a Minha montanha as recordações do 
mundo, como fez a mulher de Ló (Génesis 19:26), serão afastados 
e petrificados no seu amor pelo mundo. 

O vento do Meu Espírito irá separar aqueles que são os 
Meus filhos verdadeiros, daqueles que Me buscavam para 
satisfazer somente as suas necessidades materiais. 

Ouvireis o segundo trovão do tempo profético, o Meu 
segundo aviso. Este trovão afastará aqueles que não quiseram 
vir a Mim, embora tivessem iniciado a subida da Minha 
montanha. 

Surgirá o terceiro trovão do tempo, o Meu terceiro aviso. 
Com o Meu terceiro trovão surgirá a Minha Luz intensa, com a 
Minha Nova Revelação, irradiando dos Céus. Esta Luz 
iluminará a planície do mundo e vós, Meus servos, ireis ser 
encaminhados para o lugar onde será dado o Meu testemunho 
da Verdade. 

A Minha igreja é qual romã madura. Por fora a sua casca 
é perfeita e parece sã e boa para se comer. Mas a espada da 
Minha Palavra irá cortá-la, e podereis ver que metade da 
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Minha igreja Me pertence e tem grãos sadios, mas a outra 
metade está podre e não mais será aproveitada. Foi a espada da 
Minha Nova Revelação que mostrou o podre, o interior que até 
hoje estava escondido aos vossos olhos. 

O Meu anjo desce montado no cavalo branco da Minha 
santidade. Traz na sua mão direita a lança da Minha Palavra; 
os seus olhos olham o mundo com o azul do Meu Amor, e os 
seus cabelos são da cor do ouro do Meu Poder.  

A lança da Minha Palavra multiplica-se em milhares de 
lanças que são lançadas sobre os templos a Mim dedicados, e 
nos quais não Me encontro, pois o coração do homem é o Meu 
templo de eleição. 

A Minha lança ao penetrar nos seus templos vazios de 
poder, estragou os seus cultos desprovidos da Minha Presença; 
como ontem, este povo honra-Me com os lábios mas o seu 
coração está longe de Mim (Mateus 15:8). Também como ontem 
digo: “Em vão Me adoram!” 

Mas dentro destes templos vazios também tenho filhos 
Meus, e estes ao verem a lança reconhecem que fui Eu que a 
enviei para os despertar; e se ajoelham, clamando pela Minha 
Misericórdia e Eu os ouço. Mas não saem dos seus templos 
vazios; aguardam pela Minha Nova Revelação. 

Chegou o tempo de descer sobre a Terra o Meu querubim. 
Os olhos do Meu querubim lançam fogo sobre a Terra, o fogo 
do Meu Amor e da Minha Misericórdia, e em cada lado do seu 
corpo está um anjo para executar as suas ordens.  

O Meu querubim envia o primeiro anjo à Terra, mas nada 
acontece aos olhos carnais do homem. O homem nada vê! 

O Meu querubim lança o outro anjo à Terra, ao lugar 
onde se encontra uma mulher, uma igreja que ficará, pois nunca 
Me foi fiel. Esta mulher será aniquilada pelo anjo que cumpre a 
ordem do Meu querubim. 

O Meu querubim diz em Meu Nome: “Em breve, a outra 
mulher, a Minha igreja fiel irá subir e ninguém sabe onde ela 
está. A outra irá ficar.” 
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O Meu Tabernáculo na Terra já tem no seu interior, 
aqueles que Me são fiéis. Em breve vereis o Meu Tabernáculo 
subir; passará pelo primeiro firmamento e não parará; passará 
pelo segundo firmamento e também não parará; ficará junto a 
Mim, no terceiro firmamento, o Céu do Meu Amor e da Vida por 
eternidades. 

O Meu povo, ao sair do Meu Tabernáculo, encontra a 
mesa da Grande Ceia que lhes havia prometido. Ouvem as 
Minhas palavras de saudação, que vós ainda não entendeis 
mas eles entendem. Depois o Meu Tabernáculo transportador 
irá descer novamente à Terra. 

Os Meus anjos já estão na Terra, para colocarem nos 
dedos dos Meus filhos o Meu anel de ouro, da simplicidade, da 
humildade e do amor a Mim e ao semelhante. Muitos aceitam o 
anel com alegria e usam-no com prazer. Outros não aceitam o 
anel, pois acham esta jóia ridícula; para eles, não tem beleza 
para ser ostentado perante o mundo. 

Para muitos que aceitaram o Meu anel, nada muda, e a 
jóia que lhes entreguei fica sempre igual, não ganha a beleza 
que Eu desejava. Os outros que Me amam mostram ao mundo o 
seu anel com prazer e alegria. Cumprem a Minha ordem com 
prazer no amor a Mim, e ao seu semelhante, igual a Mim; o seu 
anel brilha, ganha beleza e fica mais grosso, pois o tesouro 
destes Meus servos está aumentando no Céu. 

Já não há fabricante nenhum na Terra.  
Já não sabem trabalhar com as suas mãos, mas Eu vou 

ensiná-los. 
Vou mostrar-lhes que ainda há um tempo profético, para 

trabalharem onde Eu quero. 
A farinha para o Meu pão está caindo do Céu como 

flocos de neve branca. 
Os Meus servos têm os seus sacos abertos para receber a 

Minha farinha, e estão alegres. Mas a alegria que estão a sentir 
já não é alegria, já é aflição. 
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Enquanto caminham para as suas casas, a fim de 
preparem o alimento com a Minha farinha, já o Céu está 
despejando o pó com o enxofre do julgamento. Quando o Meu 
servo Ló saía de Sodoma, também já o fogo caía dos Céu para 
castigo das cidades impenitentes. 

A farinha foi moída na quantidade certa, pois só servirá 
para os Meus servos já selados. Muitos não quiseram 
aproveitar esta farinha, que é a Minha Palavra, para ser 
misturada com a fé, fazendo o pão da Vida.  

Só uma igreja irá aproveitar esta farinha. 
Cinco (5) desprezaram tudo; durante cinco tempos os 

adverti com sinais. 
Dois (2), aproveitaram tudo; durante dois tempos os 

adverti com sinais. 
O Meu rio deu lugar ao Meu grande lago, pois as águas 

do testemunho já não correm mais. No centro do Meu lago está 
a Rocha da Firmeza, que sou Eu. Pus escadas na Minha Rocha, 
para todos subirem até ao topo da Minha Revelação. Os que 
chegarem encontrarão três bicas da água Viva, uma para cada 
tempo profético. 

Ao redor do Meu grande lago Tenho muitas habitações, 
pois os Meus servos sabem que é hora de estarem bem próximos 
de Mim, olhando sempre a Minha Rocha. Os Meus servos 
remam nos seus barquinhos até à Minha Rocha sempre que têm 
sede, pois quando a dúvida chega, as Minhas bicas da água 
Viva lembram-lhes as Minhas promessas, e eles enchem os seus 
cântaros para mais um pouco de tempo. 

Quando os Meus servos começaram a sentir fome de 
Mim, os Meus anjos levar-lhes-ão o Meu pão da Vida. 

Com o pão da fortaleza, os Meus anjos também levam a 
Minha convocatória. Todos os Meus servos devem preparar-se 
para iniciar uma marcha para um lugar que ainda não 
conhecem. 

 Para esta caminhada, todos os Meus servos devem levar 
os seus cajados, pois serão dirigidos pelo Meu Espírito. O Meu 
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anjo lhes servirá de guia, mas o leopardo da falsidade, apaga 
as pegadas do Meu anjo; na sua ferocidade não ataca os Meus, 
mas procura barrar-lhes o caminho. Os abutres também 
amedrontam os Meus filhos, para lhes dificultar o caminho.  

Mas Eu com voz possante brado dos Céus:  
“Porque estais assustados? Não sabeis que Eu, estarei 

sempre no vosso meio?” 
Na confiança renovada em Mim, os Meus servos olham 

para o Céu e vêem os Meus quatro (4) anjos fortes, e também a 
Minha grande águia protectora. 

A Minha grande águia prende o leopardo da falsidade, e 
os Meus quatro anjos matam os abutres. 

Os Meus filhos continuam a caminhada e surge diante 
deles um grande círculo, o Meu pomar de frutos excelentes, e no 
meio do pomar, o jardim com as Minhas flores desconhecidas 
que não são mais os dons do Meu Espírito, mas as realidades 
eternas do Meu Poder. No meio, vêem uma grande casa, sem 
portas e sem janelas. Luz igual à vossa, a casa não tem. Dentro 
da Minha casa está colocada uma mesa rectangular, e sobre ela 
a Minha toalha branca da santidade e da comunhão. Em frente 
ao cálice de ouro puro está um Trono. Na Minha casa, a Minha 
voz foi ouvida: “Eis que estou a preparar o banquete para o 
Meu povo. Estai preparados e firmes para o Meu banquete.” 

Vou agora revelar-vos coisas da vossa Terra e do vosso 
tempo. 

Aquele que recentemente foi eleito chefe da grande nação 
(Barack Obama, presidente dos EUA) tem junto dele um ser estranho. 

Este emissário de Satanás coloca no homem, agora 
fortalecido pelo poder, uma coroa de ouro com seis (6) chifres 
também de ouro do poder da matéria e da terra. Os chifres são 
ocos, porque dentro deles estão seis (6) espécies de bichos 
(governantes), todos diferentes uns dos outros. 

Olhai e vede o mapa da América total (América do Norte, 

América Central e América do Sul). Num lugar esquecido, no meio 
desta grande América, estou Eu aguardando. Sobre a Minha 
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cabeça tenho a Minha coroa de ouro do Meu poder, e tenho as 
Minhas mãos estendidas para receber a todos. 

Eu falo para o mundo deste lugar desconhecido, onde Me 
encontro só:  

“A hora está muito próxima. Este povo e mais outros 
seis, nunca Me quiseram ouvir. 

O globo da Terra ainda está girando, mas irá parar por 
seis (6) vezes; uma em cada lugar diferente do mundo.” 

O relógio pelo qual a Terra se rege está a desfazer-se.  
A Minha voz ecoa: 
“Terminou o prazo do tempo do animal da Terra.” 
 

Revelações dadas pelo Senhor 
(10 de Novembro de 2008) 

 
Assim diz o Senhor: 
“O Meu grande livro visível para vós, tem vinte folhas (o 

Senhor pode estar a referir-se a anos). Está aberto a meio, porque 
depois das dez primeiras folhas, irei destacar uma folha no 
tempo, para iniciar as Minhas grandes revelações finais.  

Esta folha destacada tem sobre ela a mancha do Meu 
sangue Poderoso, Libertador e Protector. Esta folha será 
enrolada, qual pergaminho e estará sempre fazendo a divisão 
do livro. 

O que ouves profeta? 
O profeta responde: “Ouço gemidos e ais.” 
Eu digo ao profeta: São as nações. Até aqui percorreram o 

seu caminho, seguindo a sua vontade; nunca este povo Me 
ouviu; mas agora Eu estou voltando do Alto, do Meu Reino 
Eterno e só haverá mais um tempo, qual folha que está próxima 
do rolo.  

Eu Sou o Livro e o Rolo. 
Quando Eu abrir o rolo, irei juntar as nações diante do 

Meu tribunal, mas o Meu povo não fará parte deste julgamento. 
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As nações quiseram somente ler as primeiras dez folhas 
do Meu livro, mas o Meu povo, lê o Meu livro na totalidade até 
que Eu venha. 

O rio do mundo está banhado de sangue com o 
sofrimento dos homens. Três noves (999) mergulham no rio de 
sangue, pois são vinte e sete (27) os grandes que provocaram o 
rio de sangue. Estes três, noves começam a emergir, e já não são 
mais os mesmos; transformaram-se em três seis (666), o número 
da besta que sobe da terra, mas estas bestas-feras são três e 
emergem do mar e da terra, para maltratar o homem, tal como 
anunciei ao Meu servo João. (Apocalipse 13:1-18) 

No tempo certo, revelei ao Meu outro servo (Jakob Lorber) 
este segredo. Atentai às palavras que lhe Ditei: 

 

“São três as feras: Em primeiro lugar, o dragão principal; em 
segundo lugar, o animal que se eleva das águas do mar, com 
as suas sete cabeças e com os seus dez chifres; em terceiro 
lugar, um animal parecido com uma ovelha, tendo dois chifres 
na cabeça. 
Quem é o dragão já deveis ter entendido; ele é o Meu arqui-
inimigo. Mas se desejardes conhecer o segundo animal, então 
observai com atenção o amor-próprio que está tão perto de 
vós e confirmareis todos os atributos que nele existem. Ele se 
eleva do "mar" de todos os desejos da mente e possui sete 
cabeças, uma para cada atributo divino. Em cada uma há "dez 
chifres", um para cada mandamento do amor ao próximo, 
pelos quais são contestados os Dez Mandamentos de Moisés, 
pelas vossas cabeças ou pelas cabeças dos outros. Uma 
"cabeça ferida" é o roubo, o assalto, castigado em todos os 
lugares. Mas por acaso isto prejudica a fera? De forma 
alguma, pois esta "cabeça ferida" é totalmente curada por 
todas as leis políticas e do comércio estabelecidas pelos 
Governos. E é assim que vive o mundo todo debaixo de tais 
leis, ele actua de acordo e faz a troca da ovelha e dos seus 
mandamentos todos os dias.   
A terceira fera eleva-se da Terra, e parece uma "ovelha", e tem 
"dois chifres".  O que é isto?  Eu vos digo: Isto é o que mais 
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próximo está de vós.  É a indústria, a "besta da água" que é 
apoiada, e chega mesmo a ser adorada pelo povo, e que – com 
os seus dois chifres – contesta e se opõe completamente aos 
dois mandamentos do Amor (amar a Deus sobre tudo e ao 

próximo como a si mesmo). Para confirmardes isto, só deveis 
voltar os vossos olhos para a Inglaterra e para América (na 
época – 1841 – países que são baluartes da revolução 
industrial). Esta Indústria, qual fera terrivel podeis ver nos 
maus tratos que sofrem as crianças nestes países 
industrializados. Crianças que trabalham de pé por horas a 
fio, das cinco horas da manhã até às nove horas da noite, em 
condições subumanas, sem roupa, e sem comida apropriada. 
Às vezes os pequeninos já começam a trabalhar na sua tenra 
infância, com oito e dez anos. Eles não recebem educação, ou 
somente aquela que esta escravatura lhes exige. 
Conseguiste observar esta fera industrial Comigo e por Meu 
intermédio; sei que dizeis: Pai, isto é o próprio dragão!  Não se 
pratica toda a violência que a segunda fera produz e cuja ferida 
na cabeça foi curada? E quase todos os habitantes da Terra 
adoraram esta segunda fera cuja cabeça foi curada? Não se fala 
constantemente e com adoração dos reis, príncipes, industriais, 
sábios, cientistas, investidores e fundadores? Não lhes são 
erguidas estátuas no mundo todo?  Não se lhes faz as maiores 
honrarias – que chegam ao endeusamento e que não permitem 
que os Meus sinais se apresentem – como se estes homens e a 
sua actividade fossem a própria  religião, e mesmo Deus 
deveria honrá-los? Não é um verdadeiro roubo do fogo do Céu, 
roubar das pessoas a sua verdadeira fé e – pior ainda – fazê-las 
crer que Eu estou por detrás de tamanho horror e que desejo por 
elas receber honrarias? Mas isto só durará por mais um curto 
tempo! 
Vede o engano dos habitantes da Terra! A figura do animal com o 
ferimento, a espada de toda a justiça política, tudo está 
completamente activo. Os homens tiveram que exigir este animal 
com o seu sangue. Mas agora lá está ele, soberano! Ele fala, ele 
ordena, ele mata, ele é adorado por todos os vermes e bajuladores 
(chamados de "estudiosos" e jornalistas"). Por isto e ainda mais 
por influência de uma horda de agiotas, deve-se conseguir de tudo 
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uma parte para, sem precisar trabalhar, conseguir lucros. Alguém 
que se atreva a não adorar este animal!  Esta pessoa logo 
saberá o que acontece a tal atrevido! 
Isto é o "espírito" (ou a "vida") na prisão da fera, onde a cobiça e 
o amor-próprio alcançaram o topo de todos os "importantes do 
mundo", e este topo é o número 666. O amor-próprio representa a 
centena 600, o fogo celestial roubado, representa a dezena 60 e o 
amor ao próximo, finalmente, só 6 (significa a mais escandalosa e 
absoluta escravatura). Em vez de se dar para um cento, exige-se 
de um o que cabe a um cento.” (‘Dadivas do Céu’ – revelação de 7 

de Maio de 1841) 
 

Ouvi ainda o que Eu vos digo hoje: O rio de sangue irá 
transformar-se numa nova terra purificada, como algodão 
branco e fofo. Os Meus anjos que andarão sobre esta Nova 
terra, munidos com os seus instrumentos de louvor a Mim, 
anunciam-vos no dia de Hoje, que é chegada a Minha Glória! 

Existem duas escadas para encaminhar todos até Mim.  
A escada da esquerda, do mundo e da incredulidade, tem 

seiscentos e sessenta e seis (666) degraus; mas a Minha escada 
da direita tem mil quatrocentos e quarenta e quatro (1444) 
degraus. 

Há milhares que querem subir até Mim. Muitos que se 
dirigiram para a Minha escada da direita, mudam para a 
escada da esquerda, porque dizem ser mais fácil, pois tem 
menos degraus. O número dos adeptos da escada da esquerda, 
do Meu adversário, é sempre maior. 

 Satanás não está preocupado com a sua escada, e sai do 
seu lugar, pois quer ser ele a iniciar a subida da Minha escada 
da direita. Mas cada degrau que ele pisa, arde com o Meu fogo e 
de imediato desaparece; ele continua a subir até ao degrau do 
seu número (666). Quando chega ao seu degrau, Eu o derrubo, 
prostrando-o em terra, à vista de todos, para a sua última 
humilhação. 

Os Meus filhos aguardaram por tempos infindos, e 
ficaram felizes pela sua queda.  
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Mas os primeiros degraus da Minha escada haviam 
desaparecido. Os Meus servos Me diziam: “Senhor, não temos 
degraus para subir.” 

Mas olharam de novo, e viram que Eu já havia reposto os 
degraus; e cada degrau foi iluminado com a Minha Luz. Assim, 
puderam iniciar a subida que os traz até às Minhas alturas. 

Ainda vos digo: São muitas as tábuas iguais, pois são 
muitos os Meus servos preparados por Mim, para executarem a 
Minha obra, e receberem o prémio da perseverança. 

A pilha das tábuas, formando um quadrado, é o Meu 
grande testemunho ao mundo, formado por vós. 

Para contar as tábuas, tereis de rodear o quadrado do 
testemunho. 

No Meu céu já está o altar estabelecido, pois os Meus 
servos já ofereceram as suas Vidas em sacrifício vivo e santo, 
pois isso Me é agradável (Romanos 12:1). 

Em cada um dos quatro (4) cantos do tempo do Meu 
altar, estão os Meus quatro anjos. O bordão que dei a cada um 
dos Meus anjos, em forma de escada, representa a caminhada 
que tereis de fazer para subir até Mim, firmados nos “degraus” 
do conhecimento emanado da Minha Nova Revelação, 
juntando-lhe sempre os Meus dois mandamentos do Amor (amor 

a Deus e amor ao próximo). Cada um dos Meus anjos será enviado 
aos quatro cantos da Terra, convocando e selando os Meus 
eleitos. (Apocalipse 7:1) 

Agora a escada da direita tem somente, mil quatrocentos 
e quarenta (1440) degraus. Quando os Meus quatro anjos 
terminarem a tarefa, subirão a Mim e irão repor os quatro (4) 
degraus do tempo, pois este já não será mais. 

O homem, com os seus pés assentes na terra da matéria, 
escreve com a mão que tem usado para fazer grandes coisas. Ele 
escreve: “Domínio e poder.” 

Mas como o rei de Babilónia, que no seu orgulho se 
tornou animal (Daniel 4:29-33), também o homem se transforma 
no mesmo, para desaparecer e não ser mais. 
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Para vós, Meus servos, o Meu anjo escreve no Céu: “Subi 
ao topo do Céu e buscai as letras para escrever na Terra.”  

Viste o que o homem escreveu na terra? Viste o que o Meu 
anjo escreveu no Céu? 

Ao subirdes até ao Meu anjo, ele vos dará muitas letras, 
mas todas estão soltas, separadas umas das outras. 

Devereis colocar estas letras por cima das letras que o 
homem escreveu na terra. Eu vos direi o que escrever com as 
Minhas letras; e assim cobrireis, para nunca mais ser visto, 
aquilo que o homem escreveu na Terra (“Domínio e poder”). 

Escrevei: “Jerusalém! Terra Minha que é Santa!” 
Uma Nova Jerusalém trará a paz e será santa. A 

Jerusalém do passado não mais existe, pois Eu, ordenei a sua 
destruição conforme havia dito; porque se havia transformado 
naquilo que o homem escreveu na terra – “Domínio e poder”. 

Quando acabardes de colocar as letras soltas, formando 
as Minhas palavras, sereis arrebatados para Mim. 

Os dois já estamos descendo dos Céus à Terra. Um deles 
é o Meu arcanjo que se apresenta diante de Mim, escondendo 
dos homens o Meu rosto. 

Quando descermos, já tudo terá acontecido, pois Novo 
Céu e Nova Terra existem e o mar religioso já não existe. 

Direi ao Meu companheiro: “Irás tu governar a Terra, 
porque Eu Farei o resto.” 

Vós, os Meus servos, ireis caminhar o vosso caminho, e 
notareis dias estranhos. Vereis duas estações: o Inverno e o 
Verão juntos. Vereis também as amendoeiras e os castanheiros 
florirem ao mesmo tempo, mas estas árvores ao enlaçar-se vão 
devorar-se mutuamente; tudo é estranho neste tempo. 

Surgem os gafanhotos; as andorinhas e as gaivotas vêm 
comer na terra, mas a comida delas acabou, pois é estranho 
este tempo. 

Não mais existe a migração das aves, pois a Terra parou 
a sua rotação, pois o seu ponto magnético, que sou Eu, deixou 
de atraí-las. 
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Por cima da terra voam as aves de grande porte 
procurando amedrontar, mas as Minhas dez (10) águias que 
marcam o tempo da protecção estão também pairando sobre a 
Terra, e dizem: “Eis que venho para derribar a terra e os ares, e 
povoar a terra, os ares e acima dos ares.” 

São três (3) as paletes de suporte para a carga do mundo 
e do tempo, e estão na Terra. 

A primeira está carregada com milhares de livros escritos 
pelo homem, registando a sua ciência, e os saberes adquiridos 
ao longo dos milénios.  

A segunda está carregada com milhares de livros iguais, e 
um homem (anjo) foi encarregado de distribuir estes livros 
iguais. 

A terceira paleta da carga está na terra, mas toca o Céu, 
porque a sua altura é imensa, e tem um só livro. O Meu Leão 
está guardando o Meu livro. 

Observantes estas três paletes de carga e do tempo? 
Então Eu vos digo: “Vereis o povo chegar.” 

São milhões os que se encaminham para as três paletes 
de carga e do tempo.  

O Meu anjo faz a distribuição dos livros todos iguais, e 
os homens comem estes livros como alimento sadio e bom, pois 
a época é de fome. Mas o Meu livro é um só, multiplicado por 
muitos, e causa medo aos homens, causa-lhes medo e choram; 
mas sentem consolo e existe porfia para cada um ter este livro 
que é um só, pois ele está a acabar. 

Chegou a hora do Meu raio destruir a primeira palete que 
carrega os livros da ciência do homem, pois uma Nova Ordem e 
uma nova ciência Irei estabelecer. 

Chegou também a hora da palete de carga e do tempo que 
contém o Meu único Livro, e está guardada pelo Meu grande 
Leão. Eu mesmo irei activar o Meu Livro, e inundarei com a 
Minha Luz todo o Universo. 

Ao Meu servo (profeta) digo: “Meu servo, quero que leias a 
primeira folha. A folha do meio é a folha que hoje escreves 
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sobre o que te mostrei, porque vós ireis saber em breve todas as 
coisas.” 

 

Revelações dadas pelo Senhor 
(17 de Novembro de 2008) 

 
Assim diz o Senhor: 
“Muitas são as casas religiosas engendradas pela arte 

dos homens. Eu digo: Não faças, nem aceites aquilo que os 
artesãos fazem com as suas mãos, nem o que o mundo fala. 

Eu descerei dos Céus, e podeis ver os Meus pés feridos.  
Entro na primeira casa, que dizem ser Minha, e pergunto: 

“O que achais ter Eu nos Meus pés?” Mas os que moram na 
casa não Me conhecem, e respondem: “Não sabemos o que queres 
de nós.” 

 Faço a mesma pergunta em todas as casas, e em todas 
recebo a mesma resposta. 

 Mas na última casa, a mais pequena de todas, Eu entro e 
digo: “Ninguém até agora Me respondeu a esta pergunta. O que 
achais ter Eu nos Meus pés?” 

A resposta destes Meu filhos foi unânime: “Senhor, 
suportamos tudo o que está por cima de nós. Mas nos Teus pés está a 
ressurreição!” 

Esta casa tem uma cave que está repleta com familiares 
dos Meus filhos; não estão na casa ainda, mas estão 
santificados por eles. Eu também entro nessa cave, e digo: 
“Passai hoje para o piso superior da casa. Se rejeitardes, não 
tereis mais oportunidade.” Mas ninguém quis subir, e nesse 
instante a casa desapareceu. 

Tudo o que não é Meu irá ficar, e será enterrado no 
abismo. 

Depois, silêncio. Tudo acabou!  
Nada mais do mundo é visto; pois o prato que 

alimentava os homens já não tem fundo. 
A mesa já não tem pernas. 
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A mesa já não tem chão. 
O fundo encheu-se de enxofre e desapareceu. Abaixo desse 

fundo habita quem não encontrará o caminho, mas Eu ainda lá 
fui buscar alguns. 

Aquele que habita no mais profundo desse abismo, esse 
desaparecerá. 

Os Meus dois servos (profeta e “escrivão”) caminham na 
direcção do matagal fechado das árvores altas da vaidade. 

Todo o matagal está a arder com o fogo da Minha ira, e 
muitos que querem passar para o Meu lado são estorvados pelo 
fogo do matagal das igrejas falsas, altas de vaidade. 

Então o Meu anjo diz aos Meus dois servos: “Profetizai 
para que o fogo venha às vossas mãos.”  

Quando os Meus servos obedecem, Eu faço um contra 
fogo com as suas mãos, e abre-se o caminho para poderem 
passar para o outro lado, onde tantos esperam por Mim. 

O Meu anjo vai na frente dos Meus servos e o caminho do 
Jordão antigo continua aberto (Josué 4:10-11), até que todos os 
que queiram, possam passar para o Meu lado. Todos os lobos 
da mentira (falsos doutrinadores) que perseguem as ovelhas serão 
destruídos; pois o Meu corredor de fogo se fechará sobre eles. 

O Meu anjo andarilho está inquieto, pois vê muitas 
casas que dizem proclamar o Meu Verbo, mas o desgostam. 

O Meu anjo chama outro companheiro seu, e pede-lhe 
para tocar a sua trombeta da revelação e do aviso. A trombeta 
é tocada em cada uma destas casas, e o anjo diz para os seus 
habitantes: “Conheceis este toque?” 

Mas a resposta foi: “Não conhecemos esse toque, pois não 
entendemos estas novas revelações.” 

Na última casa, que Me pertence a resposta foi diferente: 
“Ah! Conhecemos esse toque, pois entendemos as Novas Revelações de 
aviso.” 

O Meu anjo pergunta-lhes: “Quantos sois dentro da 
casa?” 

Respondem em uníssono: “Tu sabes quantos somos.” 
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Ainda digo: No último estertor do poder do homem, este 
procura edificar a sua obra-prima da técnica. Eu permito a sua 
construção, pois sei que será a última, e será o seu vexame. Mas 
o terreno onde está a sua construção é terra, e Eu Estou a 
incliná-la, e a casa está a escorregar no declive. 

Continuam lutando contra Mim, usando a sua técnica; 
sempre que enchem os alicerces com a sua matéria apodrecida, 
Eu mando as Minhas chuvas torrenciais, e a sua construção de 
orgulho, continua a descer no declive. 

Agora os homens estão enraivecidos, e firmam no chão 
grande pilares de aço, e prendem a construção com as suas 
cordas, mas a casa continua a inclinar-se rumo ao abismo. 
Quando todos entrarem na casa para salvar aquilo que julgam 
precioso, tudo desaparece no abismo que eles mesmo abriram 
para si, ao desobedecerem por milénios à Minha Ordem 
estabelecida. 

Tudo que era Meu, já tinha sido retirado de dentro da sua 
construção. 

A multidão do mundo está esperando em um lugar frio e 
ermo. Alguém prometeu resolver todos os seus problemas, nesse 
lugar frio e ermo. A sua espera não é defraudada; chega um 
personagem, levantado por quatro que pegam no seu andor. Na 
sua cabeça traz uma mitra; dentro da mitra está a terra das 
profundezas do inferno, com as suas feitiçarias e enganos de 
séculos.  

A multidão está sendo enganada com a religião do bem-
estar mundano, e correm para ela. Da mitra sai um cheiro 
pestilento e estranho, mas a multidão não cheira, pois quer 
ouvir as palavras do personagem.  

Diz ele: “Levantai-vos, porque hoje irei dar a cada um de vós 
uma porção desta terra, para cultivardes o alimento que precisais para 
o vosso corpo.” 

Todos receberam a sua porção infernal, e saíram felizes. 
Mas na Minha Misericórdia Eu disse: “Maldito é o povo que 
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confia na voz do seu inimigo, porque da sua boca sai a palavra 
das trevas.” 

Mas a multidão não gostou de ouvir a Minha Voz.  
Na Minha ira só retirei à multidão uma parte de si, para 

que Me buscassem e fossem salvos. Ficaram cegos e não mais 
tinham braços, para não verem nem executarem a ordem de 
Satanás.  

Continuei falando com a multidão: “Sereis para sempre 
abominação para Mim.” Mas não temeram as Minhas 
palavras. Ao invés de Me buscarem para os ajudar, clamaram 
pelo personagem do andor levado por quatro, pois só quatro 
tempos o podem suportar. 

Continuei falando à multidão, e disse-lhes: “Esse a quem 
vós procurais e adorais já foi sepultado no abismo, e é para lá 
que vós ireis e encontrá-lo-eis.” 

A multidão não prestou atenção às Minhas palavras, 
mas a Terra ouviu a Minha Voz, e abriu as suas entranhas para 
que esta multidão pecadora fosse precipitada no abismo. 

Disse Eu: “Assim será.” 
 

Revelações dadas pelo Senhor 
(24 de Novembro de 2008) 

 
Assim diz o Senhor: 
“São três (3), as folhas do tempo que se encontram 

agrafadas umas às outras.  
Eu digo: “Porque não tirastes os agrafes das folhas, 

separando cada folha do tempo? As três folhas serão 
mergulhadas no Meu rio, e quando Eu arrebatar as três folhas 
do rio da Vida, Irei revelar-vos o seu significado. 

Meu servo (profeta), mergulha no Meu rio e vê dentro das 
suas Águas o Meu tabernáculo, com a tenda da intimidade no 
seu interior. No seu interior está uma mesa rectangular 
suportando as Minhas três folhas. 
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Eu prometi que tocarias as folhas. Já viste que estão 
agrafadas, porque na verdade só te experimentei, pois não 
serias tu a tirar os agrafes na terra, mas somente Eu. Hoje viste 
que assim será. 

Cada um dos Meus anjos do tempo separará cada folha, 
colocando-as ao lado umas das outras. 

Digo-te que só terás um momento para ver as Minhas 
três folhas e o Meu tabernáculo subirem à superfície do Meu 
rio, pelo Meu poder. 

Na primeira folha, a Minha revelação, diz:  
“Ó Israel! Tu, Minha igreja fiel, que deixaste de ter casa 

própria. Eu vos digo, povo Meu: Está chegando o tempo em que 
essa casa será formada por Mim.” 

Na segunda folha, a Minha revelação, diz: 
“Ó Jerusalém! Deixaste de ser uma terra fértil até que te 

consumiste, pois Me rejeitaste como o teu Messias, e Eu deixei 
que fosses seca e queimada. Está chegando o tempo em que Eu 
irei plantar um olival, porque a terra se tornará fértil com a 
Nova Jerusalém!” 

Na terceira folha, a Minha revelação, diz: 
“Ó Babilónia! Tu que construíste o mundo à tua maneira, 

segundo a tua vontade e mudaste todos os estatutos. Saibas tu, 
Babilónia, igreja infiel, que irei chamar todos os teus 
construtores diante do Meu julgamento, porque o teu tempo 
está a chegar!” 

O tronco da grande árvore de Babilónia está fumegando 
ainda, pois tudo já ardeu da sua opulência, mas agora que tudo 
é passado vê-se que o seu tronco há muito estava oco de vida. 

Da grande arena da capital do antigo império do Meu 
tempo (Roma) ainda se ergue o monte da catedral construída 
pelo homem. No sopé do monte muitos são os templos, e a 
multidão ainda acorre a eles, perguntando ao dono se deve 
entrar ou sair. Mas até ele já teme, pois o seu tempo escoa e 
sente o cansaço da luta de séculos, pois diz aos seus fiéis: “Até 
eu temo. Estai preparados porque a Vinda Dele está próxima.” 
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Todos se assustam com as suas palavras; as águas da 
Minha Nova Revelação já entraram até aos alicerces do monte 
da catedral e tudo irá desmoronar, com todos os seus 
adoradores. Ficou o antigo dono da catedral; Satanás está 
perdendo o que mais ama o seu coração, - a religião que criou 
para ser adorado. A ele, Eu digo: “A ti ainda te poupo um 
tempo.” 

O Meu anjo está construindo o novo cântaro, para 
receber a água pura da Minha Palavra, e com as pedras vivas 
matizadas pelo ouro do Meu poder, o cântaro é construído. 
Pedra a pedra, vida a vida, estão sendo colocadas no Meu 
círculo, e crescem em altura. Quando este grande vaso de vidas 
estiver pronto, Eu mesmo colocarei o seu bocal, pois o Meu 
anjo não sabe como fazê-lo. Por isso Eu digo: “Agora com as 
tuas mãos aperta o cântaro. Quando chegar a hora colocarás a 
peça, e sabe Meu anjo: Depois, o cântaro que é a Minha igreja 
fiel, vai subir!” 

O Meu campo já está cultivado e o Meu rio está perto 
dele. 

Muitos dizem pertencer-Me, e todos estão colhendo no 
Meu campo, porque Eu permito. Mas em breve irei fazer a 
separação, por isso construí a grande mesa para a refeição da 
Terra, e convido a todos.  

Já coloquei os pratos para o alimento e os talheres estão 
prontos, pois por três tempos ainda podem comer na Minha 
mesa da Terra.  

A maioria se ajeita comendo com a mão esquerda, pois 
estão muitos ligados ao mundo, e os que podem comer com a 
mão direita os copiam, alimentando-se com desconforto. Eu 
digo a todos, pois a todos estou provando, como fiz com o Meu 
servo da antiguidade (Gideão) e aos seus trezentos valentes de 
Israel (Juízes 7:5-7): “Não queirais comer com a mão esquerda, 
sede ousados e comei com a mão direita, testemunhando ao 
mundo que sois Meus servos.  

Assim diz o Senhor: Se forçares o teu talher, ele entorta.” 
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Revelações dadas pelo Senhor 

(1 de Dezembro de 2008) 
  
Assim diz o Senhor: 
“Meu servo “escrivão”, o Meu grande barco já está no 

porto do mar do mundo e ele tem asas, pois será rápida a 
mudança. Toda a tua casa se mudará para o país de além-mar, 
que será a grande testemunha das Minhas Novas Revelações. 
Muitos aguardarão a vossa chegada, pois grande tarefa Eu vos 
tenho incumbido e a muitos outros. 

A muito já tenho revelado sobre este país de além-mar; 
ele será grande entre os grandes, pois lá estão muitos dos Meus 
servos fiéis. 

O Meu anjo traz na sua mão direita o Meu Livro da Vida 
e na mão esquerda, o grande globo da Terra, afogueado pelo 
Meu Amor e Misericórdia. Dentro do globo, que é a vossa Terra, 
estão os Meus dois (2) livros do tempo. O primeiro é o livro: “A 
Minha Justiça”, o outro livro: “É chegada a hora da Minha 
Revelação à Terra.” 

Quando o Meu anjo tocar o vosso chão, a Terra tremerá, 
e tudo ficará incendiado pelo fogo do Meu poder. O Meu fogo 
não queimará nada do que é material, mas incendiará os 
corações e muitos se voltarão para Mim. 

Meus servos, não dobrem as vossas línguas, mas alongai-
as bem alto. Que leiam todas as nações a Minha Nova 
Revelação do vosso punho, antes que Eu venha, porque após 
isto, a Minha Nova Revelação será levantada e não mais será 
ouvida. 

A Terra irá arder e a Minha Justiça será cumprida. 
A Minha rocha de fogo já foi lançada à Terra, mas não 

chocará com ela, parará a pouca distância; pois todo o mundo 
será iluminado com a Minha Palavra. 

Meu servo (profeta), vai ao Meu livro da Justiça (a Bíblia 

Sagrada) e lembra-te dos Meus servos antigos. Copia o que lá 
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está escrito: “Mas o Senhor vos tomou, e vos tirou do forno de 
ferro do Egipto, para que lhe sejais por povo hereditário, como 
neste dia se vê. Também o Senhor se indignou contra mim 
(Moisés) por causa das vossas palavras, e jurou que eu não 
passaria o Jordão, e que não entraria na boa terra que o Senhor 
teu Deus te dará por herança.” (Deuteronómio 4:20-21) 

Os Meus dois rastilhos da destruição já estão dispostos. 
Um rastilho de destruição está na pedra do mundo. O segundo 
rastilho está na casa do mundo, construída pelo homem. Vos 
pergunto: “Por onde quereis que Eu comece?” 

A vossa resposta será a vossa sentença. Porque dissestes: 
“Começa pela casa!”. Eu digo: “Maldita é a vossa mão que só 
serve para destruir o vosso mundo!” 

Toda a Terra está ardendo com o fogo ateado pelo 
homem, e a destruição é grande. 

Mas do Céu enviarei outro fogo, que apagará o fogo do 
homem; este fogo é o fogo do Meu Amor e da Minha 
Misericórdia. 

Não temais a mente nem a língua do homem, pois Eu, o 
Senhor; derrubarei tudo o que é mau no homem. Anunciai ao 
povo o Meu tempo. 

Ao Meu servo (profeta), digo: “Abre o livro (o livro das 

Revelações que o Senhor nos tem dado) na primeira folha.” 
 Abrindo o livro, lê as palavras: “Abre esse livro.” 
Porque leste as Minha palavras, Continuo a dizer: “Vai 

ao meio do livro.” 
No meio do livro, poderás ler: “Por amor à Minha igreja, 

ainda esperarei por mais um ciclo.    
Ainda te digo, Meu servo: “Abre no final do livro.”   
No final do livro, entenderás que Eu falo do vosso tempo. 

Tempo final; por isso Digo: 
“Brevemente!  
Brevemente!  
Brevemente!”  



96 
 

Continuo a falar aos vossos corações para que volteis 
para Mim, pois pouco tempo resta. Não ameis o mundo, nem 
tudo o que nele há. 

“Brevemente, já passou o primeiro ciclo! 
Brevemente, já passou o segundo ciclo! 
Brevemente o terceiro ciclo está tão próximo, e de tal 

maneira, que já o mundo não sabe onde está o seu coração; já 
não têm pernas; já não têm mãos e já não sabem onde buscar a 
sua alma.”  

Meu servo (profeta) lê e escreve o que profetizou o Meu 
servo Isaías: “Que formosos são, sobre os montes, os pés do 
mensageiro que anuncia a paz, que traz a boa nova, que prega a 
salvação, e que diz a Sião: O teu Deus reina! Ouve! As tuas 
sentinelas elevam a voz, e todas juntas exultam de alegria, 
porque vêem com os seus próprios olhos como o Senhor volta a 
Sião.” (Isaías 52:7-8) 

A Minha grande planície está a descer dos Céus, ainda 
não pousará na Terra, mas ficará suspensa sobre ela. 

Eu estou sobre a Minha planície, e os Meus cabelos são 
brancos como a neve, e o Meu rosto irradia a Luz do Meu 
Amor. Estou chegando e a todos convoco à prostração e à 
humilhação perante a Minha Glória. 

Quando Eu chegar com esta planície, irei estabelecer um 
lugar na Terra onde irradiará a Minha Paz. 

Trocai as vossas armas por enxadas. 
Tirai o coração que tendes, pois é hora de semeardes a 

terra fértil. 
Não podes guardar o que tens dentro de ti. Sai para fora e 

escreve: O Sol está tão próximo que já aquece a pele do homem. 
Quando vier aquela peste, vai ser o fim de cada um. 

O Meu povo vai ver a Minha planície, e Eu o Irei colocar 
em cima da Minha planície. 

Subireis e não vereis o que se passa na Terra, mas vereis 
aquilo que se dará acima de vós. 
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Meus servos (profeta e “escrivão”), Eu vos darei uma porção 
da Minha planície para a guardardes no vosso coração, e 
começardes desde já a viver nela pela fé, pois já não sois deste 
mundo. 

O Meu instrumento da correcção já foi enviado do Céu, e 
caminha em linha recta. 

Os três rebocadores dos três tempos já estão puxando o 
grande navio da nação de além-mar, e a sua bandeira já está 
hasteada no navio. 

Os três rebocadores estão levando este grande navio na 
demarca das duas Américas. Está lá ancorado. 

Darei ordem ao comandante do navio: “Vai, e rodeia os 
oceanos.” 

Rodeou os mares e regressou, lançando âncora no mesmo 
lugar de onde havia partido. 

Deixou o testemunho, e do grande mar do mundo surge o 
Templo das Minhas Nova Revelações. A habitação dos Meus 
servos é dentro deste navio. O Meu servo (“escrivão”) Me 
pergunta: “Éramos poucos, como agora somos tantos?” 

Eu lhe respondo: “Não viste que rodeamos os oceanos e 
as pessoas entraram? Pois será com todos estes, que Eu vou 
trabalhar neste lugar.” 

 
Revelações dadas pelo Senhor 

(8 de Dezembro de 2008) 
 

Assim diz o Senhor: 
“Dois frascos de perfume estão diante de vós. O Meu 

servo (“escrivão”) pulveriza o ar com as Minhas novas 
revelações e Eu digo: “Enquanto pairar este odor, não uses mais 
o frasco, pois o perfume será aprimorado ainda.” 

No laboratório da sua antiga profissão onde vos reunis 
Comigo [*], ele (“escrivão”) está confeccionando um perfume 
especial. 
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Eu pergunto-te, Meu servo (profeta): “Estás a ver o que ele 
está a fazer?” 

Só vês o trabalho de perfumista; mas quero que saibas 
que aquele perfume que ele está a fazer não é para vós, mas é 
para Mim.” 

Quando acabar de confeccionar o perfume para Mim, o 
Meu servo será levado a outro lugar do laboratório da Minha 
obra. Nesse lugar está aguardando o Meu incensário de ouro 
para o louvor a Mim, mas o perfumista ainda não lhe pode 
tocar. 

A ti, Meu servo (profeta) convido a subires ao Meu monte; 
vais parar no meio da subida para observares dois dos Meus 
servos, falando um com o outro, mas não entenderás as suas 
palavras. 

Agora, mostrar-te-ei algo do livro que tens na tua casa, 
pois é um livro que amas (o profeta sabia que era a Bíblia). 

Eu vou-te falar como falei ao Meu profeta Moisés. Sabes 
quem é um dos homens que está Comigo? É o meu servo da 
antiguidade! (Moisés) ” 

Quero que tu busques, no Meu tempo da antiguidade, o 
incenso santo. 

Pega o Meu livro e lê no lugar que Eu te mostrei: “E disto 
farás incenso, um perfume segundo a arte do perfumista, 
temperado, puro e santo. O homem que fizer tal como este para 
cheirar será extirpado do seu povo.” (Êxodo 30:35,38) 

Mandei-te (ao profeta) sair ao exterior da tua casa, e 
olhares o movimento dos homens na sua correria. Obedeceste e 
Eu te digo: “Estás a ver tudo isto? Isto é o mundo! 

Não graves isto no teu coração, mas escreve no Meu 
livro.” 

Deus fala ao mundo:  
Eis que em breve Eu ajuntarei os povos de todas as 

nações, porque até aqui Eu tenho falado e o mundo Me tem 
rejeitado. 
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No templo da religião que diz estar ligada a Mim, estão 
dois pregadores. 

Um pregador prega a Minha Palavra, e muitos o ouvem. 
O outro pregador prega as mesmas palavras, alterando-lhes o 
sentido para satisfazer os desejos do homem. Muitos seguiram 
este pregador e juntam-se em multidão. 

O pregador da Minha Nova Revelação tem agora poucos 
ouvintes. 

Mas está chegando a hora em que o pregador das 
palavras alteradas ficará mudo, e nessa altura a multidão 
voltará a ouvir a Minha Voz. 

Por isso prepara-te, ó mundo, para te encontrares com o 
teu Deus. 

Feliz aquele que aceita e que entra pela porta da Minha 
Nuvem, pois passará ao segundo Céu. 

Aquilo que Eu faço na Terra é aquilo que Eu faço nos 
Céus. 

Meu servo (profeta), toma atenção à fricção (não ficção) 
científica. 

Verás dois sóis, um atrás do outro. O primeiro Sol é 
visível na sua totalidade, e grande é a sua luz; Eu sou esse Sol. 

 O segundo sol é falso, mas parece maior; é o sol criado 
para deslumbrar os sentidos carnais do homem, com a sua 
religião. Este sol falso vive do reflexo da Minha luz verdadeira. 

O sol falso procura friccionar no Meu Sol, mas não 
conseguirá, pois Eu não tenho nada a ver com a falsidade. Este 
sol está girando sobre si mesmo, como homem embriagado. Ele 
se agita e em breve escurecerá, e as estrelas (anjos) cairão do 
firmamento. 

Toda a Terra se lamentará, porque é vindo o Filho do 
Homem em glória. 

Recebestes já muitas revelações da Minha parte para 
anunciar ao mundo. Deveis escrever no Meu livro das Novas 
Revelações: 
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Meu servo, acciona (e não adiciona) na contra capa do Meu 
livro:  

Eu, o profeta deste livro, testifico: Se alguém arrancar 
qualquer folha que seja, esse não terá parte Comigo, mas aquele 
que tirar proveito de todas as folhas, esse de Mim dirá: 
Maranata! Vem, Senhor Jesus! 

Meu servo (profeta), vou levar-te a um lugar onde ninguém 
pode chegar; o Meu anjo já está esperando a tua chegada, e diz-
te que ainda aguarda os materiais. 

O Meu outro anjo traz os dois (2) materiais, que são aos 
teus olhos duas esferas luminosas. Cada esfera é um dos Meus 
transportes para viajares no Universo. Vê a sua abertura para 
a entrada de um homem, e as muitas janelas redondas ao redor, 
quais olhos luminosos, para poderes ver o exterior (comparar com 

Ezequiel 1:16-21; 10:9-18). 
Estás surpreso? Eu digo para te preparares, pois irás 

viajar até bem longe. 
À tua pergunta sobre a outra esfera, Eu também te digo: 

“É para o Meu anjo que está junto de ti e que irá acompanhar-
te na grande viagem.” 

Entra na tua esfera, pois a porta será fechada e não 
poderás sair; vais viajar e irás ver coisas que depois falarás à 
Terra.” 

Viajando pelo Cosmos podes ver os planetas, as estrelas, 
a vossa Lua e o vosso Sol. 

A nuvem que vês dá ligação a outro lugar, e passarás por 
ela como furando um tecto. Quando passares a nuvem, está 
atento! 

Observa o movimento dos astros e vê os muitos seres 
criados, que não conheces; de tudo, Eu Sou Criador e Senhor. 

Passarás outra nuvem e furando outro tecto da Minha 
Criação e verás o azul deste firmamento, pois é grande o Meu 
Amor neste lugar. 
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Ainda entrarás pela terceira nuvem dos Meus Céus, e 
verás a Minha santidade luminosa, pois aqui nunca existe 
noite. 

Perguntas: onde Me encontro, pois não Me vês. Eu 
respondo-te: Tu, não Me vês a Mim, mas Eu, sempre vos vejo; 
neste lugar todos os Meus filhos irradiam a Minha essência, e 
têm-Me em plenitude dentro de si próprios. 

Poderás sair da tua pequena esfera (nave?). Observa agora 
os muitos anéis de fogo luminosos e entra num deles, pois irás 
continuar a viajar, ainda mais além. 

 Observa os milhares de pontos luminosos, são esferas 
iguais àquela em que viajaste primeiro; ouve os cânticos de 
louvor que Me são dirigidos e observa bem, pois contarás na 
Terra o que viste neste lugar. 

O teu anel luminoso vai juntar-se a muitos outros, para 
formarem o corredor do Meu caminho.  

Aproxima-te. O teu receio é infundado, pois o fogo que 
irradia dos anéis é o fogo do Meu Espírito, e não causa dano 
aos Meus filhos, pois eles já estão cheios deste fogo.  

Aproxima-te! Verás o Meu perfil, pois Eu, vou fazer de 
Mim este perfil na Terra. 

Agora os anéis vão desligar-se uns dos outros, pois ainda 
não chegou a hora de sermos um, como vos prometi: “Haverá 
um só rebanho e um só Pastor.” 

Vou mostrar-te um acontecimento que ainda não se deu, 
mas irá dar-se. 

Os Meus anéis surgirão na Terra quando Eu der a Minha 
ordem: “Ide lá abaixo e destruí o que está no infinito.” 

Observa como todos os anéis ficam afogueados, e vê 
como são destruídos os planetas e as estrelas. Vês a destruição 
mas não ouves o som do estrondo, mas Eu te digo que muitos 
destroços cairão sobre a vossa Terra. 

De novo todos os Meus anéis estão reunidos Comigo. 
O Meu anjo tocará em breve a trombeta do aviso. 
Descansa, pois irás ver muitos mais! 
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Sinto que estás preocupado. 
Vou levar-te ao Meu “hangar” onde estão as vinte e 

quatro (24) rodas (iguais aos anéis de fogo) que andam no 
firmamento.  

Todas elas estão em formação para o combate, mas 
ainda a sua porta que se encontra em cima, não foi fechada; 
pois aguardam os Meus soldados. Um caminho existe em frente 
a cada roda; esse caminho tem o nome do Meu anjo soldado, 
que executará as Minhas ordens. 

Chegou a hora de dividir doze rodas para cada lado. 
As duas rodas do centro fecham as suas portas de cima, 

pois já entraram os Meus soldados mensageiros, e saem 
vertiginosamente; uma para a esquerda e outra para a direita, 
cumprindo o Meu querer. 

Ordenei às Minha duas rodas: “Ide e descei dos Céus, 
mas não vos aproximeis demasiado da Terra, para que o mundo 
não enlouqueça com aquilo que possam ver do que é Meu.” 

Eu criei o mundo a que chamei Terra. 
Pus doze (12) homens ao dispor da Terra. Eles fizeram 

poderes e guerras; até que, novamente, fiz o que tinha de fazer. 
Enviei o Meu filho à Terra e pus ao dispor desta mais 

doze (12) homens. Eles tiveram poderes, e continuou a haver 
guerras, porque não sabem o que fazer. 

Eu estou nas duas extremidades do mundo. 
Aquele (o circulo luminoso) que foi para a direita é o Meu 

profeta. 
Quem virou para a esquerda são os olhos dos que já 

estão Comigo, que tudo observam.” 
O Meu coche de ouro afogueado já desce dos Céus; ele é 

puxado pelos quatro (4) cavalos do tempo que resta. 
O Meu coche irá parar junto da roda da direita, onde está 

o Meu profeta. Este tem consigo a capa especial do Meu poder, 
e caminha sobre a Terra; mas ninguém da Terra notou, nem o 
Meu profeta nem o coche do Meu poder (comparar com II Reis 2:11-

14). 
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Vou dizer-vos porque a Terra não viu nem ao Meu 
profeta, nem ao coche do Meu poder. Observai esta parábola, e 
a Minha explicação: 

Um homem convocou todos os columbófilos da Terra 
para se juntarem em determinado lugar. 

Todos se reuniram, levando consigo as suas aves. As suas 
pombas são as suas doutrinas que dizem ser do Meu Espírito 
Santo. Todos eles deviam enviar as pombas por toda a Terra, 
para anunciarem a paz. Ao sinal do homem, todas as aves 
iniciam o seu percurso. 

Mas nesse momento surge a pomba branca, que é o Meu 
Espírito de Poder, que não está nos pombais dos columbófilos. 
A Minha pomba diz: “De nada vos serve dar de comer às vossas 
pombas, porque nem elas sabem voar com paz; se existem 
guerras entre vós, como podeis proclamar a paz aos homens em 
Meu Nome?” 

Todos os columbófilos ouviram estas palavras, mas era 
uma linguagem que eles não compreendiam, e continuaram 
aguardando o resultado do seu esforço. 

Quando ao longe viram as suas aves regressarem, 
disseram: “Afinal, não aconteceu nada daquilo que ouvimos.” 

Mas Eu vos digo: “Nenhuma das pombas dos homens 
pousará mais, pois chegou a hora de acabar a proclamação da 
paz hipócrita, e a falsa doutrina declarada como Minha. As 
religiões (pombas) e os homens seus mentores irão sucumbir, 
quando a Minha saraiva de enormes pedras de gelo cair sobre a 
Terra.” 

Meu servo ("escrivão"), grande coisa Me pediste! [**] 
Observai a mesa quadrada do mundo. Em cada lado está 

um governante que anota na sua agenda o que tratar nas 
reuniões. 

Muito em breve serão donos deste planeta. Observa. 
Estão escrevendo à moda do mundo: “Ordem de trabalhos: 

O progresso do mundo e os seus eventos.” 
Um deles escreve: “Uma nova moeda.” 
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Mas os outros três não aceitam a sugestão. Então ele 
retira da agenda aquilo que sugeriu. 

Dos quatro, um é o chefe. Todos são unânimes em levar 
por diante o seu desejo e escrevem: o progresso do mundo e os seus 
eventos. Dizem na sua força, que precisam de três (3) anos para 
realizar o seu desejo.  

Observaste, Meu servo (profeta), o desejo dos homens para 
a sua grandeza? 

O homem quer esta grandeza no tempo de três anos.  
Eu vou deixar que eles elaborem este trabalho. 
Quando tudo estiver construído, só lhes darei mais um 

ano. 
Enquanto estiveres nesta terra irás ver a confusão dos 

eventos.” 
 

[*] O profeta e o “escrivão” usam o escritório do armazém de perfumes, 

que pertencia a este para as suas reuniões regulares. 
[**] O “escrivão” em oração silenciosa havia pedido ao Senhor para lhe 

mostrar quando se darão estes acontecimentos. 

  

Revelações dadas pelo Senhor 
(15 de Dezembro de 2008) 

 

Assim diz o Senhor: 
“Fala aos Meus servos que comecem a revestir as suas 

casas com a Minha Graça. 
 Falem também àqueles que ainda não Me pertencem, 

para revestirem também as suas casas com a Minha Salvação e 
a Minha Graça. 

O anjo que está na Minha nuvem de poder está 
observando a luta travada nos Céus.  

A ordem é: Revesti as vossas casas e dizei àqueles que 
não são o Meu povo para fazerem o mesmo. 

Eu vos digo que ele (Satanás) tem o poder de uma porção; 
ele quer contaminar o mundo de tal maneira que vai fazer desta 
luta o seu fim neste planeta. 
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Será neste curto tempo que Eu começarei a revelar aos 
Meus servos, não pela Minha Palavra escrita (a Bíblia Sagrada), 
mas sim pelos Meus sinais. 

Eu estou convosco porque a Obra é Minha, e vós estais 
nesta obra em toda a parte do mundo. 

Eu é que escolho aqueles que quero na Minha obra. 
Na Minha sala de aula, à qual te convoquei, Eu pergunto: 

“Que vês?” 
Respondes-Me que vês a vossa Terra e o mapa do mundo; 

mas tu sabes que este mapa não será sempre assim? 
Serás tu agora a falar Comigo e Me perguntas: “Senhor, 

porque mostras tudo isto para mim?” 
Respondo: “Para que não tenhas dúvida sobre aquilo que 

Eu vou fazer com o vosso livro; olha novamente o mapa que 
havias visto anteriormente, pois está diferente.” 

Vou partir o globo em duas partes e vou espalmar as 
duas partes sobre a mesa. O que ouves? “Senhor, ouço vozes 
portuguesas e vozes brasileiras.” 

Em breve Eu irei pôr na vossa boca uma só voz.” 
 

Revelações dadas pelo Senhor 
(22 de Dezembro de 2008) 

 
Assim diz o Senhor: 
“Aos Meus servos que Tenho em muitos lugares e que 

englobam cento e noventa e cinco (195) países do mundo, a eles, 
eis que Eu revelarei os lugares, onde estão os Meus profetas. 

Digo isto porque eles mesmos irão enviar às igrejas onde 
o profeta é mudo, surdo, não sabe escrever e não sabe falar 
pelos dedos, dos Meus cinco ministérios (Efésios 4:11). 

Diz ainda o Senhor: Não observeis as festividades do 
mundo e não junteis os tempos do mundo com o Meu tempo. 

O ponteiro do Meu relógio não é o vosso. Por isso, 
escutai a voz dos Meus servos pela Minha boca. 
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Virá dos Céus um elemento que toda a Terra irá temer. 
Nem o poder do mundo o poderá suster.  

Mas os que se são Meus, irão ter uma cobertura acima 
deles e nada os atingirá. 

Vereis que nem o mundo nem o Meu povo, sabe o dia nem 
a hora, mas se dará por avisado. 

Quando for a viração do vosso tempo, estareis atentos 
nos vossos lugares. 

Aos Meus dois servos (profeta e “escrivão”), enviarei o Meu 
anjo para lhes furar as orelhas e cravar os Meus dois 
receptores. Porque sois Meus servos, furei-vos as orelhas com o 
Meu alicate (Exemplo – Êxodo 21:5-6; Salmo 40:6). 

O receptor da direita é para Me ouvirdes, o da esquerda 
para ouvirdes a terra. 

Dizes tu (profeta): “Senhor, nós ouvimos-Te bem. Agora, 
Senhor, quero que nos dês uma mente sadia, juntamente com a Tua 
Sabedoria.” 

Olhai perante o espelho as vossas orelhas e os receptores. 
Vede como os seus fios entram nas vossas cabeças. Porque tudo 
terá de reflectir-se no espelho da Minha Palavra. 

Ouvireis a Minha Voz desde o terceiro Céu, assim como 
tereis a Minha Sabedoria. 

No meio dos dois grandes montes está o vale do caminho 
dos homens. Ninguém consegue chegar as Meu santo monte, da 
direita. 

No vale caminham os homens carregando nas suas costas 
o tronco da sua árvore, destinado à queima pelo fogo do Meu 
Espírito Santo. Todos têm desejo de subir ao Meu monte da 
direita, para queimarem o tronco da sua árvore, pois pesa-lhes 
demasiado e querem libertar-se dele; são muitos os pecadores, e 
querem aproximar-se de Mim. 

Mas o monte da direita é íngreme, e eles preferem o monte 
da esquerda das suas religiões, pois é mais fácil de subir. 

Mas muitos conseguem subir ao monte da Minha 
santidade, e quando descem ao vale da sua existência terrena, 
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descem felizes, pois já não trazem o peso dos seus pecados, 
porque foram libertos por Mim. 

O filho perdido (neste caso o Senhor está a referir-se a Lúcifer) 
também sobe ao Meu monte. Traz uma corda no seu pescoço 
para o suicídio, e tem as mãos amarradas, pois pouco já pode 
fazer para contrariar a Minha vontade; mas os seus pés estão 
livres, pois ainda pode caminhar até Mim o seu Criador, ou 
continuar o caminho da sua rebelião. 

Quando ele se dirige a Mim, as suas palavras continuam 
cheias de orgulho. Ele diz-Me: “Não Te conheço, mas dá-Me a Tua 
mão e livra-me do suicídio, matando-me, porque não tenho um único 
amigo.” 

Vereis ainda nesta parábola a Minha obra redentora. 
Dar-vos-ei a explicação: 

Três casas existem próximas umas das outras. 
A casa do meio tem uma única dependência, muito 

ampla. No centro dessa dependência está uma grande árvore 
que toca o tecto da casa. 

Ao redor do tronco estão presos e escravizados os 
homens das nações do mundo. Cada homem representa o 
sofrimento de uma nação. 

O homem rebelde, orgulhoso e mau (Lúcifer/Satanás) 
chicoteia os seus escravos, pois grande é o seu ódio e a sua 
raiva contra Mim. 

Mas está chegando a hora de terminar a escravidão da 
Terra; Eu entro na casa ampla e ordeno: “Solta esses para Eu os 
curar.” 

À Minha Palavra o homem mau soltou os seus cativos, e 
Eu os curei. Coloquei-Me junto ao tronco, qual escravo pronto 
a receber as chibatadas do castigo, pois fui Eu e não outro que 
pagou o preço do resgate dos Meus filhos escravizados. A raiva 
e o ódio ainda brilham nos olhos do filho perdido, e ele 
consegue dar-Me um golpe com a sua chibata, mas uma gota do 
Meu sangue salpica para os seus olhos maus, e ele fica cego. Eu 
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lhe digo: “Tu és e serás a imagem do mundo, até que venha a 
Luz do Dia.” 

Na casa da esquerda estão dois artesãos trabalhando a 
sua obra. Um deles é oleiro e está fazendo os seus ídolos de 
barro. Ele não vende as imagens, mas oferece-as para levar os 
homens a se desviarem de Mim. 

O outro artesão é carpinteiro. Ele faz com grande 
perfeição objectos usados nas suas feitiçarias, e usa os homens 
quais pedaços de madeira, para os desviar de Mim, e permite 
que ouçam as vozes dos espíritos malignos que os levam ao 
engano. Está fazendo uma cruz e coloca nela, um crucificado, 
mas o crucificado não sou Eu. O carpinteiro leva o crucifixo ao 
fogo estranho da feitiçaria, para fazer nuances coloridas no 
crucifixo, mas este é queimado; pois chegou o fim da falsidade 
proclamada em Meu nome. 

A casa da direita é muito simples, mas muito arejada; ela 
é Minha. Tem cinco janelas ainda fechadas, o telhado é de vidro 
para o Meu povo olhar para o Alto, e é circular para estar 
sempre recebendo o calor do Meu Espírito. 

Na dependência desta casa simples está uma máquina de 
costura, pois a mulher que nela habita, a Minha igreja fiel, está 
fazendo o seu vestido de Noiva para o grande enlace. Este veste 
de santidade estará pronta em breve, faltando só aprimorar as 
mangas; a Minha igreja antes de ser levada às bodas quer 
amar-Me ainda mais, e amar o próximo, vendo-Me a Mim em 
cada um dos seus semelhantes e com os seus braços abraçar a 
todos. 

A pomba branca do Meu Espírito entra pela janela do 
telhado como outrora, quando as águas do dilúvio desceram 
sobre a terra já enxuta. O Meu servo Noé, viu na pomba o 
primeiro sinal para o surgir da nova Terra (Génesis 7:9). A Minha 
igreja também está sentindo que se aproxima a Nova Terra e 
assim poderá entrar na Nova Jerusalém. 

No meio dos mares do mundo a grande plataforma já 
está montada. O sextante já está no seu topo. Mas não será o 
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sextante a fazer a medida dos astros para orientar os homens, 
serão os astros dos Céus a moverem-se, anunciando a Minha 
Volta; e não mais o sextante servirá como orientador. Os mares 
ondulam com as suas ondas alterosas, e em breve o sextante do 
tempo dos homens cairá sem préstimo. 

 
Revelações dadas pelo Senhor 

(29 de Dezembro de 2008) 
 

Assim diz o Senhor: 
“O Meu “submarino” está colocado por debaixo do 

grande “navio” dos homens; vai levantar o grande navio dos 
homens e vai alterar-lhe a rota. O comandante do grande navio 
dos homens (Lúcifer/Satanás) não se pode opor à Minha Vontade, 
pois está cansado, e não tem poder para tal. 

Ele vai ancorar na demarca onde esteve o Meu “navio” 
com os Meus servos, porque estes estão caminhando pelo 
mundo, para levarem a Minha Nova Revelação. 

No Meu submarino existem todos os “aparelhos” do Meu 
Espírito, para controlar todas as coisas. Tenho também no Meu 
submarino todas as rotas já percorridas, e o tempo em que 
parei em cada lugar. 

Observai o marcador: “Parado na Ásia quatro (4) dias do 
tempo dos homens, pois naquele grande Continente, tudo se 
iniciou e Me mantive, até que Palmilhei como Homem entre os 
homens, dando-Me a conhecer (4.000 anos desde Adão até ao 

nascimento, ministério e morte do Senhor Jesus, pois um dia para Deus é 

como mil anos). 
Mas agora também podeis observar no Meu marcador; o 

Meu submarino estará parado vinte e três (23) dias, não como 
os anteriores. 

Meu servo (profeta), Eu sou quem leva o barco a uma boa 
rota, mas se quiseres navegar nas águas da tua vontade irás 
perder a orientação. Se seguires na Minha rota irás atracar no 
Meu porto e verás com os teus olhos aquilo que nunca te foi 
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revelado, e verás a libertação do Meu povo. Não sigas a rota do 
sangue iníquo, mas sim a rota do Sangue Santificado. 

Já tenho para vós (profeta, “escrivão” e outros) um grande 
barco com velas e remos. Alguns já estão trabalhando nesse 
barco, mas sobre vós recai a responsabilidade de alertar a 
todos, pois tendes recebido de Mim tudo o que necessitais para 
navegardes até Mim. Não notais ainda, mas as águas vão 
tornar-se perigosas.  

Ao longe vedes barcos parecidos com o vosso, mas esses 
barcos não vos atingirão. Esses barcos têm mergulhadores que 
procuram tesouros debaixo das águas; e quando encontram 
tesouros os trazem para dentro das suas embarcações. Cada 
tesouro que estes mergulhadores de Satanás trazem para dentro 
da embarcação, mata um dos passageiros; foi uma vida que 
morreu espiritualmente, porque se deixou sacrificar pelo 
deslumbramento do mundo e da sua matéria. O sangue do 
sacrifício de cada vida jorra e é alimento para os outros que 
também desejam as coisas materiais. 

Eu dou-vos a coragem, para vos aproximardes desses 
barcos estranhos; eles representam povos cativos de Satanás, 
engodados pelo deslumbramento das coisas materiais. 

Ouvi o clamor dos passageiros: “Queremos liberdade! 
Queremos Vida! 

Cada um clama no seu próprio idioma, mas vós entendeis 
o seu clamor, porque ouvis o necessitado.   

Meu servo (profeta), fala ao outro Meu servo ("escrivão") e 
diz-lhe, em Meu nome: “Meu servo, manda afundar os barcos.” 

Quando o Meu servo manda afundar os barcos, logo estes 
começam a submergir. Muitos rebeldes e desobedientes se 
afundaram, mas os que haviam clamado a Mim, boiavam sobre 
as águas revoltas. 

Os Meus últimos servos que se juntaram a vós, lembram-
se da forma como Os libertei, e são eles os primeiros a recolher 
e resgatar a todos, para encherem o Meu barco que em breve se 
tornará uma grande nau. 
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Os barcos das religiões falsas serão afundados com a 
Grande Babilónia, mas o barco da Minha última pescaria de 
homens ficará por eternidades. Não vos preocupeis, pois todos 
vós sereis recolhidos na Minha Casa. 

Porque sois muitos, não podeis usar os remos do vosso 
esforço; mas já Coloquei os Meus dois mastros do Amor (amor a 

Deus e ao próximo), e Hasteei neles as duas bandeiras que servirão 
de velas e também de leme. Uma é a bandeira do Novo Israel de 
Deus, que sois vós (via-se a bandeira de Israel); outra é a bandeira 
do país de além-mar, que será o porto (via-se a bandeira do Brasil). 

Quando vier a viração do vosso tempo, Eu vou enviar os 
Meus anjos em grupos ímpares, para destruir os números pares. 

Vede o terreno a perder de vista e observai a terra como é 
vermelha. 

Eu caminho dentro desse terreno com o Meu cajado de 
Pastor, e Caminho para o lugar onde está o sepulcro aberto. 

Junto ao Meu sepulcro aberto (pois Jesus já ressuscitou), Eu 
desenho na terra a pirâmide quadrada, que é a Nova Jerusalém. 

Os homens andam perto, mas caminham em direcção 
oposta à Minha, munidos dos seus mapas e dos seus livros. 
Como arqueólogos das coisas passadas, como teólogos das 
coisas antigas de Deus, vasculham e desenterram do pó dos 
séculos, buscando no antigo, a Vida, pois sabem os lugares da 
terra que escondem segredos do passado. Esqueceram-se que Eu 
disse à samaritana: “Não é em Jerusalém nem em Samaria; mas 
em todos os lugares Eu estou (João 4:20-21). Procurai-Me, pois 
Estou muito perto de cada um de vós, e não debaixo da terra; 
Eu ressuscitei e Me elevei acima da Terra.” 

Mas estes arqueólogos e teólogos, encontraram o que 
queriam e ficam felizes; deslumbraram-se perante as 
“relíquias” dos seus templos de abóbadas sumptuosas. 

Mas Eu já mostrei onde demarquei o Meu Templo 
verdadeiro, e vos digo: “Aqui vai começar a construção da 
Minha igreja.” 
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Observai como o Meu esquiço na terra vermelha se 
projecta no Céu, e vede como está perfeito, e todos os idólatras 
terão de se ajoelhar perante o Meu Novo Templo, da Minha 
Nova Revelação.” 

 
Revelações dadas pelo Senhor 

(5 de Janeiro de 2009) 
 
Assim diz o Senhor: 
“O homem estuda a forma como deseja a sua economia 

terrestre. Diz ao seu semelhante que tudo está controlado, que 
não há mais crise. Tudo foi reposto na sua ordem; mas essa 
ordem não é a Minha. Cativa a todos e pede-lhes os seus 
haveres, para de novo os depositar nas casas da agiotagem e da 
avareza, que têm nos seus cofres o sangue e o clamor do pobre. 

Vou dar-lhes um pouco de tempo para proclamar a sua 
mentira; em breve os seus semelhantes verão como foram 
enganados novamente. 

Quando tudo estiver na “ordem” do homem, que nada 
tem em Mim, todo o sistema que inventaram (a 

informática/Internet e sistemas afins), e que dizem infalível, irá 
desmoronar e ficará paralisado por Minha Ordem. 

Olhais o vosso dinheiro pois dizeis pertencer-vos, mas 
eles (o sistema bancário) dirão não saber se é vosso, pois não têm 
como provar, pois o seu sistema infalível, no qual depositavam 
confiança se desmoronou. 

Comunicáveis uns com os outros, de um pólo ao outro 
pólo da Terra, mas agora só ouvis a voz daquele que está ao 
vosso lado, porque os vossos aparelhos que dizíeis infalíveis, 
não funcionam. 

Corríeis de um lado ao outro do planeta; horas vos 
chegavam para chegardes longe, mas hoje só o vosso espaço 
pequeno poderá ser percorrido. Não mais as vossas aeronaves 
funcionam, pois os aparelhos que inventastes não funcionam. 
Os vossos meios de correrdes sobre a terra também pararam, e 
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agora olhais o passado e dizeis: “Porque destruímos o que os 
antigos usaram por tanto tempo?” Este é o castigo por alterardes a 
Minha Ordem estabelecida. 

Já vos tenho falado desde o dia em que andava na Terra. 
Hoje volto a juntar-vos porque sereis para Mim os 

mesmos de ontem e de hoje. 
Estai alerta! Alerta! Alerta! 
São os Meus três tempos de alerta, porque é tempo de 

grande assolação; é tempo de roubar o coração; é tempo de 
matar a alma.  

O último (o quarto tempo) também é tempo; será o tempo 
de destruir o que é do sangue, pois toda a vida será extinta 
nesse último tempo.  

 O Meu servo (“escrivão”) prova a sua indumentária. A cor 
é cinza, pois aqui na Terra não podeis atingir a Minha cor em 
plenitude (o branco), pois em vós ainda existe o pecado e a 
imperfeição. Quando estiverdes na Minha presença, não mais 
existirá pecado nem imperfeição. 

A alfaiataria da tua indumentária é o lugar onde fazes as 
cópias do teu trabalho, em que anotas as Minhas revelações, 
para fazeres delas o Meu livro.  

Só a gola da tua indumentária falta, para completares o 
trabalho que te entreguei. A gola que envolve o pescoço é a fé 
dos valorosos. A gola da tua indumentária é o beiral da tua 
casa, que sustenta os teus ombros. Os bicos da gola são a 
Minha Espada afiada, que te guarda dos teus inimigos.  

Uma das mangas da tua indumentária está a ser provada 
por Mim, porque a outra já está pronta. Ainda o teu amor ao 
próximo precisa de ser aperfeiçoado, pois o amor a Mim, tu já o 
tens. 

Terás de apertar a tua indumentária de servo, com um só 
botão; mas em breve a casa deste botão será desnecessária. 

Em breve não irás servir mais a casa que serviu de 
entrada ao Meu Corpo (o corpo físico), mas sim o Meu Corpo irá 
dar entrada em outra casa (corpo espiritual). 
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Conserva a tua indumentária, porque a podes usar tanto 
de dentro para fora, como de fora para dentro. 

A casa já se rasgou e Eu mesmo irei abotoar, como 
também posso desabotoar. 

Eis o que quero que faças: ouve as Minhas revelações e 
transmite-as a todos. 

Deitado sobre o verde da relva do campo, olhas o 
firmamento. 

Do firmamento desce a película com os contornos dos 
novos continentes. Isto é o mapa do Novo Mundo. 

Do firmamento desce a Minha serra circular, que corta e 
recorta os continentes; alguns foram cortados, outros 
recortados. 

Levanta-te (“escrivão”), pois do resto que ficou (países que 

não foram cortados do mapa), destes países Eu quero que anuncies a 
Minha Nova Revelação. 

Vê o cozinheiro pegando um ovo para o cozinhar. Eu te 
pergunto: “Como será mais fácil separar a clara da gema do 
ovo? Cozendo-o ou fritando-o? 

Me dirás o óbvio: Cozendo-o. 
Então, qual ovo cozido, Vou separar o que está dentro da 

terra, do que está por fora do mundo. 
Eu vos dei (ao profeta e ao “escrivão”) um arado para 

segurardes. O arado anda ao lado do Meu rio das Águas vivas. 
Deixai que a Minha força puxe o arado e em breve vereis os 
peixes dos homens saltarem do Meu rio, para ouvirem a Minha 
Palavra. 

A tarefa será árdua, e vós perguntais: Quando será o 
final? 

Eu respondo:  
“Quando toda a floresta arder. 
Quando toda a árvore for derrubada e o mundo não tiver 

mais oxigénio. 
Quando ouvirdes uma única vez o lobo uivar de dia. 
Quando o dia se tornar noite. 
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Quando o caçador for caçado. 
Quando o homem disser: Vou ao espaço, ele não irá. 

Serão seis tempos. 
Digo mais uma vez por sinal: Quando o dia se tornar em 

noite, Eu virei e iluminarei a Terra.” 
 

Revelações dadas pelo Senhor 
(17 de Janeiro de 2009) 

 

Assim diz o Senhor: 
“Vou mostrar-te (ao profeta) o que é o homem. 
Eu venho no pequeno barco da humildade, sem ser visto 

pela maioria, mas Sou conhecido dos Meus filhos. Venho à 
Terra, para tirar aos ricos e dar aos pobres. 

Dizeis que os ricos já não são ricos, por causa das crises 
financeiras; e muitos que se dizem pobres têm tesouros 
escondidos. 

Mas Eu, digo a esses: “Aquele que esconde tesouros na 
Terra não terá parte Comigo; aquele que é rico em Mim, esse 
sim, terá parte Comigo.” 

O homem corre para junto do outro homem que lhe 
promete coisas da matéria. O homem do engano está rodeado 
de arame farpado, pois precisa da protecção dos outros 
homens. Só entra à presença do homem do pecado, aquele que 
tiver o valor maior dos ricos e poderosos. 

Eu olho e com tristeza digo: “Loucos e cegos, que não 
ouvis o que é recto para as vossas vidas. Ouvis a palavra do 
homem e não escutais a Palavra da Vida.” 

Retirai do terreno as vossas sementes velhas, da doutrina 
inventada, que não veio de Mim. 

Semeai as sementes que estão descendo do Céu; essas 
sementes são antigas, mas nunca as buscastes no Meu Celeiro. 
São as sementes do Amor a Mim e ao vosso semelhante. 
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A Minha voz chama a Minha igreja, mas muitos não 
conhecem a Minha voz e Eu continuo batendo sem ser Ouvido 
(Apocalipse 3:20). 

Na Terra tudo anda em azáfama; não tendes tempo para 
ouvir a Minha Voz. 

Olhais o Céu e achais que não é tempo de mudar, pois 
tudo parece igual ao que sempre foi; não vislumbrais sinais que 
vos amedrontem. 

Mas este Céu vai desaparecer repentinamente, e surgirá o 
outro que é Meu, e vai aproximar-se da Terra. 

Virá também o Meu calor, mas este calor só beneficiará 
os Meus filhos e eles buscarão aconchegar-se ao calor do Meu 
Espírito; mas muitos vão sentir medo e o desassossego levá-
los-á ao pânico, pois não gostam do Meu calor. 

Quando vier o Meu calor, os Meus servos olharão para o 
Sol, e serão levados até à Minha presença. Todos serão atraídos 
dos lugares diversos da Terra. 

Subireis até ao Meu primeiro firmamento (1.º Céu), e 
ficareis maravilhados com tudo ao redor; mas não será aqui o 
vosso lugar. Olhai ainda para o Alto e vede a Minha entrada 
da direita, e a Minha entrada da esquerda. Muitos de vós ireis 
servir-Me nos Céus, mas outros voltarão para ajudar na Nova 
Terra. 

Subireis ainda mais, até ao segundo firmamento (2.º Céu). 
Entrai todos os da Minha direita, e subi ao segundo 
firmamento. Entrai todos os da Minha esquerda, e subi ao 
segundo firmamento. 

Olhai e vede, pois tudo é maravilhoso aos vossos olhos. 
Observai de novo o Alto, e vereis mais duas entradas. 

Aos Meus servos da Minha direita, digo: “Entrai pela 
entrada da direita e subi ao terceiro firmamento (3.º Céu)”. 

Aos Meus servos da Minha esquerda, digo: “Entrai pela 
entrada da esquerda e subi até ao terceiro firmamento, gozando 
as Minhas maravilhas e a Minha presença convosco; aguardai 
ainda as Minhas ordens, para as vossas novas tarefas.”  
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Revelações dadas pelo Senhor 

(19 de Janeiro de 2009) 

 
Assim diz o Senhor: 
“O Meu Céu da atracção está descendo para levar os 

Meus. 
Ireis ver a gravidade quase tocando a Terra, e Eu irei 

levar Comigo, somente aqueles que são Meus. 
Observareis também a gravidade abaixo da Terra, e para 

baixo da Terra será. 
Entre a gravidade de cima, puxando os Meus servos para 

Mim, e a gravidade de baixo, puxando a todos os amantes do 
mundo e das suas riquezas, haverá as dores de gravidade. Os 
que ficarem só poderão ver o Sol da Terra, mas os que subirem 
olharão o Sol de Israel, e os Meus dois planetas virão ao 
encontro do Sol de fogo, e os levarei para a Minha Habitação; 
os outros, os levarei para estarem em sintonia com a Terra. 

O Meu planeta da esquerda descerá à Terra, trazendo a 
Minha Arca com o Meu pergaminho. Este Meu planeta chama-
se: “Sondagem para a Terra.” 

O Meu planeta da direita traz a Minha Árvore brilhante, 
pois ela tem a Vida. Este Meu planeta chama-se: “Habitação do 
Senhor.”  

 Ireis ver dentro de pouquinho tempo o colapso colateral, 
pois está mesmo na berma do abismo. 

Ele julga que é um ídolo do mundo, e tem parentes nos 
governantes das nações; mas Eu, virei em breve cá abaixo com o 
Meu poder, e depois tudo voltará à Minha Ordem. 

Eis que te apresento (ao profeta) o homem (arcanjo) que fiz 
chefe desta Terra. 

Ele habita nas proximidades do Sol de Israel, ele já vem 
sobre o cavalo vermelho da Minha força, e as patas do seu 
cavalo são iguais às do Leão. Na sua mão direita traz a espada 
da Minha Palavra. Eu vos digo: “Eis o Meu comandante.” 
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Ele separará todas as águas dos mares do mundo, e será 
imune aos exércitos de Satanás. 

Das Minhas cavalariças Eu retiro os doze (12) cavalos da 
Minha força. 

Na divisória dos doze, está o Meu cavalo branco da 
Santidade ao Senhor (Zacarias 14:20). 

Todos os Meus cavalos têm as quatro (4) cores dos 
quatro tempos (viam-se cavalos brancos, vermelhos, amarelos e pretos). 

Eu ordeno aos Meus mensageiros: “Arcanjo e anjos, eis as 
vossas montadas. Esperai que Eu Me coloque em cima do 
lombo do Meu cavalo (branco). Vereis um dia o perfil da Minha 
Bandeira.” 

 
Revelações dadas pelo Senhor 

(26 de Janeiro de 2009) 
 

Assim diz o Senhor: 
“O Meu planeta novo já está preparado.  
Breve vereis a Nova Terra. O Meu planeta está limpo de 

homens e de animais. Tem rios, mares e vegetação. No Meu 
planeta está a grande mesa da refeição, para servir a nova 
comida, segundo a Minha Nova Ordem (viam-se pratos só com 

alimentos vegetais). 
Tudo está aguardando a chegada dos Meus filhos. 
No Meu outro planeta estão duas grandes cidades, sem 

homens e sem animais. Na cidade da esquerda as casas ainda 
estão fechadas. Na cidade da direita as casas já foram abertas.  

Em breve os moradores das casas da esquerda sairão, 
para habitar a cidade da direita, pois as suas casas já estão 
abertas para os receber. 

Toda a alma irradiará Luz, e lhe darei uma nova vida. 
Muitas casas da cidade da direita continuam abertas, 
aguardando os seus moradores. Estes estão esperando por Mim, 
quando Eu descer. 
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Perguntais-Me o que irá acontecer às casas vazias. Eu 
vos digo: estas casas serão habitadas, quando Eu trouxer 
aqueles que virão até Mim. Não há ninguém, nem mesmo os 
Meus servos, que saiba quem Eu quero levar para Mim. Quando 
Eu revolver algo que tem de ser revolvido, tudo será simples 
claridade. 

Em breve, o ovo que é o mundo, será partido e porque está 
podre, o cheiro nauseabundo será sentido por todos, e podereis 
ver que nem todas as vidas foram geradas como convém.  

São muitos os icebergs que formam no Céu as nuvens da 
tormenta. 

O Sol se aproxima e empurra as nuvens da tormenta para 
a Terra; mas ao invés de derreter os icebergs, torna-os mais 
compactos e negros, pois os espíritos da maldade querem 
permanecer unidos. Em breve esses espíritos estarão sobre a 
Terra e aí, dispersar-se-ão como fogo, qual lava incandescente e 
queimarão com sofrimento os homens. 

Mas os Meus servos já têm o Meu poder, e esta lava 
maldita não lhes causará dano, pois caminharão sobre ela. 

Os Meus servos observam os sofredores e sofrem com 
eles; atiram o sal do testemunho para o Céu e Eu os Ouço, 
derretendo a lava maldita e transformo-a em água, que traz 
paz ao necessitado, pois Eu mudo a maldição em bênção; e 
como diz a Minha Palavra, sempre Dou o escape àqueles que 
clamam a Mim (I Coríntios 10:13). 

Lançarei da Minha nave milhares de avisos que os 
homens apanham como maná do chão. 

Muitos julgam que é um anúncio comum, e não apanham 
do chão o Meu maná. Mas outros têm curiosidade e recolhem o 
Meu maná, e lêem a Minha mensagem que diz: “O caracol se 
separará da sua casca, e irá habitar na casa da tartaruga. A 
tartaruga deixará de habitar no mar, e irá habitar no rio. 

Aqueles que não lerem o Meu anúncio habitarão na casa 
do caracol, e aqueles que o lerem andarão no rio, em cima da 
casa da tartaruga.” 
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Muitos dos que leram o Meu anúncio transmitiram a 
outros, mas estes não compreenderam as palavras e não 
quiseram ouvir a Minha mensagem. 

Eu vos digo o significado do Meu anúncio: A casa do 
caracol vos mostra uma pessoa que somente se ocupa de coisas 
mundanas e materiais, e é semelhante a uma casa de caracol 
vazia, pois o seu habitante, ela o perdeu ou lhe foi arrancado. 

Porém existe no mar uma outra espécie que se 
aperfeiçoou, como o vosso conhecido crustáceo (tartaruga), cujo 
último degrau já está aperfeiçoado, e pode sobreviver tanto na 
água como na terra. Estas são as tartarugas. 

 Assim, muitos homens vão deixar a sua casca (casa do 

caracol) do mundanismo e do pecado, e sairão dela para estarem 
juntos Comigo; pois mudarão de casa, habitando em espírito, 
tanto na Terra, quanto no Céu (em cima da casa da tartaruga). 

Mas a tartaruga tem a sua casa presa ao corpo; ela 
também vive em dois mundos, na água e na terra; mas ela não 
se eleva acima da matéria, porque a sua casa está soldada ao 
seu corpo. 

Eis que é revelado aquilo que não era conhecido, mas 
agora ireis saber – as novas revelações dos Céus à Terra. 

Entoai cânticos ao Meu Nome no tempo de Sabat 
(Sábado/Descanso). 

Meu servo ("escrivão"), vai aos lugares e traz os materiais 
para construíres a casa. 

No mar busca a areia. Nas rochas busca as pedras. Nas 
minas busca a argamassa. No ferreiro busca as ferramentas; 
buscarás tudo isso em dias difíceis. 

A ti entrego todos estes materiais. Começa a construir 
uma casa, e não te mistures com outras casas. 

Perguntas o que farás com a casa; Eu te digo: “Deixarás 
para os moradores da Terra, como testemunho; espera um 
pouco mais porque Eu, já construí com as Minhas mãos uma 
casa para ti.” 
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Meu servo, pede para que seja feito um triângulo em 
renda (ver figura abaixo), pois inspirarei aquela que o fará; com 
vinte (20) centímetros em cada lado, pois estes são vinte 
tempos de espera. Como te disse, Eu a ajudarei no trabalho.  

Observai o labor da renda; a Minha obra que será de 
refúgio para os Meus eleitos está sendo feita. 

Meu servo (profeta), esquadrinha bem as medidas de um 
lugar de refúgio, dentro da Minha cidade. 

Tens aos teus olhos cento e sessenta e nove (169) casas, 
dezasseis (16) degraus centrais da cidade, com passagem de 
santidade, vinte e quatro (24) muros de protecção às vossas 
casas, setenta e quatro (74) guaritas de vigia à volta da cidade. 

Verás no cimo da cidade o Meu candelabro.” 
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Revelações dadas pelo Senhor 
(2 de Fevereiro de 2009) 

 

Assim diz o Senhor: 
“O Meu relógio padrão está situado na praça central, em 

que passam todos os homens. Eles olham o relógio para 
acertarem os relógios da sua vida. No primeiro dia, olharam e 
viram que o Meu relógio está duas (2) horas atrasado, e não 
perceberam que essas são as horas da Minha Misericórdia. 
Julgaram que o Meu relógio tinha uma avaria. 

No segundo dia voltaram a confirmar a hora, e o Meu 
relógio mantinha o atraso da Minha Misericórdia. Todos 
disseram que o relógio já não tinha serventia, pois as Minhas 
profecias não se cumpriam, conforme a hora que julgam certa. 

O anjo juntou-se aos homens que desdenham do Meu 
relógio e perguntou-lhes: “Quereis subir à torre e ver o relógio?” 

Os homens subiram à torre e viram com surpresa que o 
relógio não tinha qualquer engrenagem. Mas o Meu anjo 
garantiu aos homens que o relógio estava certo na marcação do 
tempo, e ninguém podia mexer nos seus ponteiros. 

No terceiro dia os homens insultavam o Meu relógio, e 
não criam nas Minhas revelações, porque não entendem a 
Minha Misericórdia. 

No quarto dia os homens viram que o atraso se 
mantinha, mas a torre do Meu relógio já estava abrindo 
brechas, porque a Minha Misericórdia passou e surgiu a Minha 
Ira, pois a maldade do mundo não pode continuar. 

A torre levará muitos milhares na sua derrocada, e os 
sobreviventes não acharão mais o Meu relógio, porque o tempo 
futuro será diferente, será um tempo eterno. 

Da marcação do tempo passarei para a medição da 
temperatura do mundo, segundo a Minha medida. 

No alto do barómetro do mundo está o Meu anjo 
soprando sobre ele, e desce por ele tocando a Terra, e diz ao 
profeta: 
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“Tu não viste? Tu não viste? Só verás mais uma vez!”  
São três (3) os avisos do tempo. 
Meu servo (profeta), observa o barómetro junto ao Céu e 

vê a sua marca (vê-se o n.º 1 junto ao Céu e o n.º 1 junto à Terra), que é 
a mesma marca junto à Terra, pois em breve haverá um Novo 
Céu e uma Nova Terra, e ambos estarão ligados um ao outro. 

Perguntas porquê. Eu te digo: “É o tempo que tu verás em 
breve, e nem o Meu Sol tem força para partir o vidro deste 
barómetro, pois a Minha vontade será cumprida, e não mais 
terei Misericórdia do mundo.” 

O Meu barómetro em breve atingirá a temperatura 
máxima, quando os Meus anjos descerem aos milhares sobre a 
Terra, e Eu descerei também com o Meu cajado de Pastor, e a 
Minha capa de quatro abas: a aba protectora da Minha 
Salvação, do Meu Amor, da Minha Santidade e do Meu Poder. 

Não descerei até à Terra, mas ficarei nos ares, 
aguardando o cumprimento dos tempos das quatro (4) abas do 
Meu manto. 

Muitos serão arrebatados até ao Alto, onde se encontra o 
Meu barómetro, e continuarão a subir até aos Céus superiores, 
pois não estarão perto da Terra, no Dia da Minha Ira e do 
Julgamento. 

Observai ainda: Na sala grande dos computadores do 
mundo, está o homem mau. Ele olha para o seu relógio do braço 
esquerdo e julga serem horas de premir o botão da máquina 
infernal da desgraça, e com o dedo da sua mão direita vai 
premir o botão. Mas Eu, vou desviar a trajectória do mal, pois 
a sala dos computadores será enterrada bem fundo no inferno 
que está abaixo da terra. 

No lugar da grande sala dos computadores surgirá o 
verde da relva, pois a Terra será nova, como novo será o Céu, e 
haverá um só rebanho e um só Pastor. 

Surgirá depois o lavrador para plantar e demarcar os 
espaços para as novas habitações dos homens, pois estes 
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converteram as suas armas em relhas de arados, para 
fabricarem o seu pão (Isaías 2:4). 

O lavrador traz o novo livro, de folhas em branco. 
A ti (profeta) te digo: “Toma desse livro quantas folhas 

quiseres para a tua casa, e também para a casa do Meu servo 
(“escrivão”).” 

Eu te explico o significado dessas folhas em branco: 
“Essas folhas que pegaste são a livramento para este lugar. 
Não percas a tua folha, pois quando entrares na casa vais ter 
que a mostrar, porque ela é o salvo-conduto.” 

Observa o homem esfarrapado, pois grande é a catástrofe 
sobre o mundo. Pergunta-lhe porque se encontra nesse estado 
de sofrimento, e Ele te dirá: “Somos abatidos como se abatem 
os lobos, mas em nós já não há mais morte; porque a morte que 
tínhamos, essa morreu. 

Eles temem a nossa vida nesta Terra; já nem o caçador 
dos lobos (Satanás) tem onde se abrigar. Mas o Caçador furtivo 
(o Senhor) nos conduz ao Seu refúgio, e lá habitaremos junto à 
nova cidade.” Eu ajuntarei os Meus cento e setenta (170), e farei 
neste lugar os Meus cento e sessenta e nove (169).  

Perguntas porque existe mais um, Eu te digo: “Porque 
não contais com o Caçador furtivo? Ele já está junto ao 
candelabro.”  

A partir de hoje, continuarei a falar-vos através de 
parábolas, mas ditarei ao Meu servo profeta coisas novas.  

Anota as Minhas Palavras: “Não tenho mais nada para 
escrever, porque no princípio de Mim tudo foi autenticado, e 
tudo de Mim se fez. 

Do que estava vazio, Eu criei vários espaços e estabeleci 
planetas; e a dois planetas dei igual ao Meu Filho a matéria, 
para a condenação dos seus próprios habitantes. 

No lugar onde habitais, o homem alterou a Minha 
Escritura, e ele mesmo formou dois mundos. Mas Eu Enviei ao 
vosso planeta o Meu Filho, para voltar a ser um só mundo. 
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Ele não tinha nada para dar, mas mesmo assim deu a 
muitos, e outros não quiseram nada Dele. 

Tecem teias de aranha para as suas próprias armadilhas, 
e o homem é lobo do homem. 

Já vejo o Sol que não aquece a Terra, mas como Eu me 
estou aproximando, de Mim mesmo Eu aqueço o Meu povo. 

O frio gela a iniquidade, e o abismo se alargou. 
O Meu povo se alegra, e as flores do Meu jardim exalam, 

e ao seu redor estará a Minha Cidade (A Nova Jerusalém), e nela 
habitarão aqueles que sempre Me chamam pelo Meu Nome, e 
estes serão os Meus habitantes. 

O homem teme a morte porque não tem lugar para 
guardar os seus bens, mas o mendigo tem sempre um abrigo, e o 
seu abrigo nunca cai; mas o que teme a morte, a sua casa cairá 
no abismo. 

Quando disserem: O Senhor falou, direis que não, porque 
Eu mesmo falarei aos seus corações e os repreenderei; porque 
eles foram avisados e não quiseram ouvir. 

Ó chão, que te tornaste agreste, maldito és porque foi 
assim que Eu te vi e disse: Não tireis a pele da terra. Ai da Terra 
se lhe tirarem a pele, pois vê-se todo o vosso pecado, e Eu, 
passando pela Terra, tenho os Meus pés feridos por vós. 

Eu vi que fizestes sepulturas para vos esconderdes de 
Mim, mas os Meus pés feridos viram os vossos esconderijos 
cheios de esterco. Sustentais-vos com o cheiro da vossa própria 
pele. Ah! Quanta dor vai no Meu coração. 

Há esterco que não quer ser lavado com a água que vem 
do Alto e cai na vossa terra. Mesmo assim, vós impedistes que 
Eu separasse o esterco da água, com terra fresca. 

Ó corvos que desceis à terra, juntamente com as aves de 
rapina, e devorais a carne da terra; o morcego suga o sangue 
dos animais e as aves de rapina sugam as vossas vidas. 

Não sonheis nenhum sonho, porque no vosso sonho não 
haverá vida real, pois a vossa própria vida já foi sugada pelos 
vossos sonhos. 
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Um homem de sonhos falsos passou por cima da vossa 
Terra (Satanás) e Eu observava enquanto ele sonhava. Ele 
sonhava por vós, por um sonho de uma terra e Eu lhe disse: 
Volta a esse sonho, e leva-o em sonho lá abaixo e torna-o real, 
porque a tua sepultura já está no fundo. Os teus olhos são da 
escuridão, a tua mente um cérebro de ninho de cobras, e o teu 
coração é a estátua do teu império. Mas lembra-te que não 
sobrará nem uma única pedra da vossa estirpe, porque toda ela 
já foi esmagada, pois os Meus Pés feridos a esmagaram. O Meu 
povo sentirá a maciez nos seus pés, de uma Nova Terra e de 
uma Nova Cidade. 

Já o trigo foi levado pela tempestade, e o padeiro já não 
faz mais pão. Antes havia pão com fartura, mas não foi 
aproveitado para o alimento de cada um, e agora esgravatam 
na terra querendo tirar aquilo que semearam. Nem deixam que 
a semente brote acima da terra; parecem toupeiras que bebem 
água e ficam inchadas. Não passa ninguém diante deles para 
que lhes dê uma migalha das sobras dos alimentos das casas. 
Os ricos zombam deles e lhes atiram pedras, e os atiradores das 
pedras são prisioneiros deles próprios, não sabem o que fazem 
das suas riquezas pois temem que lhes sejam roubadas pelos 
famintos. Mas o enxofre se espalha e corrói, porque este enxofre 
é corrosivo e não há lugar onde esconder as riquezas abaixo do 
Céu. Trepam às árvores como os símios e descem, e andam 
assim nesse sobe e desce, e nunca têm um lugar certo.  

Deambulam sem saber o que querem, porque nunca viram 
nem vêem que uma Nova Cidade (A Nova Jerusalém) está a ser 
construída. 

 Ai das nações! Irá sobrar para vós a condenação que 
está breve, e não ireis ter mais pão. Não ireis jamais sentir o 
cheiro da Nova Cidade, porque tudo irá passar e nada restará 
das vossas riquezas. 

 As armas do homem estão prontas a virar-se contra o 
homem, mas a Minha Espada (a Palavra de Deus, de acordo com a 

Nova Revelação do Senhor) é que vai dar o golpe. 
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Tenho uma grande família que vem de muitas partes do 
mundo. Vêm ao Meu encontro e sabem que durante o percurso 
encontrarão obstáculos, mas Eu os ensino como os derrubar, 
mesmo com as armas dos homens. Eles têm um esconderijo, e 
lhes darei a Minha Espada, e eles cortarão as armas e as suas 
cabeças como se cortam aos animais ferozes. 

Meu servo (profeta), coloco no teu pulso direito a algema 
protectora para a tua escrita. Ela tem as três medidas do Meu 
tempo que falta, contornadas pelos Meus dois círculos de ouro. 

 

 

 

 

 

Revelações dadas pelo Senhor 
(9 de Fevereiro de 2009) 

 

Assim diz o Senhor: 
“As abelhas irão fazer o seu mel no lugar em que a letra 

se formará. A Minha Palavra é qual favo de mel, e o Meu anjo 
já está retirando o mel para dentro do vaso, e em breve o vaso 
será tapado com a tampa que é o Meu livro (Do 1.º ao 3.º Céu 

Aberto) que vós trabalhastes, como abelhas da Minha colmeia. 
Meu servo (profeta) retira o livro de cima do vaso; mas 

verás que ele não quer sair, porque o Meu mel ainda não é doce 
ao paladar de muitos; mas quando Eu disser, irão saber o que é 
o Meu paladar. 

Meus servos (profeta e “escrivão”), vou propor-vos um 
enigma, e Eu mesmo vos darei a solução: “A primeira letra e o 
primeiro número. O ano primeiro é a letra O. As outras letras 
ficarão na Terra.” 

O homem já está junto à Minha fogueira que já arde na 
Terra, e tem na sua mão o calendário duplo com os dois 
tempos, do Meu tempo. O homem quer cortar o calendário a 
meio, e lançar metade na fogueira da purificação da Terra, mas 
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Eu digo: “Não farás isso, mas deitarás tudo na fogueira”, pois 
nenhum tempo ficará fora do tempo da purificação. 

Meu servo (profeta) espeta uma vara de madeira e usa a 
tua sabedoria, e vê onde está a sombra da vara. Verás que se 
encontra na metade do dia. Quando começar este tempo, é o 
princípio de um novo tempo.” 

 

Revelações dadas pelo Senhor 
(19 de Fevereiro de 2009) 

 
Assim diz o Senhor: 
“Sobre a Terra se vislumbra um Trono, todo de ouro, do 

poder do Senhor que voltará. Sobre o assento do Meu Trono se 
encontra o anel da profecia; este anel é largo e está escrito por 
dentro e por fora.   

Meu servo (profeta), vê o exterior do Meu anel de ouro e 
escreve o que vês: “I – MMIX”. 

 Meu servo (profeta), olha agora o interior do Meu anel de 
ouro e escreve o que vês: “Última Revelação”. 

Eu te digo o significado do que viste: “Começai a 
contagem do tempo da Minha profecia no mês “I” do vosso 
alfabeto (a cada letra do alfabeto corresponde um número. Assim “I” é o 

número 9/ mês de Setembro), do ano “MMIX” (2009). 
 Lembrai-vos que Eu vos disse que o ano primeiro é até à 

letra “O”, e que as outras letras irão ficar na Terra. Entendei o 
enigma!” 

 
 

Nota: O Senhor está a mostrar-nos que a contagem se inicia em 
Setembro/2009. Assim, seguindo a ordem das letras do nosso 
alfabeto, até à letra “O” temos catorze (14) meses (até 
Outubro/2010). Da letra “O” até à última letra do alfabeto, são mais 
onze (11) meses (até Setembro/2011). Não sabemos a que 

corresponde esta contagem do tempo e se está correcto o nosso 
entendimento, pois ao tempo da revisão desta obra (2017) já se 
passaram alguns anos. 
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 “Meus servos (profeta e “escrivão”): no Meu navio hospital, 
que anda sobre o rio do Meu Espírito, Eu irei fazer uma 
operação ao vosso corpo.  

Vede a sala de cirurgia; observais uma mesa (mesa de 

cirurgia) para cada um de vós, e vedes outra com o Meu coração 
palpitante de força. Eu sou o Médico e também sou o Coração. 
Vou tirar os vossos corações de carne, e colocarei do Meu 
coração em vós, para que sejais as minhas testemunhas. Vou 
dar-vos do Meu poder. 

Meu servo (profeta), não chores por ela (uma irmã muito 

querida que havia falecido neste dia); Eu tirei-a da casa da terra e 
venho buscar os da Minha casa. 

Ainda vos sobraram dois pães (não entendemos o significado 

destas profecia). 
Não choreis pelos mortos, mas sim pelos vivos, porque 

muitos são cegos e não vêem a Luz mas sim as trevas. 
Mas há outros que, não Me vendo, em Mim crêem. 
Em pouco de um quarto do Meu tempo, Eu venho buscar 

os dois pães que ainda sobraram. 
Meu servo (profeta), escreve: “O olho do mundo se fechou, 

porque não pagou ao rei da Terra os juros da iluminação das 
nações. 

Mas um homem (Satanás) disse: “Não cobrarei jamais juros, e 
vos darei ainda mais riquezas. Para tal tereis que me adorar.” 

Mas tu quem és, ó olho do mundo, que falas tanto de 
juros, que nem da tua luz vês os teus juros? És como um 
espantalho, e ninguém te ouve e não caminhas. Sendo assim 
não podes prometer o que não cumpres.  

O mundo julga pela sua justiça o culpado e o inocente. 
Mas o que julga o culpado e o inocente, a esse, quem o julgará? 
Ele diz que é o supremo da Terra, e os que estão aprisionados, 
sejam eles culpados ou inocentes, esses não são os verdadeiros 
prisioneiros; mas aqueles que estão fora das prisões, esses sim, 
são verdadeiramente prisioneiros da sua morte, e não há quem 
os liberte. Quando eles chamarem pelo supremo da Terra, já as 
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chaves se apodreceram e as fechaduras foram recalcinadas; e 
quando os culpados e os inocentes forem libertos, então a terra 
será abalada. 

A origem de quantos, e são eles que vieram à terra pelo 
Meu embrião, e Eu os alimento de tudo que é de mais precioso 
para o Pai. E sem que saibais, Eu vos tenho enviado o que de 
Mim sai pelo embrião como um canal. Chegando ao Pai, eis que 
está o Meu alimento pelo Pai. (João 6:53-58) 

Mas se pintares a casa do Meu embrião, não terás 
nenhum desenvolvimento com o Meu embrião e então serás 
como um feto, como um germe maldito da terra. (Génesis 3:1-7) 

Vim do Alto até ao mar do mundo, vi que os barcos das 
obras do mundo estavam a drenar, e as pás dos guindastes dos 
barcos do mundo trabalhavam. Iam ao fundo buscar areia e Eu 
não lhes Dei ordem para tal; não é Meu desejo que perfurem a 
terra. Mas eles colocavam a areia das suas riquezas nos porões 
de baldio (sem proveito), e não repararam que Eu já tinha dito e 
avisado que só faltam três traços para encher os porões. Não 
viram nem sentiram que a areia era já bastante pesada, porque 
esta areia continha o peso do mundo. 

Eu vi, e deixei que os barcos das obras do mundo se 
afundassem. Então Eu, ordenei que todos os barcos fossem 
soterrados e jamais fossem vistos os mares do mundo, pois 
ordenei que as águas dos mares fossem soterradas e jamais 
fossem vistos os mares do mundo. E já eram ISAUI: novos rios, 
e novos peixes, e novos barcos, e não será preciso drenar. 

Desejas saber o significado da Minha palavra nova, Eu 
vos direi o seu significado; ISAUI é o Meu dizer: “LEVANTEI”, 
pois Eu levantei novos rios, e novos peixes, e novos barcos e 
não será preciso drenar.  

A cidade do mundo está na escuridão, mas os homens 
criaram as suas luzes próprias, e a cidade se movimenta mesmo 
sem a Minha luz 
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Mas está chegando a hora do dia especial, que Eu vos 
tenho mostrado. Tudo se apagará, e o mundo diz: “É um 
fenómeno.” 

A Minha Voz repreende a incredulidade dos homens, e o 
Meu aviso ecoa sobre a Terra: “Recolher obrigatório.” 

Os Meus anjos descem resplandecentes, sobre a Terra, e 
próximo do chão se dispersam por todo o vosso planeta. Cada 
um dos Meus anjos vem buscar o Meu escolhido, e agora olhais 
e vedes os milhares de pares dos Meus eleitos. 

Quando resplandecer de novo a luz, dissipando as trevas 
da Minha separação, todos irão ver que muitos dos seus já não 
estão na Terra. 

Nunca tão grande mistério Eu te revelei Meu filho 
(profeta). 

O homem caminha no mundo com as suas vestes 
luxuosas de outrora, agora esfarrapadas. Caminha triste e 
descalço na sua humildade, forçada pelo Meu tempo; está 
triste, os seus lábios estão secos da sede da Minha água, os 
seus cabelos, quais pensamentos, estão desgrenhados pois já 
não sabe para onde vai, e o seu corpo está ferido pelas chagas 
da guerra e do sofrimento. 

Eu pergunto a este homem: “Que tens tu aqui na Terra.” 
O homem responde: “Não tenho nada, tiraram-me tudo. Tu 

conheces-me?” 
Porque Eu o conheço, torno a perguntar ao homem triste 

e com sede de Mim: “Queres subir Comigo?” 
O homem triste e sem nada no mundo, respondeu: 

“Senhor, leva-me.” 
Ainda vos falo com outra parábola: 
O xilofone do tempo tem três placas sonoras. 
Isto é o Meu xilofone. É Meu, porque os três (3) toques 

são iguais; pois são os toques dos Meus três tempos. 
Jamais haverá lugar para sepulturas. Estão esgotados. A 

terra está esgotada dos seus mortos. 
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O homem já nada consegue extrair da terra para seu 
combustível. 

Vós, que sois Meus, ireis comer um alimento diferente dos 
do mundo. 

Digo para ele (Lucifer/Satanás): perdeste a tua perna e 
queres que a busquem. A tua perna está no abismo. Perdeste o 
teu braço e não o encontras. 

Dos outros, nenhuma parte do corpo está desfeita, porque 
são Meus e tudo sobe inteiro; pois Eu, não recolho bocados. Eu 
recolho por inteiro, aquilo que é Meu. 

Não te preocupes, ó Terra, pois Eu, deixo que pegues nos 
ossos da Minha doutrina, por vós falsificada. Fizestes 
feitiçarias com os ossos e podeis guardá-los. Guardai tudo no 
vosso abismo. 

Mas lembra-te, ó Terra. Se houver ossos que ainda Me 
pertencem, tem cuidado, porque Eu te ponho fim. 

Meu servo (profeta), verás a confusão da fé de cada um. 
Os homens estão reunidos nos templos que construíram 

para Me adorarem; mas estes templos somente servem para a 
ostentação da sua vaidade efémera. Mas está a chegar a hora 
do cansaço; já não querem os tectos dos seus templos 
construídos, e trazem os assentos para fora dos seus templos, e 
juntam-se uns aos outros, pois não querem mais a divisão. 

Quando o Meu povo passa por eles, estes vêem as suas 
vasilhas com a água da Minha Nova Revelação, e os convidam 
a sentarem-se nos bancos do comodismo. 

Mas o Meu povo lhes diz: “Não é aqui o nosso lugar. Temos 
outro lugar.” 

O Meu povo continuou o seu caminho e sentou-se no Meu 
jardim florido. A sua espera não é vã. Eu, Me apresento como o 
Cordeiro que o Meu povo sempre amou; mas também Me 
apresento como Seu Pastor e trago na Minha mão o Meu 
cajado. 

Eu falei para o Meu povo, mas ele ainda não entende o 
Meu linguajar, pois ainda se encontra na terra. 
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Então, Eu lhes falo palavras entendíveis: “Eis que jamais 
será derramado do Meu Sangue.” 

São muitas as correntes das águas que se estão juntando, 
no grande rio. Eu quero que vos ajunteis em uma só língua, 
porque os outros (os que já se encontram com o Senhor) já falam a 
Minha língua em outro lugar, e vós falareis a mesma língua em 
toda a Terra. 

O relógio está chegando ao fim do tempo, mas há um 
(Satanás) que quer mais tempo para o relógio. 

Mas sou Eu, que determino os tempos e as estações da 
Minha Misericórdia e do Meu Poder. 

 
Revelações dadas pelo Senhor 

(24 de Fevereiro de 2009) 
 

Assim diz o Senhor: 
“O ar que respirais é proveniente de Mim, mas o ar da 

terra mata. A mulher já está a ser assistida pelo ar da botija de 
oxigénio, mas esta igreja já não precisa de ajuda, pois está 
morta. 

A outra mulher é a Minha igreja, e a botija do oxigénio 
tem a Minha marca: “45-03-09”  

Quarenta e cinco (45) são os dias das Minhas revelações 
que faltam transmitir aos Meus servos, e depois sabereis de 
tudo. 

Três (3) são os tempos que faltam, para a mulher não 
precisar mais, de respirar o ar da Terra. 

Nove (9) será o mês em que a botija do oxigénio não mais 
servirá (Não nos foi dito qual o ano a que este mês corresponde). 

“O meu pai e minha mãe (Lúcifer/Satanás falando) me deixaram 
nesta terra. Fui abandonado e desprezado perlo mundo. Até os meus 
melhores amigos me abandonaram quando mais precisava. Fizeram de 
mim um cão raivoso, buscava alimento de cão, nos lugares imundos. 
Convivi com o frio, a chuva, o calor, e num dia a terra já me chamava 
para viver no escuro. 
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Então um Homem me apareceu e disse: (O Senhor falando) 
“Não tenho nada para te dar que seja da terra, mas de Mim te 
tirarei deste verme maldito em que habitas. Se tu tocares em 
Mim, jamais comerás nos lugares imundos.” 

“Quem és Tu, que falas com palavras que nem a Terra 
compreende?  

De mim sei quem sou, e me fizeram um outro ser raivoso. Fala 
um pouco mais de Ti, para que Te conheça melhor. Bem vejo que Tu, 
sendo um estranho para mim, me conheces bem.” 

Volto a dizer-te: “Se tu tocares em Mim segunda vez, no 
tempo da Minha espera, Eu te digo, saberás quem Eu Sou e 
saberás que até o frio, a chuva e o calor a Mim me obedecem, e 
não serás mais órfão na terra, porque os órfãos Eu levarei para 
Mim.  

O teu pai habitava na casa do cego, a tua mãe habitava 
na casa do surdo, e o mundo quer completar a obra em ti para 
que sejas cego, surdo e mudo. 

Se tu tocares em Mim a terceira vez, no tempo da Minha 
espera, então Eu te levarei para Mim.” 

Meu servo (profeta), caminha no campo vasto e árido, pois 
terás de passar a vala dos ossos ressequidos pelo tempo. A 
Minha explosão será lançada sobre os ossos ressequidos pelo 
tempo, e cairás pelo impacto. Não temas; pois a vala dos ossos 
será limpa.  

Pela Minha montanha sobem os ossos, ressequidos pelo 
tempo da doutrina falsa, sem a carne da Minha Palavra. São 
milhares os esqueletos que sobem a Minha montanha. Quando 
ouvires o outro estrondo da Minha explosão, sabe que o 
milagre aconteceu, pois já não são mais esqueletos, mas vidas 
cheias do Meu Espírito que descem a montanha para trazer 
ajuda à Terra. Todos se dispersarão pelos quatro cantos do 
mundo, ajuntarão os faltosos, pois se haviam dispersado. 
Todos saberão que Eu Voltarei em breve. 

Os outros, que são muitos mais, trazem consigo a 
estátua do seu ídolo. 
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Juntam-se na arena deles e colocam os seus ídolos. Mas 
Eu na Minha Misericórdia, digo a todos eles: “Abominação 
intolerável! Vou destruir tudo isto antes da Minha Vinda. 
Abominação intolerável!” 

A ti te digo (palavras dirigidas a Lúcifer/Satanás): “Quando 
não tens carga, Eu dou-te carga. Gosto de pegar em ti quando 
estás fraco.”  

 
Revelações dadas pelo Senhor 

(28 de Fevereiro de 2009) 

 
Assim diz o Senhor: 
“Já Estou tão perto de vós; que escuto o vosso respirar.  
Meu servo (profeta), olha o infinito e diz o que vês. 
“Senhor, vejo muitos números: 538571411394145.” 
Agora segue a ordem que já te transmiti, e vê a Minha 

revelação. 
 

Nota: O Senhor em tempos mostrou-nos que devíamos numerar 
cada letra do nosso alfabeto (26 letras), começando em A=1. A 
palavra formada pelos números indicados pelo Senhor diz: “É 
CHEGADA A CIDADE”. 
 

É CHEGADA A CIDADE. 
O Meu Pai falou-Me, e Me glorificou, e Me enviou à 

Terra como Filho do Homem. Assim andei naquele dia, já 
glorificado nos Céus e na Terra. Agora Ele Me envia para dar 
nova vida aos Céus e à Terra. 

Os Céus são a Minha Casa, a terra é o estrado dos Meus 
Pés. 

Uma casa (uma igreja) Eu, levarei para Mim, outra casa, 
edifiquei por habitação na Terra. 

Breve chega a Primavera, e neste tempo não haverá flores 
na Terra, porque Eu, o Senhor, venho como jardim, e os anjos 
preparam o jardim para adornar a noiva para o seu Esposo. 
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O banquete está pronto nos ares, a Terra porém não vai 
participar das Bodas, mas sim aqueles que são a Minha 
herança. Os farei Meus convidados para habitação nos Céus. 

Eu enviei o anjo para revelar aos Meus servos coisas que 
vão acontecer na Primavera. 

Ó geração maldita que construís grandes arranha-céus; 
porque quereis morar no alto e tocar com as vossas mãos o 
Céu? Nunca tereis esse privilégio, porque Eu, faço o que é certo, 
mas vós fazeis o que é errado. 

Se fosse possível, o homem criava meios para voar até 
aos céus, mas não tem sabedoria. Se fosse possível, ele Me 
pediria para lhe vender esse saber; mas Eu tenho os Meus 
voadores no planeta. Eu próprio os criei, e ireis ver em breve os 
Meus voadores.” 

 
Revelações dadas pelo Senhor 

(2 de Março de 2009) 

 
Assim diz o Senhor: 
“Os dois lagos da separação estão visíveis aos olhos dos 

homens. No meio dos lagos estão as duas árvores iguais, das 
igrejas da Terra. O lago da direita é o Meu lago, que recebe as 
águas da Minha nascente de água cristalina. O lago da 
esquerda recebe as águas da profundidade da terra, e o seu 
cheiro é de enxofre do inferno. Aos olhos dos homens as duas 
árvores são iguais, pois a sua folhagem é muita e é densa sobre 
as árvores. Mas está chegando a hora da separação. 

Os casulos das vidas que se escondem na folhagem das 
árvores estão abrindo, e as larvas da vida se transformam em 
borboletas iguais; mas a sua parecença é enganosa e o seu 
caminho é diferente. 

As Minhas borboletas, da vida dos Meus servos, 
mergulham no lago de águas cristalinas, e depois sobem até à 
Minha Presença. 
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As outras borboletas mergulham no lago das águas 
infernais e morrem, pois o seu alimento está contaminado. 

Surgem sobre a Terra os gafanhotos do abismo que se 
abriu qual fornalha ardente; o poder destes gafanhotos é grande 
sobre os homens, mas não tocarão em nenhum dos Meus servos, 
selados para a vida eterna. O seu chefe é o demónio do abismo 
e é preta a sua cor, pois com ele está a destruição, tudo 
comendo à sua passagem (Apocalipse 9:7-12). Não mais existirão 
as árvores que outrora foram igrejas.” 

“Eu sou mudo e cego (Lúcifer/Satanás falando), e um dia muito 
distante dos meus olhos e da minha boca, toquei com as minhas mãos o 
corpo de um Homem (o corpo do Senhor). 

E um dia de tempo agradável, Ele me perguntou: (O Senhor 

falando) Como conseguiste chegar a esta cidade? Eu escrevia na 
terra com o dedo e fui guiado pelo bom cheiro que entrava pelas 
minhas narinas. 

Porque trazes contigo o teu mundo a esta cidade, se não 
vês as casas, nem podes falar à cidade? 

Houve um tempo em que eu via e falava, mas um dia troquei os 
meus tesouros e jamais vi os meus tesouros. Agora não tenho nada, 
nem olhos, nem língua. Mas dava o meu coração para voltar a ver e a 
falar. 

Volta a dizer o que disseste: Dava a minha vida para 
voltar a ver e a falar. 

Se tu crês que há um Homem que pode colocar o mar 
dentro de um barco, diz se vês o barco. 

Já os meus olhos se abriram e o barco está entrando na cidade, e 
não falei com o dedo, e sim com a minha língua. 

Entra e habita nessa cidade, porque já não terás retorno, 
e a vida que tinhas não será mais, mas sim outra vida eternal. 

 Agora que falo e vejo, já os meus olhos não vêem o tesouro da 
terra, mas vejo um tesouro que me foi dado, pelo Homem desta cidade.  

Naquele dia eu era cego, e toquei-Lhe com as minhas mãos, e 
hoje tenho uma nova vida. 
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Poderá o meu tempo enganar o meu coração; quando já sinto o 
batimento, vejo que o tempo parou. 

Na terra os meus ossos já se colaram à pele, os meus olhos se 
fecharam e a sepultura me espera. A fornalha espera os meus ossos. 

Ó corpo meu que tanto caminhaste, nada sobrou para 
recompensa na terra. Mas do meu sofrimento o Senhor me levou para 
junto Dele. Do meu corpo o mundo tomou, mas da minha alma o 
Senhor tomou. 

A terra se alimenta com o corpo do homem já sem vida, e o 
bicho se alimenta da carne. A minha alma a mim não pertence, e sei 
que não descerá à terra, mas subirá; e eu subindo sei que almas descem 
à terra e espumam como o caracol. Não querem entrar na sepultura, a 
madeira já arde e o cheiro causa náuseas. O meu tempo não me 

engana, e verei a terra que se tornará limpa e perfumada. [*] 
Ainda vos digo: 
O mundo está cheio de casas e de habitantes. Todos 

sabem que existe alguém, Superior e procuram adorá-Lo. No 
meio das casas do mundo e dos seus habitantes existe o templo 
das suas adorações, e todos correm para lá. Ouvem a prédica 
do homem que enaltece o homem, e diz de Mim ser o dador dos 
bens materiais. Mas o homem da prédica sabe que está a 
mentir, pois é instigado pelo pai da mentira (Satanás). Eu avisei 
o homem da prédica para não falar a mentira aos seus 
semelhantes, mas ele não quer ouvir, pois as riquezas dos 
homens são o sustento da sua mentira. 

Em breve o Meu rio de águas cristalinas entrará no 
templo do homem das prédicas mentirosas; e ele e os seus 
ouvintes ficarão cegos e surdos. Mas o homem da prédica 
mentirosa começa a escrever no chão a sua nova mensagem, 
pedindo Misericórdia para ele e para todos os que tinham 
ouvido as suas prédicas mentirosas, pois querem entrar na 
Minha Nova Cidade (A Nova Jerusalém, ou a doutrina pura do 

Senhor). 
Em breve o grande bosque das árvores das religiões será 

cortado, e uma única árvore existirá. Esta árvore é a Minha 
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Nova Revelação. Os homens querem a Minha Nova Revelação, 
mas também querem continuar a vida de pecado que levavam 
antes, e procuram retalhar a Árvore da Nova Revelação, como 
outrora fizeram com a Minha Palavra entregue aos Meus 
apóstolos. 

A Minha Árvore sofre a cada golpe dado pelos homens, e 
começa a fugir do seu convívio. 

Os homens estão como no tempo de Noé: comendo, 
bebendo e dançando as alegrias do inferno.  

A Árvore da Minha Nova Revelação não foi destruída, 
como todos julgavam, mas já tem ramos e folhas novos. 

Os seus ramos são os mesmos que haviam sido cortados, 
pois a Palavra da Verdade é a mesma por eternidades. Os 
ramos da Minha Árvore são os Meus servos fiéis que neste 
tempo do fim, munidos com a Minha espada, enfrentam os 
foliões do inferno, que nunca quiseram ouvir a Minha voz. 

Eu Sou o Pastor, e estou no cimo da Minha montanha; 
tenho junto a Mim, a Minha única ovelha, que é a Minha igreja 
fiel. 

Surge o homem descalço, com os seus lombos sem 
cobertura de roupa. 

Eu sei quem ele é (Lúcifer/Satanás), e pergunto-lhe: “Porque 
não te vestes?” 

Ele responde: “Não tenho roupa nem agasalho para os meus 
pés.” 

Eu lhe digo: “Desce Comigo e anda ao Meu curral, porque 
é tempo de Eu tosquiar uma ovelha; e da sua lã vou fazer roupa 
para ti e um agasalho para os teus pés. 

De Mim mesmo tirei as Minhas vestes, e coloquei em 
cima da tua estrutura, para que ainda haja um tempo em que te 
arrependas das tuas obras na terra.”  

Ele rodeia a terra. Busca repouso porque o seu tempo está 
terminando. O seu poder se enfraquece. Procura Aquele que lhe 
fez guerra e sempre o venceu. 
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“Já vejo as Minhas algemas e sei que nunca mais irão ser 
quebradas, e já sei qual é o meu lugar.” 

À margem do Meu rio está a mesa do julgamento. Eu, 
como Juiz, estou rodeado pelos Meus anjos. 

No meio do Meu rio das Águas Vivas está a cadeira que 
foi o teu trono (palavras dirigidas a Lúcifer/Satanás); mas ela só tem 
um pé de suporte. Vejo que não consegues olhar para as águas 
da Minha Palavra, que são as águas do Meu rio, nem podes 
tocar com as tuas mãos no teu trono, pois estás paralisado, 
ouvindo a Minha Voz. Se fores capaz, para não seres 
condenado, sai daí. 

Respondes não com a tua própria voz que Eu bem 
conheço, mas usando uma das tuas vozes de ventríloquo da 
mentira, dizes: “Nem posso tocar na cadeira com as minhas mãos, 
nem posso molhar os meus pés na água.” 

Mas Eu Sou o teu Juiz, e te digo: “Assim buscaste a tua 
condenação.” 

Meu servo (profeta), observa os Meus céus se abrirem e 
verás uma sala branca, o lugar da Minha santidade. Na Minha 
sala está a grande mesa da comunhão, mas ainda não foram 
colocados os assentos dos convidados. 

Sentai-vos no chão (palavras dirigidas ao profeta e ao 

“escrivão”), juntai-vos aos quarenta e três (43) companheiros que 
já se encontram na Minha sala, pois Eu Sou o vosso Mestre e a 
cada um de vós, dou o Meu rolo da revelação e digo a cada um: 
“Preparai-vos. Vireis Comigo, mas cada um de vós vai ter uma 
tarefa. Não aquela que fazíeis na Terra, mas uma outra tarefa.” 

 

 

[*] Este diálogo de Lúcifer/Satanás, augurando o retorno à Casa do 
Pai, é explicado na parábola do filho perdido (Lucas 15:11.32), pois 
foi o Senhor que revelou que este “filho perdido” é Lúcifer.  

 
Revelações dadas pelo Senhor 

(4 de Março de 2009) 
 

Assim diz o Senhor: 
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“O Meu povo vive os últimos tempos de aflição na Terra. 
Eles clamam pela subida daqueles que são do seu sangue, pois o 
Filho do Homem (o Senhor Jesus) tem anunciado que está 
chegando o dia das trevas neste mundo. Mas o Filho do Homem 
virá com o Seu resplendor e iluminará, e não mais haverá 
trevas. 

O mundo não fala a linguagem do Filho do Homem. 
Se o outro (Lúcifer/Satanás) te convidar para um manjar na 

sua casa, não aceites. Mas se os da casa dele, as pobres 
criaturas enganadas pela mentira de Satanás, te pedirem uma 
porção de água da tua casa, tu lhe darás ajuda material 
(caridade dispensada a qualquer pessoa). Porém se te pedirem ajuda 
do teu sangue, lhe darás para salvação do seu corpo (ajuda 

espiritual). 
Mas se ainda algum outro te pedir do teu sangue para 

libertação da sua alma, então falarás com o Filho do Homem 
(pedir poder ao Senhor para libertação e salvação dos oprimidos). 

Meus servos, ouvi as palavras dele:  
(Palavras pronunciadas por Lúcifer) “Vêm sobre a minha casa as 

sombras das aves de rapina, e não tenho armas para as abater. Elas 
querem pôr as suas sombras sobre o meu rosto, e com as suas garras 
procuram tirar os meus olhos, e o meu coração religioso está em 
pânico. Quero fugir para os montes mas elas me perseguem.  

Ó dia de trevas! Eu estou caminhando na escuridão, e já não 
vejo onde caminham os meus pés.  

Será que não vem ninguém em meu auxílio? 
Já ninguém ouve o meu clamor de socorro? 
Ó que perdição! 
Porque me abandonaste que já nem me ouves? 
Diz-me onde falhei. Diz-me o dia em que eu caí, e pequei contra 

Ti. 
Fala ao meu coração religioso, porque eu quero voltar o meu 

rosto para Ti. 
Já não sinto o calor do Sol, já não vejo a luz do dia, nem o 

cintilar das estrelas da noite, pois a sombra tomou conta do meu rosto. 
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Rasga o meu corpo e mete as Tuas mãos nas minhas entranhas, 
e tira tudo, mas guarda somente para Ti a minha alma. Grito bem alto, 
porque o meu corpo se corrompe e a minha alma murmura baixinho, e 
me diz: O teu corpo sempre esteve separado da tua alma, desde o dia 
da Criação. 

(O Senhor a falar) Se guardares o teu coração religioso, pois 
sempre quiseste ser adorado como um deus, em favor do teu 
corpo, então não terás parte Comigo. Mas se separares o teu 
corpo do teu coração religioso, então a tua alma verá a Minha 
Luz, e jamais verás a escuridão, porque eu abato as sombras 
das aves de rapina. 

A maior ave de rapina, ela tem seis cabeças e é fêmea e 
macho, e converte os seus para serem seguidores contra a 
Minha grande Águia que voa lá no alto. 

E em breve, Eu sei que a Minha grande Águia descerá 
para fazer luta às aves de rapina. 

Agora, Falo para o Meu servo ("escrivão") e digo: leste as 
Minhas palavras reveladas ao Meu outro servo do passado 
(Jakob Lorber), sobre a Minha profecia transmitida a Zacarias, 
pai do Meu precursor – João, o Baptista [*]. Eu te darei a sua 
interpretação: 

“Eis que ele começou por afirmar na presença dos 
fariseus: 

Os sete se tornaram um; e os seiscentos e sessenta e seis 
serão cento e onze; e setecentos e setenta e sete, e um meio, e um 
terço, e um quarto. 

Quem souber calcular, que o faça de modo diferente, pois 
o antigo será julgado e condenado!”  

 
“Falo ao teu coração (palavras dirigidas ao “escrivão”) e te 

digo: O que tiraste do livro (‘O Grande Evangelho de João’), bem 
fizeste, porque tinha de ser feito; porque vós, nem sabeis o que 
tendes nas mãos. Mas Eu farei com que tireis mais partes, para 
revelar ao mundo porque o tempo corre veloz. 
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No tempo da Criação, Meu Pai Me disse: Entrego nas 
Tuas Mãos a Minha Criação.  

Mas o homem não obedeceu ao Meu Filho, e desbaratou a 
Minha Ordem estabelecida, forjando para si um mundo 
diferente. 

Então as águas subiram, e deixei uma grande família 
para contar às nações nos dias de hoje. Essa grande família 
começou com o Meu servo Noé. Mas mais uma vez o homem 
alterou a Minha Ordem, não Me dando ouvidos; mesmo 
quando Me apresentei como Sacerdote, Rei e Conselheiro, em 
Melquisedeque, e finalmente quando Me apresentei 
pessoalmente, como Emanuel, o seu Messias, também não Me 
receberam nem Me deram ouvidos. 

O templo de Jerusalém com os seus dignitários não Me 
quiseram aceitar, nem tampouco reconheceram os Meus 
enviados. O pai do Meu precursor (João Baptista) proclamou os 
tempos futuros, mas não gostaram de ouvir e tiraram-lhe a 
vida. 

Eis que ele (Zacarias) começou a afirmar: 
“Os dias de hoje já não existem, porque já não há hoje, 

mas agora, pois o Messias está entre nós, e tudo se fará, 
surgindo um Novo Testamento. 

Vejo que o mundo tem sete (7) templos das suas muitas 
religiões, mas um só é Meu, porque Eu só tenho uma igreja – a 
Igreja fiel, que ouve a Minha Palavra e a cumpre – A Nova 
Jerusalém. 

A besta (666) está à Minha espera, porque sabe que só lhe 
faltam cento e onze (111) claridades. Cento e onze virações do 
ponteiro, para que possa surgir um outro dia. 

Há muitas coroas de poderes, dos reis da Terra, mas 
setecentas e setenta e sete (777) serão derrubadas, e as nações 
começarão a ser destruídas onde há muitas coroas de poderes. 

Três nações, vejo Eu, por um meio (1/2). 
A segunda nação, por um terço (1/3). 
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A terceira nação, por um quarto (1/4), e não mais será o 
que é, mas serão novas nações. 

Quem souber calcular, que o faça de modo diferente, pois 
o antigo será julgado e condenado.” 

Continuarei a falar-vos através dos Meus enigmas, para 
a vossa época: 

Das cento e noventa e cinco (195) nações (segundo a ONU, 

são 192 nações), vinte e seis (26) serão completamente arrasadas. 
Não faltará muito tempo para Eu te mostrar quais são 

essas nações. 
Das cento e sessenta e nove (169) nações (195 nações 

anunciadas com a dedução das 26 nações a serem destruídas), cada uma 
vai ter o seu estandarte. 

Eu abri o Meu livro (as Escrituras/Bíblia) e ele foi visto em 
todo o mundo, mas muitos não quiseram abri-lo. 

Eu lhes dei uma folha nova, com a Minha Nova 
Revelação, por cada nação.  

Fizeram uma fogueira e queimaram a folha da Minha 
Nova Revelação. Quando a quiseram recuperar, pois se 
sentiram arrependidos, já era tarde. Eles queimaram o papel, 
choraram e se entristeceram, porque fizeram uma maldade com 
a Minha folha. 

Jamais poderão encontrar a folha queimada na fogueira, 
porque a alma deles está ardendo no fogo do abismo. 

A Minha ampulheta já esvaziou a areia de cima, que 
vinha dos Céus da Minha Misericórdia, pois toda foi despejada 
sobre a Terra. Pouco resta do que caiu dos Meus Céus, pois o 
abismo já tragou a maior parte.  

Breve ouvireis o grande estrondo, e a parte de Cima da 
Minha ampulheta desaparecerá, e a abertura de ligação será 
fechada.” 

 

[*] Estas palavras transmitidas por Jesus a Jakob Lorber, quando 
este escrevia ‘O Grande Evangelho de João’ (Volume III – 145:14), 
relatam o acontecido no templo de Jerusalém, quando Zacarias, pai 
de João Batista, profetizou sobre tempos futuros. Como a profecia 
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transmitida por este sacerdote aos seus companheiros os irritou, 
pela sua aparente incoerência, Zacarias foi apedrejado e morto no 
interior do templo. Agora o Senhor permitiu o seu registo nesta 
obra, e uma parte do entendimento nos foi dada. Mas a sua 
interpretação completa ainda não foi revelada pelo Pai. O 
Evangelho bíblico de Mateus faz menção da morte de Zacarias, sem 
relatar o que hoje sabemos (Mateus 23:35). 

 
Revelações dadas pelo Senhor 

(9 de Março de 2009) 
 

Assim diz o Senhor: 
“O homem semeou o espaço próximo da Terra com as 

suas invenções maldosas (satélites de comunicações e outros), mas 
Eu já coloquei a Minha nave com a praga venenosa (algo para 

contrariar o poder do homem) que confunde as suas invenções 
maldosas.   

No início, pouco o homem notará, mas chegará o tempo 
breve que a confusão será total. 

Assim será, pois mandarei a praga e contaminarei tudo o 
que se achar em órbita, no espaço. 

Tudo será contaminado, e grande será a confusão na 
Terra. 

No Meu quadro vou escrever, e vós deveis observar: 
2009 DD 45 = 2009 4 ALFA 100 ÓMEGA 

X=X=X=X=X=X=X 
Daqui até ali (alguém apontava o ano de 2009) é do homem, e 

o DD é o discernimento do homem. 
O 45 é Meu, igual ao que está lá.  
O diâmetro da rocha é de 100. 
Observai a operação do Céu, que vós ainda não entendeis 

e vede: “100 x 700”. Multiplicai 700x700x700x700x700x700x700”. 
Com os Meus números revelados, constrói uma pirâmide 

e analisa-a.” [*] 
--------------------------- 
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“Aos quatro meses do vosso tempo haverá grandes sinais 
e estrondos; mas a vós, Meu povo, Eu vos livrarei da morte. 

No primeiro tempo, Eu digo: O mundo irá ver grandes 
sinais e estrondos no quarto mês do vosso ano (não sabemos o 

ano). 
No segundo tempo, Eu digo: O mundo irá ver grandes 

sinais e estrondos ao quarto mês do vosso ano. 
No terceiro tempo, Eu digo: O mundo irá ver grandes 

sinais e estrondos ao quarto mês do vosso ano. 
A Minha mão segura o globo da Terra, mas dentro dele 

ainda tenho outro. Em breve a parte velha irá explodir e 
desaparecer, mas a Minha mão e a Minha Nova Terra não 
sofrerão dano.” 

 

[*] A sucessão desta operação aritmética, forma uma pirâmide como 
pode ser vista na obra “As Novas Revelações para o Reino”, volume I, 
no registo de 9/03/2009. 

Revelações dadas pelo Senhor 
(12 de Março de 2009) 

 
Assim diz o Senhor: 
“A janela se abriu para o mundo e lá, num lugar 

longínquo, há um horizonte onde se vêem as incertezas, as 
palpitações e as adivinhações. 

Buscam-se moradas perdidas nas pedras da antiguidade, 
e nas religiões dos ancestrais; mas por mais que procurem, nada 
encontrarão, pois já passou o tempo. 

O mundo grita bem alto: Porque te abriste, janela do Céu, 
se já não se vê o Guia para nos levar a outro horizonte?  

Eu vos digo que Estou mais perto do que julgais e já ouço 
a vossa respiração. 

Já não sois saciados pelo alimento antigo, e gritais: Sai 
do teu lugar, horizonte de adivinhação e falsidade, porque já 
não nos serves; se continuarmos no vosso caminho, a grande 
janela do Céu se fechará para nós, e não poderemos ver mais o 
Sol no horizonte. 
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Como as extremidades do arco-íris não se tocam, nem se 
sentem, assim é também uma miragem no horizonte. Mas virão 
dias em que um novo horizonte se verá, e se poderá tocar nele, 
porque não é uma miragem. 

Virá uma nova janela e se abrirá para uma Nova Cidade, 
que é a Nova Jerusalém, a Nova Igreja em que cada um será o 
seu próprio guia, e não terá de buscar moradas perdidas. 

Colocais dentro das vossas casas da religião os cães da 
falsidade, obreiros fraudulentos e quereis que eles vos sirvam 
de guarda contra o assaltante, quando são eles próprios os 
salteadores.  

Comprais estátuas para serem os vossos ídolos, para a 
protecção das vossas almas, mas nem a casa da religião, nem a 
vossa alma estão protegidas, porque as estátuas não mexem e 
os cães já foram abatidos.  

 Se a vossa vida é igual às vossas estátuas, sereis a 
perdição do vosso interior. 

Acorda, ó mundo! Abri os vossos olhos e olhai o Céu e a 
Terra. De uma vez por todas, vede a agitação do bem e do mal 
que paira sobre a Terra. 

Olhai o homem que é escravo do homem.  
O homem forjou para si tronos para o prazer e para o 

mando, mas esses tronos estão apodrecendo. 
Aqueles que negam aquilo que vem de Mim, e que o seu 

olho está observando, esses serão os que vão perder a pupila 
dos seus olhos, pois irão apodrecer, e jamais viverão para ver o 
dia em que o mar será fértil e manso, e a Terra terá um paladar 
de frutos gostosos. 

O mundo faz estradas na terra, estradas nos ares e 
templos de adoração àquele que está quieto, pois é ídolo e não 
Deus. Tudo é feito pelo homem, que corre veloz na Terra e no 
espaço. 

Há uma estrada que o homem sabe fazer, mas não faz, 
porque tem como finalidade a eternidade; mas o homem prefere 
andar nas estradas da sua vontade. 
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Há uma estrada que está nos ares, que o homem sabe que 
existe, mas não quer andar nela. Essa sim, foi feita por Aquele 
que não é deste mundo. Essa estrada é Minha e permite a 
entrada na Vida Eterna Comigo. 

Enquanto é tempo, faça o homem uma estrada para si e 
ligue-a à estrada que está nos ares que é a Minha estrada. 

- O tempo de construir nesta geração já terminou. 
- O tempo de destruir está aí. 
- O tempo de paz nesta geração terminou. 
- O tempo de um Novo Tempo está próximo de um bater 

de ponteiros no tempo das horas, no tempo dos minutos, no 
tempo dos segundos, no tempo vindouro. 

A Pedra fundamental da esquina já foi lançada à base da 
estátua do poder do homem, levantada nos milénios da sua 
desobediência. Breve a estátua vai ruir e desfazer-se como a 
moinha na eira, soprada pelo vento (Daniel 2:34-35). 

O homem sente a Minha proximidade; é grande o seu 
medo e é grande a sua esperança. 

A curiosidade pergunta: “Que tens para nos dizer?” 
Eu respondo: Vós tendes acompanhado a tecnologia do 

mundo. Tirai tudo que tendes nos vossos bolsos. 
Vejo que todos vós, sem excepção, tendes telemóveis. 
A cada um dos telemóveis Eu vou dar dois números, mas 

com barra, São indicativos e cada um tem o seu lugar. Se 
carregardes o número três ouvireis a Minha voz, se carregardes 
o número seis ouvireis outra voz. 

A curiosidade ainda pergunta: “De onde vem a Tua Voz?” 
Eu respondo uma só vez: Vem do Alto Céu. Mas escolhei 

o melhor indicativo, pois a voz de baixo também responde à 
chamada. 

A maqueta dos números está no Israel de Deus (ou a Igreja 

de Deus – Gálatas 6:16). 
Os números que tendes feito serão os números de uma 

nova geração. 
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Eu estou tomando o Meu povo, e Eu peguei-os pelos 
cabelos, pois não queriam vir. Chamei-os mas eles não ouviram 
a Minha Voz. Mas Eu vou coloca-los no novo Israel e o Meu 
povo será como outrora, e darei início à Nova Jerusalém. 

Está chegando a hora de começardes a ouvir a nova 
linguagem: “ARY TYRY YRY”; para vós hoje é o convite. 
Entendei agora a Minha linguagem: ARY, Assentai; TYRY, 
Povo e YRY, Meu – “ASSENTAI, POVO MEU!” 

Antes do Meu povo se assentar, tudo será mudado na 
Terra. Aos pequenos do mundo, muitas coisas foram 
escondidas, para este poder ser subjugado à grandeza das 
coroas dos homens. 

Elas (as nações) se ajuntavam uma vez por ano em magnas 
reuniões, e o mundo não sabia. Mas não haverá mais 
ajuntamentos iguais. Em breve, Irei revelar-vos quem são esses 
que se ajuntavam uma vez por ano. 

Os planetas se aproximam da Terra, e um corre veloz 
pois quer chocar com o vosso planeta. Mas o Meu grande 
planeta o intercepta, destruindo-o. Muitos fragmentos serão 
lançados no espaço, e vaguearão como nuvens de água, 
carregando espíritos maldosos e orgulhosos; vaguearão por 
eternidades.” 

 

Revelações dadas pelo Senhor 
(19 de Março de 2009) 

 
Assim diz o Senhor: 
“Tirarás (profeta) um ramo da oliveira, somente com uma 

azeitona. 
Tirarás também da figueira sete sementes, e farás um 

enxerto no ramo da oliveira e o lançarás na água do rio. 
Ao quarto mês (Abril, sem indicação do ano), apanharás o 

ramo com quatro azeitonas e quatro figos, e lançarás à terra as 
quatro azeitonas. 
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A arca da vossa habitação navega no rio das Minhas 
revelações. O Meu rio tem três eclusas, e a arca da vossa 
habitação terá de subir as três eclusas do tempo grande (tempo 

profético), da medida do tempo pequeno. 
A primeira eclusa tem vinte e cinco metros do tempo 

pequeno. Esta eclusa será navegada pela vossa arca em tempos 
difíceis, pois das águas saem peixes voadores com dentes de 
piranhas, barbatanas venenosas, e com cabeça de homem com 
seis chifres, prontos a dilacerar e a dificultar. Não temais! Em 
breve estareis chegando à segunda eclusa, 

A segunda eclusa tem trinta e cinco metros do tempo 
pequeno, mas dez metros já percorrestes. Tudo vos parece igual 
nesta eclusa. Não temais, pois Eu estou convosco. 

A terceira eclusa tem quarenta e cinco metros do tempo 
pequeno, mas vinte metros já percorrestes. 

Nesta eclusa vereis a Minha Cidade, ‘A Nova Jerusalém’ 
que está na margem direita do rio. 

O mundo tem muitos rios: grandes e pequenos, largos e 
estreitos, profundos e menos profundos. Cada rio tem a sua 
corrente: forte ou calma, feroz ou mansa. 

Os seus rios têm peixes voadores, com dentes de 
piranhas, barbatanas venenosas, têm cabeça de homem com 
seis chifres, as escamas são grossas, e cada escama representa 
uma espécie de peixe. Voam dentro e fora da água e querem 
apanhar a humanidade. Mas está chegando o tempo em que 
todos os rios vão secar sem sobrar uma gota de água, e todas as 
espécies de peixe morrerão. 

Mas há um rio que é diferente de todos estes, porque não 
é deste mundo. 

Virá um novo rio em que todos poderão entrar e sair, 
porque já não há mais peixes voadores. 

Este rio estará em breve junto de uma nova cidade, e um 
outro rio de cristal estará acima da Terra. 

Ainda vos digo: O fígado humano armazena alimentos 
variados e também vitaminas, e este armazenamento pode 
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durar muitos meses. Quando o corpo precisa de energia extra, o 
fígado dá; mas se não cuidardes do vosso fígado, ele morre. 

Se não armazenardes no vosso coração a Minha Palavra, 
ainda assim Eu espero por mais um tempo, porque sei que o 
vosso coração irá precisar do Meu alimento. Mas não deveis 
misturar o Meu alimento com o alimento da terra, porque 
morrereis. 

O falso e mentiroso (Lúcifer/Satanás) caminha com uma 
bengala, pois já perdeu o equilíbrio; anda agora com dois 
bengalões, mas os bengalões são pesados, e está prestes a cair. 

Tantas são as casas dentro de outras casas, tantas são as 
igrejas falsas, misturadas com a Minha igreja; já não se sabe 
colocar as divisões nos seus lugares, porque já se gerou a 
confusão. 

O rosto quer ser reflectido na água da Minha Palavra, 
como num espelho, mas a água da Minha Palavra está turva 
pelas falsas interpretações do homem, e a raiva do homem é tão 
grande que ele retalha o seu rosto, e o seu sangue também é 
turvo. 

Eis que em breve uma Águia trará a Minha Nova 
Revelação e irá sobrevoar a baixa altitude, um dia apenas. 

Coleccionadores de aves de grande porte quererão 
apanhar esta Águia; estes coleccionadores são ajuntadores de 
saberes, mas ninguém poderá a Minha Águia, porque ela voará 
tão alto que passará acima do firmamento. 

Saiba aquele que entende as coisas do Alto, pois a Minha 
Águia voltará a descer, e os coleccionadores vão ser apanhados 
pelas suas garras, porque nem eles, nem outros sabem quando 
ela volta. 

Os ventos sopram em todas as direcções; são ventos de 
doutrinas variadas, e confundem os homens que não Me 
conhecem. 

Estai preparados para os ventos fortes, porque falta 
pouco tempo. 
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Se o vento vier de frente, dificulta a caminhada e não é 
Meu; se vier de trás, ajuda a caminhar, mas se não tiverdes 
cuidado podeis tropeçar e cair. 

Lembrai-vos da Minha palavra, pois já vos havia dito: 
“E os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, 
dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem 
para a direita nem para a esquerda.” (Isaías 30:21) 

Se o caminho for no areal, ficais cobertos pela areia da 
facilidade, e a casa que é assente neste solo vai desmoronar. Eu 
vos digo: Quando a areia deste chão for levantada pelo vento, 
irá sepultar-vos no areal. 

Observai agora uma escada dupla com vinte e dois 
degraus do tempo, e vede a sua união no último degrau. Os 
Meus servos (profeta, “escrivão” e mais vinte outros que não conheceis) 
subirão de um lado da escada dupla, do outro lado subirão os 
seus familiares. Quando subirdes até ao degrau da junção da 
escada, surgirá uma outra escada, dividida em duas. Cada um 
saberá qual o lado em que subirá, pois Eu mesmo lhe revelarei: 
são duas as tarefas que Eu tenho para os Meus servos; tarefas 
nos Céus e tarefas na Terra. 

Perguntais quanto tempo. Eu vos respondo: 
Será que sois capazes de contar todos os cabelos da 

vossa cabeça, e as pestanas dos vossos olhos? Sei que não. Eu 
conto quantos cabelos têm os Meus servos, e assim vou colocar 
muitas destas escadas na terra, que subirão até Mim. As 
escadas são a formação do vosso lar. 

Lembrai-vos que Eu vos havia dito que na altura certa 
vos revelaria as vinte e seis nações que serão destruídas. Então 
ouvi: É grande a multidão das nações do mundo. Muitas nações 
têm a sua bandeira com igual cor, porque todas as nações estão 
envolvidas no vermelho do sangue do sofrimento. Eu vou 
dividir o mundo em quatro partes: Sete (7) cidades (ou nações) 
são uma parte da África; sete (7) cidades são uma parte da 
Ásia; seis (6) cidades são uma parte da América do Sul; seis (6) 
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cidades são uma parte da América do Norte, e jamais se 
juntarão com as outras cidades. É o termo! 

Nos outros países Eu tenho os Meus servos. Eu vou 
colocá-los em um só lugar, porque as cidades irão ser 
destruídas. 

Tenho uma nação para protecção de todos eles, no norte 
da Europa. 

Meus servos (profeta e "escrivão"), perguntais-Me como se 
dará tudo isto. Eu vos lembro a Minha palavra: “Certamente o 
Senhor não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu 
segredo aos seus servos, os profetas.” (Amós 3:7) 

Ainda vos digo: Até os peixes fugirão dos mares. 
Observai o mundo e os seus cinco continentes, como 

crianças brincando, correndo cada uma, para ser a primeira a 
ocupar o assento da cadeira vazia. 

São cinco os continentes e são cinco as crianças, mas no 
meio delas só existem três cadeiras, pois não há mais lugares 
no planeta. 

As crianças correm, e três conseguem sentar-se.  
Agora que estão sentadas, Eu coloco outra cadeira. Vão 

competir por esta cadeira, as outras duas crianças. Observai as 
crianças: uma é negra a outra é branca e fala a língua da Itália 
(será esta a nação referida na revelação?).  

A disputa terminou, pois a criança branca com o 
linguajar da Itália sentou-se na cadeira nova, a Nova 
Revelação; e a Grande Babilónia foi destruída (Igreja 

Romana/Vaticano), mas preservei o seu lugar. A criança negra foi 
excluída, para ela não há mais lugar. 

Esta é a cadeira do Meu povo. Será colocada no país da 
Europa onde está Roma. 

Assim como outrora Dividi o povo nas suas línguas, 
assim em breve irei ajuntar todas as línguas em uma só 
bandeira. 

Eu o faço e voltarei a fazer, e não haverá outra nação. 
Entendereis as Minhas palavras, observando a visão: 
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Observai os dois anjos que aos vossos olhos parecem 
homens comuns. Um deles está estabelecido na Terra, o outro 
está chegando agora. 

Aquele que está estabelecido na Terra pergunta ao outro: 
“De onde vens?” 

O que está chegando não lhe responde, mas faz-lhe uma 
pergunta: “Tu sabes quem Eu Sou?” 

O outro sabe, pois lhe diz: “Que vieste cá fazer?” 
Eu respondo-lhe com o Meu Amor pelo filho perdido: “Eu 

sei que tu és Meu inimigo, mas se quiseres ainda te dou tempo 
para que possas ser Meu amigo.” 

A velha Roma adulterou a Minha Palavra, mas a Minha 
Palavra permaneceu, e permanecerá para sempre por 
eternidades. 

A velha casa (Vaticano, sede da Igreja Romana) será destruída, 
e o Meu povo irá regressar à nova casa, porque a Minha 
Palavra se tornará fresca. 

Ela é a grande Roma por enquanto, mas deixará de ser 
muito em breve. 

Nesse tempo que surge em breve, haverá um só rebanho e 
um só Pastor, e o cordeiro caminhará ao lado do lobo, comendo 
ambos a erva da terra, sendo uma criança o seu pastor. 

Ainda vos digo hoje: O novo transporte da Minha 
vontade só pode andar vinte milhões (20.000.000) de 
quilómetros e não mais. 

Observai, porque dentro deste transporte novo está 
também o Meu calendário e ele marca o vosso mês de Abril (não 

é mostrado o ano) e o dia vinte e oito; este calendário encontra-se 
dentro do Meu transporte e vês que o dia está dentro de círculo.  

Observai que dentro do Meu círculo Eu escrevi – Fim da 
Viagem. 

Digo o que já vos havia dito: Recolher obrigatório. O 
tempo de construir nesta geração já terminou. O tempo de 
destruir está aí.” (Ver revelações de 09/12/2009, para um entendimento 

mais detalhado.) 
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Revelações dadas pelo Senhor 

(23 de Março de 2009) 
 

Assim diz o Senhor: 
“Estou a começar a juntar o Meu rebanho; mas vejo que a 

alcateia dos lobos, também está a juntar-se. 
Estou a começar a juntar as ovelhas que fazem parte da 

Minha igreja fiel; mas vejo que a matilha dos cães e dos falsos 
obreiros, também está a juntar-se. 

Neste dia tu vais ver os lobos como falsos profetas, e os 
cães como falsos obreiros. 

O animal de quatro patas tem os dentes afiados e o 
animal de duas patas tem os dentes afiados; são eles os 
demónios e os homens seus iguais, e já se aprontam para a 
grande e última batalha.  

Olhai a Minha floresta, está cheia de árvores, pois são 
milhares as igrejas. 

Olhai as árvores com poucas raízes que estão caindo; são 
as igrejas que não estão firmadas em Mim como sua Rocha, 
nem na Minha Palavra. 

Olhai as outras árvores com raízes fortes, elas não estão 
estáticas, mas andam na direcção do Meu rio; são elas as 
igrejas verdadeiramente firmadas no Meu Verbo, que se 
encaminham para o conhecimento da Nova Revelação. 

Olhai as árvores que ficam, elas têm três troncos. Essas 
são as árvores com raízes fundas que estão firmes, e não 
caminham para o rio. Essas são as igrejas que estão firmadas 
em Mim, mas não aceitam ainda a Minha Nova Revelação. 
Elas serão levantadas da Terra, e na sua altura irão tornar-se 
novas árvores, dando lugar a uma nova floresta. 

Olhai esta árvore que tem três troncos, examinai-a bem. 
A casca exterior, o primeiro tronco, é igual a qualquer 

outra madeira da terra; pois esta igreja, como qualquer homem 
é composta de carne, sujeita às fragilidades terrenas. 



156 
 

Vede o segundo tronco que se encontra ligado à casca; 
este tronco é de ouro, pois esta igreja, tal como o homem 
aceitaram o Meu poder, mas ainda existe a madeira de permeio. 
Todos terão de vencer a sua carne, crucificando-a, para Me 
agradarem. 

Vede o terceiro tronco, o interior, que é de prata, pois 
representa a salvação eterna dada a cada um daqueles que Me 
aceita como Salvador, e vive de acordo com a Minha doutrina. 

Em breve vou juntar a prata com o ouro; e a madeira de 
fora vou transformar em ouro do Meu poder; não mais 
existindo a carne pecaminosa.” 

 
 
 

Revelações dadas pelo Senhor 
(26 de Março de 2009) 

 
Assim diz o Senhor: 
“Os olhos do mundo acompanham os olhos da ciência, e 

a ciência quer chegar com os seus olhos onde não pode 
alcançar. 

Espreitam de baixo para cima, mas o Céu tapou a 
transparência aos seus olhos, e eles criaram um céu deles, para 
lutar contra o Céu de cima. Dizem eles que o Céu de cima ainda 
há-de vir, porque para eles este Céu não existe. 

 Ó raiz maldita que não sabes de onde foste gerada, não 
entendes que a tua raiz não prospera para cima, mas sim para 
baixo? 

Tu não vês que a terra (a matéria) tapa os teus olhos, e não 
te deixa ver para cima da Terra. Não alcanças o Sol nem a Lua, 
nem as estrelas, nem os vizinhos mais próximos (outros planetas) 
da Terra. 

Muitos da carne (seres humanos) não passarão por este 
espaço, mas muitos, passarão por ele. Muitos outros não irão 



157 
 

ver, mas os Meus anjos estarão presentes à sua passagem, e eles 
lhes serão conhecidos antes de passarem. 

 Eu vejo-te a ti, e tu vês-Me a Mim. Eu e tu ligamo-nos na 
Terra; e da Terra nos ligamos acima. Mas cuida de ti, porque há 
anjos que não querem estar à passagem, como também querem 
separar-vos, ligando-vos à matéria como faz o fundidor 
(Lúcifer/Satanás). Este não separa, mas junta no fogo. E o que é o 
fogo? 

Observai a parábola: 
Constrói um carro sem rodas, e diz ao carro que é hora de 

andar. 
Diz o homem: Se colocares as rodas, o carro anda. Mas o carro 

não anda. 
Mas o que vem de Cima diz (se o Senhor der ordem): ele anda 

(o milagre acontece)! 
Ó mundo vem a Mim, porque é hora! 
Quem não estiver certo no Caminho, não chegará lá, mas 

se tiver o sustento espiritual, comendo a Minha Palavra, terá 
combustível suficiente, e assim andará e ganhará as suas 
próprias asas, e levantará voo. 

Antes havia um grande povo doente, mas outros viviam 
com saúde e as lutas eram muitas. Mas uma Luz raiou na 
Terra; uma Nova Revelação trouxe a verdadeira cura de todas 
as enfermidades do espírito. 

Ó carne que és sujeita ao calor forte do Sol. 
Ó coração religioso, como estás fraco e não bombeias o 

sangue como deve ser. 
Ó corpo que já não obedeces aos teus movimentos. 
E quem és tu que nem serves como corpo, para estaca da 

terra, pois ninguém se poderá apoiar em ti. Se por acaso o teu 
corpo não estiver levantado, não julgues tu que o corpo é um 
ídolo, porque nunca a matéria será levantada. A tua estrutura é 
pó.  

Mas se o pó da tua carne andar sempre separado do teu 
interior (alma e o espírito), aí sim, o teu interior será levantado e a 
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tua estrutura (corpo físico) descerá à terra; seja na terra 
(sepultamento) ou no fogo (cremação). 

Caminhaste por um lugar e procuraste manter o caminho 
limpo. Limpaste o caminho com as ferramentas de tirar as 
ervas e as pedras, e aplainaste o caminho; mas já não há mais 
caminho para aplainar nesta Terra. 

Olha agora o que tens para diante e acima de ti, e 
prepara-te porque aqui não terás mais nada para fazer. 

Grita bem alto para que o mundo te possa ouvir, que já 
não estarás mais nesta terra. Grita bem alto antes de partires, 
para que os do teu sangue te possam ouvir e chegar junto da 
tua voz e gritar contigo, e outros mais ouvirão. 

O que o mundo tomou, e tomou por penhor dos teus bens, 
será dado à Nova Terra para testemunho, não como dádiva, 
porque o teu galardão é acima da Terra. 

Guardaste na tua arca todos os alimentos que te foram 
dados; mantiveste a arca conservada e limpa, guardaste na 
arca os dias da saúde e da doença. 

O livro do homem é como um ajuntamento de riquezas; 
ele procura pôr mais folhas no livro e numerá-las. Quanto mais 
folhas, colocar no livro, mais confusão tem em numerá-las; e se 
não se cuidar, o tempo apagará os números e os relatórios das 
suas contas. 

O relógio do tempo está para parar. 
O padeiro já está varrendo o forno; não mais o Meu pão 

será distribuído entre os homens. Depois do Meu forno ser 
varrido, a cinza será lançada bem longe, e o homem não verá 
mais o Meu forno fazer o Pão da Minha Palavra.” 

 
Revelações dadas pelo Senhor 

(30 de Março de 2009) 
 

Assim diz o Senhor: 
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“Sou Aquele que de Mim ninguém provou (O Pai de Amor). 
Mas vós provastes Daquele que Eu enviei à Terra (o Filho do 

Homem, Jesus; a Sabedoria de Deus), pois comestes da Sua Mão.  
Com as vossas mãos O levantaste (Jesus foi crucificado) em 

vosso lugar, pois Ele levou sobre Si as vossas enfermidades, e 
nas Suas pisaduras todos vós fostes sarados (Isaías 53:5). 

Este (Jesus Cristo) foi o Único que de Mim provou, e Ele 
está no planeta Génesis do começo de tudo. Lá está a Minha 
origem e do Meu Universo, que não é desta Terra e é habitado 
por género humano que não envelhece. Todos passeiam até ao 
planeta Ómega. 

O planeta Ómega virá à Terra e irá permanecer como 
uma Nova Terra, mas o Génesis ficará acima de cima e acima, 
no terceiro Céu da Minha Habitação. 

Génesis e Ómega serão sempre vistos, mas o Ómega 
envelhece e o Génesis não envelhece. 

A grande placa que divide a Terra do Céu em breve 
começará a afastar-se, e todos poderão ver surgir o Meu 
planeta Génesis. Ele vai descer um pouco abaixo da placa 
divisória da Terra e do Céu. Depois voltará a subir, ficando à 
direita, bem alto nos Céus. 

Os homens observaram, mas grande é a dureza do seu 
coração e não clamam a Mim, mas dizem: “É um fenómeno.”  

Que mais poderei Eu fazer pela Terra! 
Mas irá surgir o planeta Ómega, ele virá também da 

Minha direita, e trará consigo milhares de vidas que nunca 
habitaram a vossa Terra, e todos estão aguardando as Minhas 
Ordens.  

Do Meu planeta Génesis vou enviar o Meu arcanjo, como 
julgador. Ele abrirá o livro das punições, e o Meu raio destruirá 
vinte e seis nações do vosso planeta. 

O Meu raio vai dividir a Terra em duas partes; e todas as 
vidas que não estiverem na parte destruída fugirão para o 
planeta Ómega. 

O Meu arcanjo julgador dirá da Minha Ordem: 
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- Haverá novas leis na Nova Terra. 
- Haverá uma nova linguagem na Terra. 
- Haverá uma nova linguagem no Céu. 
Vou colocar a Minha torre no espaço com as minhas 

muitas antenas. As minhas antenas “sugarão” os vossos 
saberes inventados, que capacitam o homem a entrar na 
intimidade do seu semelhante, para dominar. 

As vossas máquinas de nada vos servirão no futuro, pois 
Eu, irei torná-las ineficazes; não mais captarão no espaço as 
suas espionagens. 

O homem aproveita-se da fraqueza do homem, porque 
muitos estão adormecidos, mas Eu os conheço. 

Deixam as portas das suas casas abertas, facultam suas 
vidas aos estranhos, mas Eu estou atento. Eu os estou 
guardando. 

Não deixarei que o homem entre no lugar que não lhe 
pertence. 

Abriste a vossa porta para Mim, então Eu entrarei 
(Apocalipse 3:20). 

Assim como entrei pela vossa porta, assim direis aos 
outros que também poderão entrar pela Minha Porta. 

Observai a Minha parábola: 
Num estabelecimento de pneus estão doze pneus novos, 

todos eles da mesma medida. Cada pneu corresponde a um 
servo Meu. 

Eu vos digo Meus servos (profeta e “escrivão”): procurai 
guardar os pneus, pois Eu estou a começar a fazer o chassis do 
novo carro. Este chassis tem eixos do tempo; são duas rodas 
duplas em cada eixo. 

Eu próprio vou colocar as rodas no veículo. Também vou 
atestar o depósito com dois litros de combustível que é o Meu 
tempo. 

Dois litros são tanto como estares a ver os prados e 
jardins em flor. 
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Agora o Meu anjo vai marcar-vos (ao profeta e ao “escrivão”) 
com o Meu número: 4444. O primeiro dígito, é o quarto tempo; o 
segundo dígito, é o quarto minguante; o terceiro dígito, é o Meu 
anjo; o quarto dígito é a quarta subida. Entende! 

Na altura estareis nas vossas casas (profeta e “escrivão”) e 
recebereis de Mim a chamada. Saireis e vos encaminhareis para 
o lugar aprazado. A respeito daqueles que são do vosso sangue, 
vos digo: Trazei-os convosco, pois é a última saída. Não olheis 
para trás. 

E vós (profeta e “escrivão”) fazei a retaguarda, para tapar os 
olhos dos vossos. 

Muitas são as tendas (casas) com famílias completas dos 
Meus servos. Entre elas também estão as vossas tendas (casas do 

profeta e do “escrivão”), e a ordem será: “Saia cada um dos chefes, 
para fora das suas tendas.” 

O Meu anjo irá entregar a cada um dos chefes duas capas 
de pastor, e ireis subir até ao alto com as duas capas. 

Quando descerdes de novo à Terra, trareis sobre os 
ombros, uma das capas; são as capas dos vossos ministérios. A 
outra capa virá dobrada sobre os vossos braços. 

Cobri com a segunda capa a vossa família. Agora 
subireis todos ao mesmo tempo, e não mais se verão as vossas 
tendas. 

Sereis todos arrebatados até à Minha Presença.” 
 

Revelações dadas pelo Senhor 
(11 e 14 de Abril de 2009) 

 
Assim diz o Senhor: 
“Meus servos (profeta e “escrivão”), em breve Eu virei a vós 

em outro lugar que desconheceis, mas esse também é o Meu 
lugar. 

Terminastes uma parte do Meu livro na Terra e no Céu. 
Já entregastes a Minha Palavra à família. 

Eu virei buscar-vos. 
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O Meu anjo traz com ele a bandeja da Ceia da comunhão; 
tomai o bocado de pão e reparti-o entre vós, e bebei o vinho 
pelo mesmo copo. É a última Ceia. 

Está chegando o tempo em que as vossas horas não serão 
iguais às horas do mundo em que habitais; pois vós estais 
vendo o Sol em todo o seu esplendor. 

No mundo as criaturas nadam com esforço no mar 
revolto, para se manterem à tona da água, mas bem perto os 
Meus anjos estão preparando os pequenos barcos que salvarão 
a muitos. 

Este espaço é o tempo das trevas e também o tempo da 
Nova Cidade (‘A Nova Jerusalém’). 

Aceitai a todos que vierem até vós, pois este espaço 
também é aconchego para eles. Aceitai ricos, pobres, doentes do 
espírito, coxos e ladrões, pois Eu, irei fazer deles uma família. 

Depois só as cinzas ficarão; mas mesmo as cinzas estão a 
acabar; depois, mais nada! 

Meu servo (profeta) no dia de descanso da Terra (Sábado), 
Vou entregar-te um recado do Meu Reino.” 

 

Revelações dadas pelo Senhor 
(Sábado, 18 de Abril de 2009) 

 
Assim diz o Senhor: 
“Ele (Lúcifer/Satanás) está sentado em cima do touro, e com 

as suas patas o touro rasga a Terra, porque está enfurecido. 
Ele sabe que tem pouco tempo para estar em cima do 

touro, e as suas patas já não têm força para rasgar a Terra. 
O lugar das estátuas (ou ídolos religiosos) já se abala, 

porque a Terra está tremendo. 
As prisões já se abrem, os templos dos deuses já se 

inclinam, porque está na hora da vinda de uma nova língua, de 
um novo alimento, de um novo caminho e uma nova criação 
haverá nos Céus. 
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Ainda vos digo, para encerrar a primeira parte das 
Minhas revelações: 

O Meu Pai falou-Me, e Me glorificou, e Me envia à Terra 
como Filho do Homem. Assim andei naquele dia, já glorificado 
nos Céus e na Terra; agora Ele Me envia para dar nova vida aos 
Céus e à Terra. 

Os Céus são a Minha Casa, a terra é o estrado dos Meus 
Pés. Eu, levarei uma casa para Mim (uma igreja arrebatada primeiro 

lugar), mas já Edifiquei outra casa por habitação na Terra (outra 

igreja ficará ainda na Terra). 
 Breve chega a Primavera, mas neste tempo não haverá 

flores na Terra, porque Eu, o Senhor, venho como o próprio 
jardim, e os Meus anjos preparam esse jardim, para adornar a 
noiva para o seu Esposo. O banquete está pronto nos ares, a 
Terra porém não vai participar das bodas, mas só aqueles que 
para Mim são como herança. Os farei Meus convidados para a 
habitação dos Céus.”  

 
 
 
 

*** 
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DIÁRIO PROFÉTICO 
 

- Segunda Parte -  
 

(De 19/08/2009 – a – 09/04/2010) 
 

*** 
 

Revelações dadas pelo Senhor 
(19 de Agosto de 2009) 

 
Assim diz o Senhor: 
“Pela vossa ciência sabeis que coisas catastróficas irão 

acontecer. Estais com receio das águas dos oceanos. Por isso 
inventais aparelhos medidores para vos avisarem dos perigos. 
Eu permito que os façais, mas só Eu, tenho o poder de mover os 
mundos, a vossa Terra e as vossas águas. Quando os três 
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tempos terminarem, nada Me impede de dividir a vossa Terra, e 
os vossos aparelhos medidores de nada vos aproveitarão. 

Quando dividir esta Terra, uma parte dela será destruída, 
mas a outra removerei para Mim e para os Meus filhos. 

Um enigma vos Proponho: ORT, ZT, YTV e JÉDY. 
O vosso mundo foi por Mim criado, abaixo das estrelas, 

ele é um dos mais pequenos entre milhões de outros grandes, e 
de milhões de sóis. No passado julgáveis não haver mais nada 
além dele. Mas Eu, permiti que pela vossa ciência alcançásseis 
as alturas, podendo tocar um pouco do Meu Cosmos, saindo 
além do vosso planeta. 

Confiais na vossa ciência. O meu adversário, juntamente 
convosco, julga dominar o mundo, mas esqueceis-vos que só 
Eu, posso trazer a paz. 

Prometi um dia ao Meu servo Noé não trazer mais 
dilúvio à Terra; Prometi e cumpro. Mas nada Me impede de 
separar a Terra. 

Pela vossa desobediência no início (pecado de Adão e Eva) 
passastes para a serpente (Lúcifer, Satanás, Diabo, Dragão ou 

Adversário) o domínio desta Terra, que Eu vos havia dado. Ele 
trouxe-vos a nudez e o adormecimento espiritual, tornando-vos 
materialistas. Mas aos Meus filhos, ele não pode tocar. 

 Os Meus filhos, tal como Eu, não dormem, e estão 
vestidos de vestes diferentes, vestes do Céu; eles estão sentindo 
a aproximação do Meu Grande Dia, e da catástrofe que 
separará a Terra. 

Coloquei a Minha mão no terceiro Céu, e fiz rodear de um 
lado para o outro a vossa Terra. Pelos Meus cálculos, que vós 
não compreendeis, foram dez graus para a direita e dez graus 
para a esquerda, de tudo o que se movimenta na Terra. 

Os Meus anjos estão contemplando esta Minha grande 
obra, e dizem: “Vimos de rodear a Terra, e o que vimos Tu já 
Havias visto antes, que é tempo de salvação e de perdição”. 
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Como vedes ainda há tempo de escolha, pois a Minha 
salvação eterna Eu vos dou. A perdição não sou Eu que a trago; 
vós a escolheis quando não vindes a Mim para serdes salvos. 

Do Norte virão trevas que irão cobrir parte do vosso 
planeta; a outra parte dele terá o Meu calor e a Minha Luz. As 
trevas irão parar diante da Minha Luz, e nessa hora verão 
descer a Minha nuvem branca para limpar o Meu espaço. 

Perguntais qual o significado das quatro palavras 
enigmáticas. 

 Eu vos digo o significado das palavras: 
“ORT” – É a grande Verdade anunciada para o 

estabelecimento do Meu Reino. 
“ZT” – Duas cidades. 
“YTV” – Uma vai emergir das águas e uma virá dos céus. 

São elas a Nova Criação na Terra, e a Nova Jerusalém que 
desce dos Meus céus. 

“JÉDY” – Elas se unirão e serão uma só. Conforme Eu vos 
anunciei pelo Meu servo João: “Haverá Novos céus e Nova 
Terra, pois o mar já não existe.” (Apocalipse 21:1) 

Neste dia de preparo darei aos Meus dois servos (profeta e 

“escrivão”) orientações para quando e como este Meu livro será 
escrito, para vosso proveito e aviso.” 
 

Revelações dadas pelo Senhor 
(1 de Setembro de 2009) 

 

Assim diz o Senhor: 
“Observai a Minha parábola: 
Os sobreiros têm as suas cascas de diferentes espessuras. 

Eles são as muitas igrejas que Me têm como Senhor. Sou 
diferente de umas para as outras, e elas guerreiam-se entre si, 
julgando com isso agradar-Me. Eu vou ordenar que estes 
sobreiros sejam cortados pela raiz; mas vão renascer 
novamente, e todos serão iguais, pois têm de reconhecer que Eu, 
sou Um só com o Pai, e ambos temos uma Única Força que é o 
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Meu Espírito Santo. Não mais serão diferentes entre si, pois Eu 
mesmo os medirei com a Minha medida justa, dentro da Minha 
doutrina pura. 

No meio destes sobreiros há um que sobressai. É mais 
antigo e é muito rico, e tem um rei que diz ser Eu na Terra (Igreja 

Romana – A Grande Babilónia). Tem muitos governantes menores, 
espalhados pela Terra e o seu reino é grande no mundo. Eu 
estou no seu meio, disfarçado, pois não Me conhece. Estou no 
seu meio sem vestes adornadas, e tenho o Meu cabelo grisalho 
pelo tempo de espera. Está chegando a hora de Me mostrar a 
eles. Quando Eu me mostrar, não precisarei de dizer palavras, 
pois quando Me olharem e reconhecerem, vão cair-lhes as suas 
coroas (tiaras, mitras e vestes clericais) ao chão, e prontamente se 
ajoelharão perante Mim com o seu rosto no pó da Terra. 

A anémona gigante, que são eles, está emergindo do mar 
do mundo. Ela tem dois mil tentáculos, iguais aos anos que 
estão expirando desde a Minha vinda à vossa Terra, para 
mostrar o Pai em Mim, ensinando-vos a Minha Doutrina. Eles 
não quiseram ouvi-la e não Me deixaram entrar no seu templo. 
Rasguei o véu do segredo (Mateus 27:50-51), abri o Céu a todos, 
pois ofereci a Minha vida para que Me matassem; mas Venci na 
cruz que escolheram para Mim, e vós também vencereis na 
vossa cruz, ligando-a com a Minha. Ressuscitei para vos dar a 
vida eterna, e vós ressuscitareis também Comigo. 

Esta anémona foi poderosa enquanto tinha a sua comida 
na escuridão do mar do mundo, alimentando-se da vida dos 
homens. Mas o alimento está-lhe faltando e ela sobe à 
superfície, para buscar mais. Na claridade da luz ela não tem 
mais comida para si. Ataca os barcos das Minhas igrejas que 
estão na última faina. 

Mas não consegue nada, pois são muitos os Meus barcos, 
e a sua doutrina falsa e a sua profecia falsa, já não 
amedrontam.  
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A Pérola está descendo em brasa; esta Pérola Sou Eu que 
venho no Meu grande Amor e Misericórdia, para alertar a 
muitos e buscar os Meus filhos fiéis. 

A força desta anémona está nos seus quase dois mil 
tentáculos, pois ela julga que os seus muitos anos lhe outorgam 
algum privilégio. Os seus seis olhos, são o saber que lhe foi 
dado por aquele que é identificado com o mesmo seis 
(Lúcifer/Satanás personificado no anticristo), mas Eu Sou Um, Sou 
Três, Sou Sete e Sou Oito e todos os superiores, mas nunca seis; 
pois a Minha grandeza é infinita. 

A anémona ainda conseguirá hipnotizar a muitos com 
luzes de atracção e também com os seus ídolos; ainda levará 
muitos consigo para a perdição. 

É retirada a moeda antiga por um jovem, no lugar do 
Líbano. Foi dali que os cedros saíram para a construção do 
templo, que o rei do Meu povo Israel (Salomão) construiu para 
Minha morada entre eles (I Reis 5:8-10). 

Do Líbano o jovem tirou a moeda velha pelo tempo. Mas 
ficou surpreso, pois a moeda era de hoje; porque Eu, permiti que 
a moeda fosse o sinal e o aviso, do Meu tempo de espera – 
2000/2010. Este é o Meu tempo de espera, mas Esperarei muito 
mais!  

Agora esta moeda do tempo está tocando o Meu Sol e 
começa a sangrar. 

Mandei o Meu mensageiro para a torre de vigia que olha 
o mar do mundo. Ele dá o toque do primeiro tempo, e tudo se 
prepara. Os cavalos da Sua força e as Suas armas poderosas já 
estão aparelhados. Os Meus cabelos estão brancos, e vou pôr 
os Meus pés em brasa sobre a Terra, colocando-Me na frente do 
Meu exército (Apocalipse 1:14-15). Vou a pé e descalço, como Andei 
nesta Terra há muito tempo, ao lado dos homens que queriam 
acompanhar-Me. Vou colocar o Meu cavalo branco na 
retaguarda do Meu exército. 
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Breve o Meu mensageiro dará o toque do segundo tempo, 
depois da última data da moeda, e muito breve se dará a 
batalha da qual Eu já Sou o vencedor. 

São grandes as lutas, mas já se vislumbra ao longe um 
lugar aprazível, como não há outro igual. 

Está chegando o tempo de mudar; mas nem todos querem 
fazê-lo. 

Os que desejam mudar de casa vão ter novos números 
nas suas habitações, e sabem que a Terra irá sofrer grandes 
desníveis, e as suas casas velhas irão cair. Os habitantes do 
mundo também foram avisados, mas esses nunca têm a certeza 
de nada, pois só vêem o presente e nunca o futuro. Ouvem, mas 
não entendem, pois não possuem a fé para crer. Pretendem 
saber tudo e não são humildes para reconhecer o seu pecado. 
Gostam demasiado das suas vidas mundanas, para querer vir a 
Mim e terem o perdão dos seus pecados e a Vida eterna. Na sua 
mofa, perguntam quando. Eu respondo pelo Meu Verbo (a 

Escritura Sagrada/Bíblia): Será como foi nos dias de Noé e nos dias 
de Ló. 

Para vós que credes, tudo acontecerá quando os Meus pés 
em fogo tocarem a vossa Terra. 

Nessa altura darei uma nova sabedoria e uma nova 
ciência àqueles que quiseram mudar de casa. Mas há um 
planeta que clama a Mim: são os que já Me conhecem com as 
suas almas e espíritos purificados. Esses já têm a nova ciência 
e a nova sabedoria, e pedem-Me para que os junte convosco. Eu 
digo: Toda a humanidade é bem-vinda a este Meu planeta; Eu 
continuo esperando. 

Neste planeta não podem entrar os ricos que não 
amaram; eles andarão nus e serão cegos, pois já vestiram as 
roupas sumptuosas do mundo, e os seus olhos gulosos se 
fartaram de olhar o ouro e as pedrarias vistosas da matéria que 
estou destruindo. 

Os pobres, esses foram recebidos, e vêm vestidos de 
roupas simples, e os seus olhos brilham como a luz, pois vêem 



170 
 

com os olhos do Meu Espírito. Eu sou o seu exemplo. Sou pobre, 
mas tenho tudo na Minha Mão. De tudo o que Eu tenho, reparto 
com quem aceita a Minha dádiva. 

A Minha herança dada pelo Pai é também a vossa 
herança, conforme vos prometi quando andava convosco. 

Uma parte desta herança, a Minha doutrina do Amor, 
muitos a venderam e falsificaram, enchendo com ela os seus 
bolsos de ouro e prata, roubado daqueles que Me procuravam. 

Os que aceitaram a Minha herança, guardando-a nos 
seus corações, andarão Comigo.  

Quanto aos outros, esses andarão sem olhos, e 
caminharão nus e as suas cabeças com os pensamentos que 
tanto prezaram, são comparadas a ossos que apodrecem. 

O lugar que Tenho destinado para vós, já tem as suas 
casas prontas, aguardando somente a vossa chegada. 
 

 

 

 

 

Revelações dadas pelo Senhor 
(5 de Setembro de 2009) 

 
Assim diz o Senhor: 
“Os homens estão procurando adubar as suas terras com 

as algas do mundo. Plantam o alimento para dar de comer aos 
seus corpos físicos; mas nada nasce daquilo que plantam. 
Ficam surpresos, pois ao invés dos cereais esperados, surgem as 
flores da Minha Nova Revelação, dizendo-lhes que os Céus se 
aproximam. Ficam zangados, pois não procuram este alimento. 

Mas aqueles que colhem as flores da Minha Nova 
Revelação têm também alimento para os seus corpos físicos, e 
os outros estão vendo isso e se surpreendem. 
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Quando perguntam, ouvem a resposta daqueles que Me 
conhecem como seu Pai: Olhai para o Alto, porque há também 
de comer para vós! 

Eles ouvem e plantam de novo, mas já não colhem igual. 
Repartem com os outros como Me apraz. Agora também estes 
conhecem o Meu Amor, e a Minha Misericórdia e fazem parte 
do Meu terreno eterno. 

Está chegando a hora de abolirdes as vossas mesas 
individuais. Trazei os vossos pratos e juntai-vos à Minha 
única e grande mesa, pois é lá que o alimento vai ser 
distribuído. Quero também que espereis pelo último a chegar. 

Naquele dia o Meu Reino esteve próximo da Terra, só 
pelo tempo do cumprimento da profecia. O mundo viveu desse 
dia até hoje de YCHAY, ou como dizeis no vosso idioma, de 
SORTES.  

 Só me negaram uma vez, mas foi suficiente para 
atraírem para si o mundo mau, no seu mais horrível 
materialismo, como os judeus atraíram sobre si a maldição, 
quando Me crucificaram (Mateus 27:24-25); por isso, hoje o homem 
já não tem a capacidade de amar, e sofre desilusões e torturas. 

As religiões estão a ser cortadas por Mim pelas suas 
raízes, e já não dão sombra protectora a ninguém. Estas 
igrejas, que Eu comparo a palmeiras, estão a destruir a obra do 
Meu Espírito, levando muitos à descrença. Mas Eu Sou a 
Grande Palmeira, a verdadeira Igreja, e vou desmascarar a 
doutrina falsificada de todas as outras, que não falam a Minha 
linguagem. Só ficará uma: Aquela que fala a Minha linguagem. 

O mundo vê somente as moedas da riqueza e do prazer. 
Os Meus não vêem essas moedas, são cegos para elas. Mas 
vêem-Me a Mim com os seus olhos, e são mudos para o mundo, 
pois têm prazer em falar Comigo. Eu sempre lhes dou a cura. 

Está chegando o dia em que Eu cegarei os olhos daqueles 
que só vêem as moedas do mundo, e emudecerei aqueles que 
blasfemam; mas aos humildes Eu abraçarei. 
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Observai a parábola: Um grande hotel abriga ricos e 
pobres. Os Meus dois servos (profeta e “escrivão”) servem aos 
ricos os seus manjares nos seus aposentos, e eles lhes 
agradecem. Mas quando servem o mesmo manjar aos pobres 
eles o rejeitam, e os Meus servos ficam tristes. Os pobres 
pediram-lhes para orarem a Mim, para Eu fazer justiça, pois 
não gostam do alimento dos ricos. Eu ouvi o seu pedido e fiz 
justiça. Destruí esse hotel, protegendo os Meus pobres servos. 
Mas dei-vos uma ordem: Devolvei os corpos mortos aos outros 
mortos seus parentes, para estes verem a Minha justiça e a 
Minha recompensa dada àqueles que sempre Me afrontaram. 

O pobre tem a humildade e a negação do rico; porque do 
rico ele sabe que virá domínio sobre ele. 

O hotel que vos mostrei é o mundo. 
Mas virá sobre o vosso planeta a destruição do rico; e o 

rico se tornará pobre; mas o pobre se tornará rico. 
Naquele dia virá um homem com muitos anéis nos dedos 

e Eu, vou perguntar-lhe: De onde vieste? Se o homem Me 
enganar, Eu cortarei os seus dedos e cairão os seus anéis, pois 
Eu, abomino a riqueza ostensiva, que não é repartida pelo 
próximo. 

Se em outro dia vier outro homem, sem anéis nos dedos, e 
Eu lhe perguntar: De onde vens? E ele me responder: Senhor, 
venho para apertar a Tua Mão. Eu direi: Tu serás aceite com 
toda a outra gente que já se encontra neste Meu lugar! 

Olhei e vi que até as crianças perderam a alegria. Elas 
pedem-Me para brincar com elas, e Eu mando os Meus anjos 
para estarem ao seu lado. Mas vejo que elas continuam tristes. 
Eu também vou alegrar as crianças.  

Pelo Meu anjo vos envio este alerta:  
Vai aparecer uma mensagem da parte do Senhor e Ele 

quer que não surja nenhum espanto sobre vós.” 
 

Revelações dadas pelo Senhor 
 (9 de Setembro de 2009) 
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Assim diz o Senhor: 
“Hoje vou permitir que presencieis um diálogo entre Mim 

e o Meu adversário. Não deveis temer, pois ele não vos 
afectará. 

 Mas antes, quero que olheis as duas pontes que estão 
diante de vós, enquanto viverdes à face desta Terra. Uma delas 
situa-se à esquerda da Minha bênção e a outra encontra-se à 
direita da Minha bênção. Ouvi o convite dele (Lúcifer/Satanás), e 
vereis como é suave e cativante. Antes de entrar na ponte deveis 
olhar o que está em baixo. Vede os livros das ciências humanas 
acumulados pelos séculos; vede também os livros das riquezas 
e das heranças do mundo; com estas heranças ele compra as 
almas para ele, pois sabe como gostais das riquezas e da glória 
do mundo. Assim ele dá-vos o que quereis. 

Mas vós clamastes pela Minha protecção. Então, Eu vos 
guardo e oriento no caminho da vitória. 

Eu falo com Satanás e digo-lhe: Eu conheço-te! Podes 
oferecer aos Meus verdadeiros servos tudo o que quiseres, mas 
eles não aceitarão nada do que é teu. 

Mesmo assim, quero que pouseis só um pé na ponte dele, 
para verdes como ela não existe, pois é transparente e é uma 
ficção. Assim é o mundo na sua matéria, - pura ficção, pois a 
matéria não é aquilo que pensais! 

Vou mostrar-vos ainda como ele procura copiar as flores 
dos Meus dons. Perante os olhos dos incautos há dois vasos 
que parecem iguais. Vou ordenar-lhe que plante a sua flor na 
terra árida e Eu, vou fazer o mesmo. Agora vereis qual floresce. 
A Minha planta, a flor da Minha Nova Revelação floresce, pois 
Eu Sou o Senhor. A dele enterra-se na terra infernal, pois não 
mais será vista por ninguém. 

Quando lhe pergunto porque não fez florescer a sua flor, 
ele diz que a planta dele não tem água; essa água, só Eu tenho e 
também só Eu a dou. Eu digo-lhe: Assim és tu e assim sou Eu. 
Tens um pouco de tempo para tirares do Meu vaso um pouco de 
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água para pores na terra, pois é assim que está o teu corpo – 
árido e seco.  

Na tua perversidade mostraste o teu rosto no jardim do 
Éden, como verme maldito da terra. Está chegando a hora em 
que os restos da matéria que é o teu corpo vão ser destruídos, e 
jamais haverá maldição. Alimentaste-te da tua própria 
matéria, destruindo-a totalmente. 

Eu chamei a Lúcifer, que era o anjo portador da luz, e ele 
Me ouviu, pois ainda tinha coração, no princípio dos 
princípios. Mas deixou que lhe nascesse um verme maldito com 
um ódio muito grande, e ficou cego. A sua cegueira 
transformou-se em trevas, e nas suas trevas virou-Me as 
costas, até ao dia de hoje. 

Tem deambulado pela Terra, procurando roubar-Me a 
casa, procurando destruir aqueles que se chegam a Mim. Tem 
lutado para destruir a Minha igreja, e quer matar o jardim da 
Minha Nova Revelação, rebatendo-a com a sua doutrina da 
falsidade. 

Mas Eu digo para ele se preparar, pois as paredes do seu 
rosto irão ser destruídas em breve, pois Eu já estou descendo. 

Ele sabe que tudo é Meu, e que o Meu trono é em Cima; a 
espada da Palavra e o cavalo branco da Minha força irão 
trazer destruição à Terra. 

Admirou-se o Meu adversário de não mais ver os meus 
remidos nesta Terra, e Eu disse-lhe: Já estão comigo! Eu fui 
buscá-los à Terra, mas tu não pudeste ver, pois os teus olhos 
estão cegos. Agora estás perante o Meu planeta brilhante, e 
esta luz ofusca-te, pois sabes que tens pouco tempo. 

Sei que sabes qual é o teu lugar, bem abaixo da Terra, 
mas não sou Eu que para lá te envio; foste tu que pediste a tua 
sepultura, e lá ficarás até à tua ruína. Jamais subirás, porque 
sobre a terra eu colocarei uma nova Terra. 

Existe um grande silêncio, para que se possam ouvir os 
louvores que Me são devidos e as Minhas trombetas de aviso. 
Juntamente com as Minhas trombetas vêm os Meus filhos que 
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lançam sobre a Terra pétalas de rosas, que são a Nova 
Revelação, o Evangelho da Verdade. Eles descem comigo, e 
formam uma grande nação que se irá juntar à outra Minha 
nação que os aguarda. 

Todo o joelho se dobra perante Mim, sem qualquer ordem 
Minha, em pânico pelos muitos flagelos. Quando dei a Minha 
ordem, muitos bem-aventurados puderam ver-Me com os seus 
olhos, mas outros correram para o lago de fogo.  

Eu disse aos Meus: Tocai continuamente os instrumentos, 
e continuai lançando as pétalas do Meu Amor, porque hoje é o 
primeiro dia de uma Nova Era sobre a Terra.  

Ainda vos digo: Os homens, quais lesmas de caracóis, 
abandonaram as suas cascas que eram as suas casas 
protectoras, e andam como cegos buscando o alimento da terra, 
mas não conseguem encontrá-lo. A terra infernal começa a 
elevar-se minada pela toupeira cega do inferno. 

Mas do Céu está descendo a pedra incandescente que 
esmigalhará a todos, limpando a Terra e fazendo brotar nela a 
nova vegetação que alimentará os Meus remidos.” 

 
Revelações dadas pelo Senhor 

(14 de Setembro de 2009) 
 

Assim diz o Senhor: 
“Quando Eu ascendi aos Céus na presença de muitos que 

Me amavam, deixei grande tristeza. Naquele momento era 
somente Eu, o Pai e o Espírito Santo que irradiávamos a Luz. 
Mas agora são muitos; tantos que não podem ser contados. 
Estes muitos estão Comigo; os primeiros vieram dos tempos 
antigos, aguardavam-Me com paciência no seio de Abraão, e 
quando Eu subi levei-os Comigo. Mas há outros, que em breve 
ascenderão até Mim, da mesma forma que Eu subi para os 
Meus Céus.  

Lembrai-vos do tempo em que Eu caminhava ao lado dos 
homens, e do tempo escondido que vos mostrei na Nova 
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Revelação. Quando Eu desci ao Hades, bem abaixo da Terra, 
para Me mostrar perante todos aqueles que desde Adão haviam 
deixado a sua habitação terrestre, muitos Me conheceram e 
partiram na Minha companhia. Mas outros houve que 
preferiram a sua habitação infernal, e a estes Eu não pude 
levar. Terão de conhecer-Me sozinhos, e se quiserem aproximar-
se de Mim, muitas escadas terão de subir, alguns por 
eternidades. 

Eu havia prometido que não deixaria os Meus em 
orfandade; vim novamente para vós, mas poucos reconheceram 
as Minhas vestes e o Meu resplendor (João 14:18). 

O Céu é a Minha casa, a Minha grande nave; quando vós 
entrardes nesta grande nave, então vos levarei acima dos Céus. 

Mas atentai, pois Satanás surgirá como o dragão das 
trevas; e na sua cabeça tem muitos chifres, que são os muitos 
poderes do mundo; tantos poderes, quantos os povos que Eu 
vou destruir. Mas o Pai o levará ao lago de fogo e enxofre, e lhe 
cortará um por um, os chifres do seu poder, e não restará mais 
nada. Não restará nem a lembrança, pois o instrumento do 
castigo, aquele machado eterno, também foi lançado no mesmo 
lugar para sempre. A partir desse tempo glorioso todo o 
sofrimento e morte cessarão para todos os tempos. 

Perguntastes-Me se depois da morte do Meu servo Jakob 
Lorber, Eu continuei revelando a Minha estada na Terra, como 
Fiz n’O Grande Evangelho de João’. Eu vos digo que não! [*] 
Estai atentos, pois nem tudo provem do Meu Espírito; para vós 
que conheceis a Minha linguagem será fácil a identificação, tal 
como conheceis o tempero da vossa comida habitual.  

Sabei que existem duas terras: Uma terra Me pertence; a 
outra é do Meu adversário que quer copiar o que provém de 
Mim. Mas existe uma terra no meio, e essa está cheia de 
mistificações e falsas profecias. Esta terra deixa muitas vezes 
os Meus servos perplexos; mas aos outros que não ouvem, nem 
conhecem a Minha voz, esta terra os atrai e destrói a sua vida, 
levando-os no caminho de Satanás. Esta terra também tem o 



177 
 

seu livro que parece igual, e um carimbo que também parece 
igual. A Minha chancela tem o Meu ponto, o Meu selo, que vós 
bem conheceis. Esta terra do meio será arrasada por Mim, e a 
lançarei também no lago de fogo e enxofre. 

Aos Meus dois servos (profeta e “escrivão”), que se 
encontram no meio dos outros desta Terra, caminhando 
descalços na Minha humildade, rodeados de uma grande 
multidão de gente calçada com os sapatos do mundo, Eu digo: 
Sabei que Eu estou no vosso meio, disfarçado e descalço 
também. Se alguém do mundo vos der os sobejos do seu 
calçado, não aceiteis, pois Eu ficaria triste. Não será por muito 
tempo que estareis descalços na humilhação do mundo, pois 
Eu, vou dar-vos um calçado novo, mas não desta Terra.” 
 

[*] O Senhor está a fazer referência a uma outra obra que foi anexada aos 
10 volumes d’O Grande Evangelho de João’, revelados pelo Pai ao profeta 
Jakob Lorber. Esta obra, foi escrita entre os anos de 1891/1893 e anexada 
como 11.º volume deste evangelho e pretensamente seria o restante que 
não foi revelado a Lorber, pois este faleceu em 23 de Agosto de 1864, sem 
ter terminado a obra. Nós não aceitamos este 11.º volume como inspirado 
por Deus; O Pai deu-nos o Seu o aval (segundo cremos), para esta 
afirmação. 

Revelações dadas pelo Senhor 
(20 de Setembro de 2009) 

 
Assim diz o Senhor: 
“Lestes na revelação dada ao Meu servo (Jakob Lorber), o 

que Eu disse sobre a videira e o seu fruto. Esta planta foi criada 
por Satanás para enlaçar Adão e a sua família, quando este 
passeava deslumbrado no jardim que Eu lhe havia dado. Julgou 
ele na sua vaidade ter sido o criador do Jardim; então os ramos 
da videira da serpente o enlaçaram, e com os seus frutos se 
embriagou, ele e toda a sua família já numerosa. Tive de 
expulsá-los do paraíso, para longe, à terra de Belém a casa do 
pão; Eu mesmo escolhi esse lugar para nascer, e Me apresentar 
ao mundo como o Emanuel (Deus convosco).  
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Mas a videira que enlaçou Adão, Eu a abençoei sete vezes 
e do seu fruto, após o dilúvio, Eu lhe retirei o veneno. Noé 
provou o seu fruto na terra enxuta do castigo, pronta a novo 
plantio de homens, animais e plantas; e a semente da videira, 
que tem a forma do coração, será plantada na nova Terra e 
frutificará para bênção. [*] 

 Hoje é tempo de uma Nova Revelação, - de um Vinho 
Novo. 

 Por isso vos digo: O vinho antigo já não tem paladar de 
vinho bom, porque a Terra já o contaminou. 

Lembrai-vos do milagre no qual Eu transformei a água 
da Terra em vinho do Céu. Fiz o milagre pensando na Minha 
igreja, pois sabia que ela um dia ficaria só com um livro, 
recordando a Minha Palavra; esse livro, muitos o lêem com 
avidez, mas não sentem o poder da grainha do seu fruto – o 
Meu Espírito de Amor. Não sentem o bater do Meu coração. 

Esta Videira brotou do velho tronco de Jessé; um velho 
tronco que expirou, pois Me rejeitaram como seu descendente, e 
Me mataram, porque não gostaram do Meu coração (rejeição do 

Messias – Jesus – pelo povo de Israel). 
A Minha videira lançou muitas varas que cresceram e 

encheram a terra de frutos, dos quais brotava vinho bom. De 
cada vara nasceu uma boa grainha, e de cada fruto brotava o 
Meu sangue. Mas o tempo passou; o tempo de ontem e de hoje, e 
a vinha ficou seca, e o pouco fruto que ainda dá tem dentro o 
bicho da falsidade e da mentira. 

No princípio da Minha videira, a uva tinha três grainhas; 
tinha o Amor do Pai, a Sabedoria do Filho e o poder do Seu 
Espírito Santo, estavam juntos e eram UM só Fruto. Mas 
separaram os três e começaram a adorar três, conforme o seu 
entendimento, e começaram a adorar mais e mais deuses.  

Mas Eu vos digo agora, porque é o tempo: Hoje a vossa 
uva tem seiscentas e sessenta e seis grainhas, porque a vossa 
grainha germina com o churdo (sórdido) junto à terra. Por isso é 
tempo de separação! 
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Eu abençoei a videira sete vezes, porque a Minha igreja 
irá experimentar a glória que Eu sempre lhe quis dar, mas não 
quiseram ouvir-Me. O último tempo vai ser de felicidade, e esta 
continuará de eternidade em eternidades. 

 Prometi um dia no passado, e sempre tenho cumprido: 
Não farei nada sem que reúna primeiro os Meus filhos que 
estão na Terra. Deveis reunir-vos como uma comunidade de 
separados, e atentar em tudo que se passa ao vosso redor, pois 
tudo será para a preparação do Meu povo. Não confieis no 
mundo; mas estai atentos às respostas, através dos Meu dons. 

Eu sou o epicentro de tudo, e estou bem próximo da Terra. 
Tudo que é impureza Irei sugar, e limparei tudo começando 
pelos Meus céus; e chegarei breve à vossa Terra. 

Para que entendais melhor, mostrei ao Meu servo em 
visão como farei esta Minha limpeza. Descerei da Minha 
habitação no terceiro firmamento (3.ºCéu), e descerei até ao 
primeiro firmamento (1.º Céu); passarei pelos Meus dois 
planetas iluminados com a Minha luz, e que estão entremeados 
nos Meus céus. Por fim chegarei à vossa Terra e irei abalar tudo 
até ao centro, onde está aprisionado o espírito daquele que num 
dia longínquo foi o anjo portador da e luz – Lúcifer. Tudo que é 
impureza nos Céus e na Terra será sugado por Mim. 

Aqueles que Eu chamei para junto de Mim, estes 
encontram-se bem junto ao terceiro firmamento. Mas em breve, 
quando vier o próximo Outono (não sabemos de que ano), Eu vos 
revelarei aquilo que ainda não sabeis. 

Estou no Alto da montanha do Amor, e o Meu coração 
está vertendo Sangue de novo. Vou deixar que Ele escorra pela 
montanha, e todas as Minhas oliveiras vão ser regadas por Ele. 
Abrir-se-ão estradas de paz que não passarão pelos charcos e 
lodaçais do mundo do pecado. Os Meus filhos regarão todos os 
carreiros, como lava incandescente, e anunciarão a Minha 
vinda, e este tempo de angústia para o mundo será salutar, pois 
trará muitos frutos para a Minha vinha. 
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Vou entregar-vos a Minha placa com as últimas 
recomendações: 

Não adultereis a Minha igreja. 
Não comais do prato do mundo, pois a vossa veste, a 

veste da Minha noiva que é a Minha igreja não tem costuras; a 
Minha igreja não serve já a dois senhores, mas somente a Mim, 
seu noivo e esposo. 

Eu já aprovei os alfaiates, e os capacitei para 
confeccionar a veste e esta já se encontra pronta. 

Eu venho no Eclodir. Será repentina a Minha vinda! 
Contemplai mais um dos Meus segredos.  
Vede, que em cada uma das Minhas pernas existe uma 

porta, e os Meus braços seguram aquele grande planeta que é 
também a Minha cabeça. Já levantei os Meus braços e Irei 
lançar sobre a Terra este grande planeta; assim será feito. 
Quando tocar a Terra, o seu impacto desfará a velha Terra. 
Ficais perplexos com esta revelação, mas Eu vos digo: Ireis ver 
a carambola sem ferimento algum para vós. 

Eu vou revolver a Terra! 
Mandarei o Meu anjo escrever no chão da Terra os Meus 

tempos. Olhai e vede o que escreveu – 2010! 
Mas Satanás não gosta deste tempo e pede para o Meu 

anjo retirar a data: Eu faço-o, mas o Meu tempo não pode 
parar. 

O Meu anjo escreve de novo – 2011! 
 Satanás também não gosta deste tempo e pede para 

retirar a data. Eu faço-o, mas o Meu tempo não pode parar. 
Vou mandar escrever o tempo que ele gosta, pois 

ridicularizou a muitos nessa altura. O Meu anjo escreve – 2000. 
 Satanás pede para não retirar essa data, pois esse tempo 

já está no esquecimento. Mas Eu lhe digo: Esse tempo está 
passado. 

Preparai-vos para a grande turbulência e confusão, 
cumpri os vossos compromissos com o mundo e obedecei aos 
vossos governantes. 
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Em breve todas as redes informáticas, nas quais os 
homens depositaram a sua confiança, vão falir, e a confusão 
será generalizada. As identificações e marcas serão confusas, 
pois os mortos se misturarão com os vivos nos documentos. 
Mas a vós, os Meus filhos, nada vos afectará. O mundo está 
todo em confusão! Até os mortos se confundem com os vivos! 

 Está chegando o tempo em que, nem o corpo, nem o que 
chamais de documento de identificação irão aparecer; pois os 
Meus filhos foram arrebatados para Mim mesmo. 

Lembrai-vos, como no passado; as muitas filas de gente 
esperando ser marcadas (referência à “marcação” dos judeus nos 

campos de concentração); assim será feito a muitos. Mas alguns 
não se deixarão marcar. 

Já estou tirando o trigo do trigal; a Minha Palavra pura 
está sendo retirada do mundo. A planta do milho que ainda 
produzia algum grão, já nada produz; as igrejas não têm vigor 
para frutificar, pois o Meu Verbo nelas não tem poder. Vem o 
faminto à procura de pão e não o encontra, pois a Minha 
Palavra já não é pregada.  

O Pai (o Amor) Me está entregando o mandato para o 
julgamento. 

 A bússola do mundo está sem rota, pois o magneto de 
atracção, que Sou Eu, já não se encontra no lugar do Amor, mas 
na tribuna do Juízo. 

Estão chegando grandes nevões, e milhões de espíritos 
estão sendo aprisionados. 

O farol da Minha Palavra já não ilumina, nem emite som 
de aviso aos barcos. 

Julguei que o Meu pomar fosse vigiado por vós, mas não 
o soubestes vigiar; antes quiseste vigiar os silvados das vossas 
preocupações mundanas. Por isso, Eu, tirei o Meu pomar, e 
retirei da Terra a Minha igreja fiel, para que a noite não a 
devorasse. 
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Aos Meus dois servos (profeta e “escrivão”), chamo a 
atenção; pois as revelações que vos entrego hoje são de muito 
peso, mas sei que vocês suportam esse peso.  

Irei dar-vos um pouco do Meu poder. Farei com que 
alternadamente, possais subir à Minha glória, conversando um 
com o outro das coisas do Meu Espírito.” 

 
[*] Para compreender esta linguagem profética, ver a obra revelada 
ao profeta Jakob Lorber – ‘A Criação de Deus’ – volume I – cap.13.  

 

Revelações dadas pelo Senhor 

(1 de Outubro de 2009) 

 

Assim diz o Senhor: 
“O livro eterno das Minhas revelações está descendo do 

Céu à Terra, e retornando ao Céu; repetirá muitas vezes este 
caminho, pois a Minha Misericórdia ainda está na Terra, e Eu 
quero revelar a Minha vontade, para atrair todos a Mim. Este 
livro Sagrado tem uma capa do Céu e outra capa da Terra. A 
sua lombada é a vida do mundo, que oscila na vertical ou na 
horizontal. Quero que este livro esteja na vertical, para salvar 
e chamar a muitos. Outros vão deitar o livro na horizontal, 
pois não ouvem a Minha voz e preferem ficar na condenação do 
mundo, deitados no seu comodismo. Nas folhas deste livro da 
Vida estão escritos muitos nomes dos que já se encontram 
Comigo, e também os vossos nomes. Em breve o livro irá 
fechar-se. 

Está chegando o termo do Meu tempo.  
Já não há calendário dos vossos deuses que julgáveis 

proteger-vos e prolongar indefinidamente o vosso calendário. 
 Irei fazer tremer o Céu e a Terra; e não haverá uma gota 

de água da Minha Palavra. 
As seitas aos milhares, quais ilhas, que Me proclamam 

falsamente a Minha Palavra, irão desfazer-se, quando a Arca 
da Minha revelação pousar junto à Igreja Fiel. 
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A ti, meu servo profeta, Eu digo: Tu e o Meu profeta Ageu 
(Ageu significa – festivo) são um só.    

Os quatro cantos do mundo serão abalados. 
No mês de Tisri (Setembro/Outubro) a Minha Arca irá 

descer e juntar-se à Minha Igreja. Depois, por um pouco de 
tempo, Eu abrirei a Arca e mostrarei o que ela contém; muitos 
segredos Irei revelar aos Meus servos, a partir deste mês de 
Tisri. 

A ti, Meu servo profeta, digo: Serás espezinhado e 
maltratado por amor a Mim e à Minha obra; porém está junto 
de Mim, e farás tremer a casa de muitos homens. Da tua boca 
sairá profecia; clamarão por Mim e Eu, lhes falarei. 

Não ouvistes as Minhas profecias para avisar? 
Quem poderá estar com o Meu profeta? Não sabeis vós, 

que ferindo a ele, estais a ferir-Me a Mim?  
Ele está preparado para tudo o que vem de vós. Lhe 

destes uma marca no seu corpo, como traição. Mas Eu, tirei-lhe 
essa marca, e hoje feri o seu corpo; e assim ele tem uma nova 
marca. E da sua marca sai um cheiro que não podeis suportar. 
Sereis vós humildes para com ele, e lhe tirareis o cheiro? 

Meu servo, estás como Eu quero! 
Profetizarás de Mim aos homens que habitam na Minha 

casa. Fala em voz alta, porque eles ouvem mal. Se fores 
espezinhado, quantas vezes eles desejarem, continua a falar, 
porque eles não te ferirão jamais; e quando eles ficarem caídos 
com os rostos virados para a terra, eles virão procurar-te, e tu 
lhes dirás: Hoje já não estou convosco. Hoje, Meu servo 
profeta, estou pegando nas tuas mãos e as coloco dentro da 
Minha forja e as queimarás, mas não te ferirás, pois hoje Eu 
dou-te dois segredos. Duas tarefas em que irás obedecer-Me e 
honrar-Me.  

Quero que coloques as tuas mãos nas mãos do Meu servo 
escrivão. Quando tiverdes mãos sobre mãos, farei que o Meu 
fogo irradie nelas. 
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No rio coloquei o relógio que marca o tempo (em visão o 

relógio marcava 12 horas) e é dia. A corrente do rio está estranha, 
move-se em todas as direcções, pois os espíritos malignos 
agitam as águas, e querem afogar os homens.  

Ireis vós fazer parar as águas e os espíritos malignos, 
para que não haja afogamento de vidas e Eu estarei convosco. 

Sobre a terra batida do mundo, ainda ireis andar por um 
pouco de tempo; será chão que nunca calcastes. Dar-vos-ei a 
cada um a vara da direcção do Meu Espírito; espetai na terra as 
vossas varas e esperai que o Sol da Minha direcção faça que a 
sombra fique na vertical (nas 12 horas). 

Agora vos digo: Existe uma casa grande e velha que é 
habitada por muita gente e todos se misturam nas suas crenças. 
Mas Eu, tenho uma casa nova com dois andares, e com muitas 
habitações. São esses os andares que vão ficar. Lembrai-vos 
das Minhas palavras: Na casa do Meu Pai existem muitas 
moradas (João 14:2).  

Prestai atenção porque aparece uma terceira casa, 
parecida com a Minha Casa nova; mas não é Minha, e não tem 
compartimentos no seu interior. 

Farei passar pregão e direi aos homens: Não quereis ir 
para a Minha Casa nova? 

Ouviram todos, mas disseram-Me: “Queremos ir para a 
casa em que estivermos todos juntos.” Querem juntar-se na casa 
nova da religião única, pois Eu e os seus ídolos fomos 
misturados por eles; eles querem que sejamos o seu “Deus”. 
Nunca Me conheceram, e não querem habitar a morada que com 
tanto carinho Preparei para eles. 

Deixei-os experimentar a casa nova da religião única, e 
destruí a primeira casa que estava velha, pois Eu, dou sempre 
muitas oportunidades. Porque continuam confusos na sua casa 
nova, e ainda não conhecem a Minha voz e a Minha Palavra, 
Eu disse aos Meus dois servos (profeta e “escrivão”): Vou mandar-
vos ao covil dos lobos. 
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Foram levar-lhes a Minha mensagem do Céu, e Eu disse-
lhes: Dai-lhes de comer porque eles não conhecem a qualidade. 

Provaram o alimento novo e gostaram. Foram para a 
Minha casa nova, onde tenho muitas moradas vazias, prontas 
a receber os frutos desta última colheita. 

Farei com que vades à grande feira do mundo; e 
destruireis o seu grande ídolo, oco de bichos. Calcareis aos pés 
os vermes, destruindo-os, e muitos se converterão. 

Ao Meu chamado, mergulhareis no tanque do barro e Eu 
vos purificarei; tu, Meu servo profeta, ouvirás mais 
distintamente as Minhas palavras; mas tu, Meu outro servo, 
escreverás sempre. 

Dou-vos uma espada única com dois punhos. Terá de ser 
manejada em conjunto, e por isso tereis de andar sempre juntos, 
na orientação do Meu Espírito. 

Ouvi ainda a Minha palavra: Até que Eu venha, 
chamarei aos Meus dois servos, em Mim, pelos seus próprios 
nomes – a nova alegria – porque vós sois participantes na 
construção da Minha Nova Igreja, e esta data Eu já escrevi no 
Meu livro. 

Como em todos os aniversários também trouxe o Meu 
bolo da festa, e o Meu anjo irá reparti-lo. Eu disse ao Meu anjo 
para o repartir em três fatias; sendo o vosso Senhor, quero 
mostrar-vos o Meu Amor, servindo-Me por último da fatia do 
bolo. Festejemos! 

E a ti, Meu servo “escrivão”, já te tenho dito que em 
breve tirarei a tua capa e te colocarei uma outra capa. 

Ainda te digo: O homem está doente e deitado na sua 
cama; ele pede aos seus que lhe tragam um molho de trigo e 
alguma água. Conseguirás tu com o Meu poder fazer desse trigo 
por debulhar, e dessa pouca água o pão que alimentará o 
homem doente? No seu sono ele ficará curado do corpo e da 
alma. 
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Ainda te digo, Meu servo: Eis que a capa da Minha 
geração ainda está na Terra. Uma foi levantada mas a outra Eu 
deixei ficar na Terra para cura de toda a enfermidade.  

Conforme vos prometi para este Outono, vou mostrar-
vos mais revelações da Minha Arca. 

Eis que Tenho visto o dragão deambular na Terra e acima 
nos Céus. Ele já tem penetrado com a sua influência em alguns 
planetas, mas ao homem que Criei, e que habita este vosso 
planeta (a descendência de Adão) dei-Lhe o domínio. Mas o homem 
não soube usar o Meu poder e Satanás fez dele a sua casa de 
habitação. Em breve, Eu irei desolar a sua habitação, e nunca 
mais o adversário rodeará a Minha vinha para a prejudicar, 
porque está chegando a hora da última vindima.  

A hora vem em que Farei parar todos os planetas que 
rodeiam a Minha estrela, pois naquele dia estarei a mudar tudo 
que há no firmamento. 

Tenho dois planetas, como já vos falei anteriormente; 
estes planetas são gémeos, e estão em constante contacto entre 
si. Um colocarei no Céu, como Nova habitação; o outro 
colocarei na Terra, para Nova habitação dos Meus filhos que 
ainda têm os seus corpos físicos. 

Farei abalar todos os lugares onde os homens orgulhosos 
ergueram as suas catedrais; os seus monumentos da 
arquitectura, da ciência, do dinheiro, da arte e da religião. 
Grandes coisas fizeram os homens, mas nunca Me glorificaram. 
Como nos dias dos hanoquitas (tempo de Noé), irei abalar toda a 
sua ciência oculta em sua estrutura e a destruirei totalmente, 
pois é para Mim abominação.  

No lugar da sabedoria antiga, não abençoada por Mim, 
darei aos homens uma nova sabedoria sem pecado, para 
poderem viver felizes na Minha presença. 

Aos Meus filhos que subirem Comigo lhes darei poder de 
circularem no Céu e na Terra, porque o Céu é o Meu trono e a 
Terra o estrado do Meus pés. Farei também uma nova estrela 
que dará uma mesma e única luz, no Céu e na Terra. 
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Quero dizer-vos como farei todas estas maravilhas que 
vos tenho mostrado. Prestai atenção: 

Vedes na Minha mão um botão e uma linha de coser. 
Enfio a linha num dos orifícios e vou fazer rodar o botão, com a 
linha na vertical. Vede como o botão desce rapidamente pela 
linha. 

Pois assim há-de ser. Os planetas perderão o seu 
equilíbrio e chocarão uns contra os outros. Vou desviá-los para 
outro sítio a que chamarei “outro mundo”. Eles estarão ali 
misturados com toda a sua matéria. 

Dizeis: Porque faço Eu, tudo isto? Porque Eu Sou o 
Senhor de todas as coisas, nos Céus e na Terra. Eu ponho e Eu 
tiro; Eu tiro e Eu ponho. 

Para que saibais: Eu Sou a forma do planeta de aspiração 
que já vos falei. Ele só atrai para si aqueles que são da mesma 
matéria. Se não forem da mesma matéria, a esses Eu não 
atrairei. 

Tudo vos é legítimo. Não temais. 
Eu mesmo estou preparando tudo para o dia do 

sugadouro. A vós vos digo, Meus filhos: O Meu sugadouro 
tanto acolhe como despeja. 

Satanás não quer a Minha limpeza, e procura desligar a 
energia do “aspirador” do sugadouro, pois o barulho 
incomoda-o; mas nada impede a Minha vontade, pois em Mim 
está toda a energia do Universo. 

Estou mudando a forma de pensar de muitos. O Meu 
Espírito contende poderosamente com todos, mostrando-lhes 
as injustiças e a sua vã forma de viver. O mundo está tomando 
consciência do supérfluo e da pobreza, pois estou permitindo 
que grasse em todo o planeta a confusão.  

Observai mais uma parábola: 
Um homem pobre caminha descalço num terreno árido, e 

ao seu lado, no mesmo caminho vai um juiz da terra, um 
homem que julga o seu semelhante. O juiz faz menção de 
ofertar o seu calçado ao homem descalço. Mas surgi Eu no meio 
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dos dois, e digo ao juiz: Calçarás só um sapato mas darás o 
outro. 

No momento em que o Meu pobre que caminhava 
descalço, calça o sapato do juiz, Eu o arrebato para Mim, e não 
mais é visto. Assim será também no Meu dia. Quando virdes 
nos vossos corações surgir a chama do Meu Amor e 
Misericórdia, exultai porque estou falando na Minha Voz 
delicada; estou fazendo surgir o Meu Reino de paz e amor. 

Assim como a mão do homem pegou na matéria e 
construiu os seus palacetes e as suas catedrais, o mesmo 
homem irá desaparecer com grande alarido. Eu farei dos seus 
palacetes e catedrais pó, e por cima do pó farei correr águas 
impetuosas. 

Em breve, através de grandes catástrofes e inundações, 
cidades e países inteiros serão engolidos, e não mais os vereis. 
Direis então: Onde ficou a glória destas grandes nações e 
destas grandes cidades? 

A resposta vo-la Dou hoje: Nunca mais existirão, nem 
serão mais lembradas! 
 

 

 

 

 

 

Revelações dadas pelo Senhor 
(5 de Outubro de 2009) 

 
Assim diz o Senhor: 
“Hoje vou começar a encurtar o vosso tempo e os vossos 

projectos. Irei propor-vos uma pequena parábola: 
Junto a um campo cultivado existe uma grande cozinha, 

para confeccionar a comida para os trabalhadores. Esta 
cozinha tem um fogão assente em quatro colunas. Duas colunas 
caíram, mas o fogão continuou operando ainda que 
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precariamente. O cozinheiro avisa os trabalhadores para 
suspenderem o trabalho, pois não podem ser alimentados. 
Todos começam a retirar-se; então Eu digo: Ficai, porque Eu 
farei as vossas refeições, mas reforçai bem os dois pés do fogão. 

Quando virdes o tempo que vos resta, quando olhardes 
as estruturas de sustento da Minha obra serem abaladas, não 
suspendais o trabalho na Minha seara, pois é a hora da grande 
colheita. Eu mesmo vos irei sustentar. Lembrai-vos dos Meus 
dois discípulos a caminho da sua aldeia em Emaús (Lucas 24:13-

35). Eu lhes abri os olhos e eles voltaram para o trabalho; 
juntaram-se aos outros em Jerusalém, pois a Minha obra 
estava começando e não terminando, como eles julgavam. 

A Minha grande nave está a chegar, só pela metade da 
Terra, pois a outra metade já está acima do vosso firmamento. 
Os Meus materiais de construção, compostos pelas vidas 
diferentes que estou juntando, estão a chegar à Minha nave. 

Destaquei milhares de flamingos, cor-de-rosa, a cor da 
comunhão e do Amor. São os Meus últimos pescadores, cheios 
de paciência e compaixão. Eles não vão pescar na borda das 
águas. Eles mergulham os seus bicos na areia da religião e da 
indiferença, e esperam pacientemente. Cada um pesca o seu 
peixe; e vão depositá-lo no Meu grande rio da Vida. Mas este 
novo habitante do Meu rio não gosta de respirar o Meu 
oxigénio, e rasteja para a sua primeira habitação. Fico triste e 
mando de novo os Meus flamingos pescar. Pacientemente os 
Meus flamingos voltam de novo para as areias húmidas da 
religião e da indiferença. Felizes os Meus flamingos levam de 
novo os peixes para o Meu rio da vida. Mas estas vidas ainda 
não gostam de respirar o Meu oxigénio, e novamente rastejam 
para as suas tocas. Mas está chegando o Meu terceiro e último 
tempo. Eu digo aos Meus flamingos: Tapai as tocas. 

O sofrimento no mundo é grande neste terceiro tempo. 
São vistos no Céu e na Terra grandes sinais que amedrontam os 
homens. Agora, com as suas tocas tapadas, eles querem 
experimentaram o Meu rio e voltam-se para Mim. Querem a 
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protecção do Meu rio, mas ele já não está nesta Terra; mas Eu 
dar-Lhes-ei umas asas, e no último momento, como fiz com o 
Meu servo Ló, todos voarão para o seu novo lar, fugindo das 
grandes pedras incandescentes que caem, não sendo mais 
vistos. 

Vou mostrar-vos o que são os Meus flamingos. O seu 
bico é qual espada afiada, e representa a Minha Palavra. A sua 
plumagem cor-de-rosa é a comunhão fraterna do Amor a Mim e 
ao próximo, pois esta é a única cobertura. As suas patas, com 
um só dedo, que são três ligados entre si, são o Amor a 
Sabedoria e Poder do Meu Espírito, apontando o Caminho para 
a Vida Eterna. 

Ainda vos digo: Sabeis que no início dos tempos, Lúcifer, 
como arcanjo portador da luz andou Comigo e tinha toda a 
Minha confiança, até que se achou iniquidade no seu coração 
(Ezequiel 28:14-15). Hoje ele esconde-se atrás das nuvens da 
dificuldade e da miséria, pois estas são as ofertas da sua 
maldade. 

Aparecendo Eu com o Meu resplendor, ele esconde-se na 
sua toca da escuridão. Nessa toca muitos dos que foram 
criados por ele procuram suplantá-lo e devorá-lo, pois foi esse 
frenesim de poder e orgulho que ele ensinou e instigou em todos 
aqueles que lhe obedecem. 

Estão surgindo dois astros com estes Meus códigos – 
MMXCCDXX; virão cada um por sua vez no seu tempo, e não 
haverá mais toca de Satanás nem devoradores. 

Vou ungir novamente os Meus dois servos (profeta e 

“escrivão”), para que eles absorvam os dois novelos de luz do 
Meu Amor e da Minha Sabedoria, e tenham a capacidade de 
discernir os Meus segredos. 

Digo-vos que o homem, como criatura feita à Minha 
imagem e semelhança (Génesis 1:26-28), vai ter o seu tempo 
encurtado, pois acabou o seu trajecto sobre esta Terra que 
conspurcou com o seu pecado. Terminou a Minha paciência! 
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Os vossos calendários, e os festejos da passagem de um 
ano para outro irão terminar muito em breve e irão ser o sinal 
da contagem. 

Depois do próximo ano – 2010 – serão terríveis os dias 
por vir.  

Embora os Meus dois códigos estejam juntos, são fáceis 
de separar, como Eu vos direi. O homem terminará até ao final 
dos códigos. Tudo se irá passar como Estou dizendo. 

Vou separar os códigos: O primeiro código – MMX, 
representa o ano de 2010, que será em tudo parecido com este 
que estais vivendo (2009), e será o início de muita coisa por vir. 

O outro código – CCDXX – já não segue as vossas regras 
de conversão, pois as Minhas contas não são as vossas contas; 
as Minhas contas são sempre outras. Nas minhas contas, este 
segundo código aponta duzentos e setenta (270) tempos para o 
terminal. 

Nem tudo poderei dizer-vos, mas Vou dizer-vos que as 
Minhas contas estão certas. Veja-se o que Eu tenho para vos 
mostrar, e também para o Meu servo escrever. Os tempos que 
estão nas vossas contas são os tempos que o mundo não irá 
ver, mas vós ireis ver. O próximo ano (2010) parecerá um ano 
normal para o mundo, mas para vós será um tempo cheio de 
revelações e avisos do Meu Espírito. 

Perguntais qual o dia exacto para a contagem dos 
duzentos e setenta tempos. Eu digo-vos: Quando o mundo 
festejar a sua loucura, um dia antes do início. Sabeis qual o dia 
da loucura do homem? Para ele é o dia da renovação, do fogo-
de-artifício, das bebidas e das comilanças, quando entra “o ano 
novo”.  

Sem saberem, também aqueles que dizem ser Meus filhos, 
todos eles festejam esta festa do mundo. Na Minha Palavra 
esta hora (meia-noite) aponta a vinda do Esposo para buscar a 
Sua Igreja (Mateus 25:6); mas muitos deles, não é por Mim que 
esperam, mas por um novo tempo para continuarem no pecado 
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e no amor-próprio. Mas esse dia, brevemente, não mais chegará 
para eles!  

Começai a contagem decrescente, pois possuis relógios 
que inventastes para marcar com rigor o vosso tempo. Dizeis: 
não tenho tempo; tenho de ganhar tempo; usar bem o tempo; 
tempo é dinheiro, e tantas frases iguais.  

Eu digo àqueles que quiserem ouvir: Remi o tempo, 
porque o tempo acabou! 

Antigas civilizações prestavam atenção ao tempo, e 
olhavam um relógio diferente do vosso. Olhavam o relógio dos 
Céus, conheciam-no e fizeram também os seus calendários para 
tempos longínquos dos seus. Esses olhavam para os Meus Céus; 
vós, porque olhais demais para a terra, tivestes de inventar um 
outro relógio, que achais ser mais confiável que o Meu relógio 
dos Céus. Puro engano. 

Permito que olheis o Meu segundo código. Verificais que 
totaliza setecentos e vinte (720) tempos. Contai o tempo, 
iniciando no dia anterior à festa da comilança, e vereis onde 
pousa o último tempo; se este tempo fosse um dia dos vossos, 
cairia no dia – 21 de Dezembro de 2012. Este dia foi calculado 
por outra civilização de outrora, indicando a mudança de um 
ciclo do tampo grande. [*] 

Prestai atenção aos avisos propalados pelas máquinas 
que inventastes, e com as quais podeis ter conhecimento rápido 
e falar de um ao outro pólo do planeta (computadores/Internet). 
São milhares as vozes que anunciam dizendo: Fim do mundo; 
impacto final, Apocalipse e outras frases de susto; mas quando 
vier esse dia (21/12/21012) e nada acontecer, o mundo vai 
desdenhar e tornar-se ainda mais incrédulo e mau.  

O mesmo aconteceu outrora, quando os Meus servos das 
montanhas, os descendentes de Sete (Génesis 5:1-32), na pessoa de 
Noé, anunciaram o Dilúvio. Eu vos digo que vi com tristeza, 
quando já caía a água em chuvas torrenciais, e os abismos 
abriam as suas bocas derramando torrentes de águas sobre a 
Terra, os Hanoquitas festejavam indiferentes; até que o dilúvio 
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veio e os afogou até ao último homem e animal terrestre. 
Também quando salvei o Meu servo Ló e destruí Sodoma e 
Gomorra e as dez cidades vizinhas, os seus habitantes 
festejavam enquanto caíam pedras de fogo e enxofre, que os 
soterraram, cobrindo-os com o sal do Meu juízo. Não será 
diferente agora, como Eu vos preveni. Assim será como nos dias 
de Noé; assim será como nos dias de Ló. 

 

[*] Segundo o calendário Maia, chamado de “conta larga” a data de 
21 de Dezembro de 2012, pretensamente apontava a mudança de 
um ciclo solar. Aquando a revisão desta obra (2015), essa data, como 
outras, foram esquecidas e caíram em descrédito, pois não houve 
nenhuma catástrofe, como muitos anunciaram, levando as pessoas a 
tornarem-se mais incrédulas do que antes. No entanto o Senhor 
está-nos mostrando que algo aconteceu, demarcando determinado 
ciclo de tempo, sem ser visível ao olhar humano. 

 

Revelações dadas pelo Senhor 
(9 de Outubro de 2009) 

 
Assim diz o Senhor: 
“Tu, Meu servo profeta, caminhas no meio da multidão 

com os teus pés na mesma terra que eles. Vou fazer com que 
sintas os teus pés se elevarem um pouco acima da terra, e Vou 
encaminhar-te para a Minha montanha da revelação; os 
homens com os seus caprichos ficarão para trás e não mais te 
afectarão. 

Vou abrir-te a visão espiritual, para subires à Minha 
montanha da revelação. Ali, encontrarás uma gruta no alto e 
entrarás; pois foi também numa gruta que em Belém de Judá, Eu 
nasci. Na gruta do Meu nascimento não havia escada, mas 
nesta gruta onde te encontras, há uma escada que terás de 
subir, para te deitares na cama do sono do tempo, vigiado pelos 
Meus três anjos que marcam as horas do Meu tempo. Quando 
acordares e perguntares sobre o tempo do teu sono, os Meus 
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anjos te dirão: Hoje é a segunda hora, do segundo dia, do início 
do primeiro ano. 

Como não entendeste a linguagem dos Meus anjos, 
desceste à porta que te serviu de entrada na gruta da montanha, 
mas não pudeste descer, pois não mais conhecias a terra de 
onde vieste; tudo era diferente.  

Observa Meu servo, e vê uma Nova Terra, e a Minha 
Nova cidade fervilhando de vida.  

Dizes: Este lugar não é o mesmo que eu deixei antes de entrar 
na gruta. Olhas, mas não podes descer, pois ouves a Minha voz 
dizer-te: “E naquele tempo será o início do primeiro ano; e 
acontecerá no segundo dia da segunda hora.” 

Mas antes disto continuareis testemunhando, 
distribuindo o vosso registo (as revelações que nos foram 

transmitidas, distribuídas em suporte digital e impresso) das Minhas 
revelações. Estas revelações, cairão primeiro nas mãos dos 
indiferentes, que destruirão o vosso trabalho, calcando-o aos 
pés. Mas existem muitos famintos da Minha Palavra e estes 
vão juntar os pedaços que os outros desprezaram e destruíram; 
estes vão dar valor às Minhas Palavras, pois anunciam o que 
há tanto esperavam: “A Segunda Vinda de Jesus”. 

 Sereis vós a explicar-lhes o que Eu quero deles e o que 
Vou fazer nesta Terra. 

É-vos impossível divulgar a muitos a Minha revelação, 
pois não tendes os meios. Eu vos digo, que em breve vereis os 
ricos distribuírem aos pobres, e farei que algumas das suas 
migalhas caiam nas vossas mãos, para fazerdes esta 
divulgação. Não vos preocupeis, porque Eu, na altura certa 
atrairei todos a Mim. 

A Minha Arca ainda se encontra aberta, e permito que 
possais contemplar a Minha grande obra de revelação. 

Estou trabalhando no Meu Reino, diante dos Meus anjos, 
no local que habitamos; nos lugares celestiais. Os Meus quatro 
anjos que formarão dois pares, são o Meu OFUS e o Meu 
ASSOM; o Meu CAÇÂO e o Meu BRO. Eu estou falando com 
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eles, e estou preparando a Minha descida, somente até ao 
primeiro Céu, e se fará nesse dia e na Minha hora, toda a 
escuridão. 

Mas quando Eu passar do Céu do vosso firmamento à 
Terra, haverá grandíssimos prodígios nunca dantes vistos em 
todos os tempos. 

Quando vier à Terra e antes de descer na nuvem, primeiro 
haverá escuridão. 

Antes de descer com os Meus anjos não haverá prodígios; 
antes dos prodígios haverá grandes batalhas, e só depois virá o 
deslumbramento. 

Eu tenho dois anjos terríveis que não deixam ver a luz, 
são eles o OFUS e o CAÇÃO (ofuscação). Mas tenho outros 
dois anjos que mostram a Minha grandeza, são eles o ASSOM e 
o BRO (assombro). 

Nesse tempo a maternidade do mundo estará cheia de 
mulheres grávidas, prontas a dar à luz; mas os seus ventres 
estão vazios, porque as vidas que estavam dentro delas são 
Minhas, e Eu as tirei para a grande escola das crianças no Meu 
Reino.  

Lembrai-vos das contas que vos mandei fazer seguindo 
os vossos cálculos, juntando-lhe os cálculos das antigas 
civilizações. 

Vou mostrar-vos as Minhas contas. No ano de 2011, 
setecentas e vinte (720) mulheres irão dar à luz; elas 
representam os setecentos e vinte (720) dias; todas elas verão as 
maravilhas dos seus frutos, mas esses frutos (filhos) não serão 
delas. Esses frutos serão Meus, e Eu os guardarei para quando 
Vier, sem Ser visto, no primeiro dia do ano de 2012 (esta realidade 

foi espiritual, pois fisicamente nada foi visto). Eu os reunirei em 
espírito e estareis juntos Comigo, e nem os Meus servos verão, 
pois os levarei a um lugar de protecção. 

Mesmo aqueles que são Meus não poderão ver esta 
reunião, porque eles serão a continuidade da Eternidade, ou a 
Nova Geração que Estou criando. 
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Os frutos criados nestes setecentos e vinte (720) tempos 
não foram concebidos pelo homem, mas por Mim. Serão 
deixados nesta Terra, para que o Mundo veja a Minha obra. 

Quando Eu mandar as setecentas e vinte (720) mulheres à 
Terra, cada uma ficará na sua cidade. E cada uma dará à luz o 
seu fruto, e ambos irão crescer, sendo o fruto amamentado pela 
sua mãe dia após dia. É uma igreja Minha e uma obra Minha, 
que irá florescer em cada cidade. 

Eu digo a estas mulheres: Não valorizeis o vosso corpo, 
pois o vosso corpo não presta. Fostes apedrejadas, fostes 
maltratadas e abandonadas; mas em breve ireis ver a Terra que 
foi vossa. Não será mais a mesma, mas uma Nova Terra, uma 
Nova vida. 

Jamais haverá pedras para vos apedrejarem, jamais 
haverá mal e jamais haverá abandono; e a fertilidade irá estar 
na Nova Terra. 

Dei a Minha Vida pela Terra e por toda a Minha Criação. 
Verti o Meu sangue na morte, para que todos pudessem viver 
por Ele. O Meu anjo traz nos seus braços, não mais o Cordeiro 
que foi morto, mas um Cordeiro vivo, pois não mais é preciso 
que o Cordeiro habite Comigo, mas que Ele habite na Terra, 
para que o mundo saiba que jamais haverá pecado.”  

 

 

 

Revelações de hoje, dadas pelo Senhor 
(13 de Outubro de 2009) 

 
Assim diz o Senhor: 
“Quando tu, Meu servo profeta, olhaste para o Alto e em 

espírito viste o teu companheiro “escrivão”, ficaste admirado; 
mas falaram um com o outro. Depois pudeste experimentar 
subir tu também ao Alto e falar com ele da mesma forma. E 
pudeste ver com os teus olhos, como os Meus anjos sobem e 
descem entre os Céus e a Terra, e esta tarefa eles nunca a 
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interromperam. No passado, o Meu servo Jacó contemplou esta 
realidade (Génesis 28:10-19); quando Estive na Terra, também 
Mostrei àqueles que estavam Comigo, as tarefas dos Meus 
anjos (João 1:50-51). Mas vós, nos últimos tempos fareis grandes 
prodígios em Meu Nome. Como Meus filhos podereis andar 
entre a Terra e os Céus, e entre os Céus e a Terra. 

Em breve enviarei à Terra três dias de Sol, chuva, vento, 
neve e montes de gelo que cobrirão as vossas casas. Somente no 
quarto dia podereis sair de vossas casas, e vereis coisas 
estranhas. Coisas grandes e estranhas irão acontecer neste 
planeta, e causarão grande susto na Terra. 

Mas vós que congregais na Minha casa, vós que 
congregais nos vossos trabalhos, vós que congregais com os 
vossos familiares, anunciai que a Minha Vinda está próxima. 

Virá uma noite estranha e escura. Noite tenebrosa. E 
muitos irão ficar em pânico. Nessa noite Eu falarei com eles, e 
eles virão a vós e dirão: Tivemos um sonho. Explicai-nos o 
significado do sonho. 

Sabei que esta é aquela hora, a hora que Preparei, para 
que muitos possam vir a Mim; sereis vós a encaminhá-los, pois 
conheceis o Meu Caminho e sabeis os Meus segredos. 

Observo a Minha igreja, que é a Minha seara. Vejo uma 
parte banhada no sangue do sofrimento, outra parte comida 
pelos falsos profetas predadores, quais insectos vorazes sobre a 
presa. Outra parte está completamente seca, porque não 
existirá mais fé na Terra (Lucas 18:8); os ventos fortes do Meu 
adversário espalharam a todos, para que se afastassem de Mim 
e da Minha Palavra. 

No princípio, os Meus apóstolos e muitos outros, 
deixaram a semente e a planta do Meu Verbo, a Minha doutrina 
do Amor e esta cresceu saudável e forte; pois todos eles, que 
Comigo calcorrearam esta Terra, foram confirmados pelo Meu 
Poder, ao descer sobre eles o Fogo do Espírito Santo, no dia 
primeiro da Minha Igreja na Terra (Actos 2:1-13). 
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Agora, a Minha Ira é grande! Por isso Enviarei a 
destruição àqueles que sufocaram a Minha Palavra, falseando-
a, para que a Minha Seara não mais produza bons frutos. 
Muitos já estão sofrendo esse castigo, porque já deixaram a 
terra há muito e palmilham no Além a vida que semearam no 
mundo; esperarão longo tempo até Me vislumbrarem ao longe. 

Vou contar-vos uma parábola: 
Havia dois pais, e cada um tinha um casal de filhos. Eles 

já eram crescidos e andavam na Terra; e a certa altura se 
cruzaram. 

Os filhos de um dos pais choravam, e o pai deles estava 
revoltado com tudo e com todos. 

Os filhos do outro pai sorriam, cantavam, e o seu pai 
estava alegre com eles e com tudo ao seu redor. 

Passados alguns dias encontraram-se de novo, e os filhos 
do sorriso, perguntaram ao pai revoltado pelo seu filho, pois 
não o viam. Ele respondeu-lhes que o seu filho havia caído no 
abismo. Também perguntaram ao pai revoltado, pela sua filha, 
pois não o acompanhava. Ele respondeu: A minha filha está 
doente, mas eu vou curá-la. 

No último encontro o pai revoltado não trazia ninguém 
consigo, e hirsuto, rancoroso, perguntou ao pai dos filhos do 
sorriso onde estava a filha dele. A resposta do pai dos filhos do 
sorriso foi: A minha filha foi adiante, e o meu filho e todos os 
amigos dele que estão connosco irão ao seu encontro. 

Sabendo isto, o pai revoltado suicidou-se, atirando-se ao 
abismo onde o seu filho havia caído. 

Eu vos direi o significado da parábola:  
O pai dos filhos do sorriso, sou Eu. A Minha filha é a 

Minha igreja fiel, que partirá primeiro ao Meu encontro nos 
Céus. O Meu filho, é a Obra (ou igreja) que ficará, para juntar 
mais filhos Meus que irei salvar, aumentando o número dos 
remidos. 

O pai rancoroso é Lúcifer/Satanás. O seu filho é a obra 
gerada por ele; esta obra é representada por toda a grandeza do 
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mundo, que em breve será destruída, desfazendo-se no pó do 
esquecimento; ela mesmo se “suicidará”, lançando-se no 
abismo. A sua filha é a igreja falsa, pois a religião é o coração 
de Satanás; ele a criou para atrair a adoração dos homens para 
si e para Me afrontar a Mim. Satanás ainda tem esperanças de 
a curar, mas o seu tempo está no fim. Como ele sabe isso, 
Lúcifer irá “suicidar-se”, lançando-se no abismo do lago de 
fogo e enxofre, onde se encontram o seu filho e a sua filha que 
tanto tinha amado (Apocalipse 20:10). 

- Olhai para o mundo que tanto amastes, e dizei se vale a 
pena lutar por ele. 

- Olhai para o Céu e vede como está limpo e dizei-Me se 
não é mais proveitoso buscar o Meu Reino Eterno. 

- Olhai com os Meus olhos de Amor para os homens que 
habitam este planeta e vede como estão sujos; procurai limpar 
e vestir alguns, para que se cheguem a Mim com a roupa da 
Salvação. 

- Olhai para o povo que habita os Meus céus e vede como 
estão limpos e resplandecentes, cheios de alegria. 

Eu tenho uma filha, uma Igreja que caminha sobre a 
Terra suja, mas ela não se contamina, pois sabe que está a 
caminhar para um lugar limpo no Céu. Ela sabe que irá 
permanecer nesse lugar limpo por toda a eternidade. 

Ó mundo! Ó miserável mundo, filho da imundície; que 
tens um pai que é imundo e causador das trevas, e tem um 
herdeiro igual e um capataz, sujo e mau. Tenho muitos que 
caminham no meio desta sujidade, mas estão limpos. Sei que 
nenhum deles se contaminará com a tua sujidade. 

O mar do mundo está com medo, e aproxima-se do Meu 
rio da vida. Quer despejar nele os seus habitantes, mas muitos 
são grandes e outros estranhos; e não podem entrar no Meu rio, 
pois ali os Meus filhos são todos iguais e não são grandes. 

Muitos que vêm do mundo aceitam a Minha medida da 
humildade e do amor, e conseguem entrar no Rio da Vida, 
sujeitando-se com alegria. 
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Mas o mar do mundo e da religião das cerimónias, não 
pode entrar no Meu rio, ainda que Me peça, pois Eu não 
permito: Vai para onde vieste, porque o teu tempo está a 
terminar. 

Sei da última revolta de Satanás, e da sua vontade de 
conspurcar o Meu rio. Eu digo-vos: ele, nada conseguirá, pois a 
chuva torrencial que cairá do Céu com os Meus anjos, destruirá 
o veneno lançado nas águas. 

Aos Meus dois servos (profeta e “escrivão”) lhes direi como 
se alimentarem, perante três casas de alimento que estão diante 
dos seus olhos. Cada um dos Meus servos tem o Meu mínimo e 
o Meu máximo, cada um tem uma moeda. O milagre, Eu mesmo 
farei. Quando estiverdes quase a satisfazer a vossa fome, vou 
aproximar de vós a multidão faminta, e na altura ireis dizer 
como os Meus discípulos do passado: Não podemos alimentá-
los (Marcos 6:37). Eu vos digo hoje: esgravatai na terra e 
encontrareis o suficiente para alimentar a multidão e também 
para comerdes vós. Quando achardes as moedas que faltam, 
entregai-as primeiro a Mim, para Eu as abençoar.” 

 

 

 

 

 

Revelações dadas pelo Senhor 
(14 de Outubro de 2009) 

 
Assim diz o Senhor: 
“O Meu controlo é absoluto, e mantenho eternamente o 

Meu poder através do Meu sacrifício na Cruz, dando a Minha 
bênção no Céu e na Terra. 

A bênção está também sobre a Minha igreja que foi a 
primeira (antigo Pacto com a Humanidade) e será a última (novo Pacto 
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com a Humanidade no Sangue de Cristo/Novo Testamento). Esta última 
igreja dará origem a uma nova era. 

Desde a Minha morte, jamais foi colocado um véu de 
separação entre Mim e o homem, e pelo Meu Verbo (a Minha 

Doutrina) Eu no mundo deixei uma parte da Minha obra eterna, 
para que o homem pudesse experimentar as maravilhas do Meu 
poder; amando-Me como Pai acima de todas as coisas, e ao seu 
próximo como a si mesmo. 

Assim fiz do mundo uma grande seara visível, e permito 
que nas searas reais, que alimentam os vossos corpos, sejam 
transmitidos saberes de civilizações passadas. Alguns dos 
saberes dessas civilizações originaram-se em Mim, e devem ser 
observados. Outros são saberes falsos, cheios de imaginação 
humana, oriundos de povos muito próximos do conhecimento 
terreno e carnal. Destes saberes, as mais próximas são oriundas 
do paganismo, atribuindo o homem o conhecimento aos deuses 
que criaram para adorar, por instigação de Satanás. 

Uma dessas ‘sabedorias’ tem origem nas partes da Índia 
(UR), outra tem origem na África (URUS) e ainda outra tem 
origem na Ásia (URUM).  

Mas no final estes povos serão aniquilados, quando 
chegar a Minha Nova Era de paz. Além destes povos, todos os 
outros sofrerão grande dano. 

Mas há um lugar da vossa Terra que escapará. Esse será 
o lugar da Minha Santidade, onde Eu andarei no meio dos Meus 
filhos. Ali tudo será uma Nova Criação e uma Nova Vida. 

Observai: Do planeta Júpiter, que é bastante parecido 
com o vosso, são continuamente enviados à Terra muitos 
espíritos, que têm causado grande dano e várias deformações. 
Deveis saber por Mim, e observar que forças espirituais 
malignas estão actuando nos céus, e da mesma forma estão 
actuando na superfície terrestre. Estas forças, seguidoras de 
Satanás, estão confundindo as mentes.  

Algumas das figuras que se apresentam regularmente nas 
searas (crop circles) são provenientes destas forças, causando 
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confusão e descrédito às Minhas revelações verdadeiras, que 
também aparecem nessas searas (a maioria, nas searas de Inglaterra, 

embora já tenham surgido em outras partes do planeta). 
Eu penetrei nas entranhas da Terra, pois em todo o lugar 

Eu estou (Salmo 139:7-12) e desmascarei a Satanás, e ele sabe que 
tem pouco tempo para armar as tendas do engano. 

Prestai atenção a estas searas, pois nelas estão 
registadas quatro ruínas de grandes civilizações passadas.  

Eu dei a sabedoria ao homem para o bem, mas nada de 
proveitoso o homem retirou dela; o adversário inspirou o 
homem na sabedoria do mal, e transtornou a mente das Minhas 
criaturas, para Me desobedecerem. 

Satanás ainda hoje procura falsificar a Minha Palavra, 
usando os falsos profetas, mas nada conseguirá. O moinho que 
mói a Minha farinha, que é a Minha Palavra, breve será 
retirado da Terra, quando Eu arrebatar para Mim os Meus 
filhos. 

Mas hoje existe uma Nova Revelação que Estou 
transmitindo, mais clara e precisa; velha no tempo, esta Nova 
Revelação só está esperando a Minha ordem final para ser 
divulgada em plenitude. Após a ordem, o mundo conhecerá os 
Meus segredos, e dar-se-á a grande colisão, trazendo a 
catástrofe que se dará na Terra e em outros planetas, a Minha 
Nova Ordem – Os Novos Céus e a Nova Terra, pois como 
outrora Disse: “Os poderes dos céus serão abalados” (Mateus 

24:29). 
Mas alguém ainda irá manipular os seus ideais para 

enganar o mundo, e falar como se Eu o houvesse mandado. Já 
vo-lo havia dito na revelação que dei ao Meu servo João 
(Apocalipse 13:5-6). 

Lembrai-vos das enormes filas de gente no passado; 
judeus e outros espezinhados, esperando que os marcassem com 
o seu registo do mal; quando esse líder (Hitler) e a sua nação 
orgulhosa queriam dominar o mundo, trazendo à Terra o seu 
imaginário milénio de domínio universal. Eu deixei-os beber 
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um pouco da vitória, mas no Meu tempo dei-lhes a beber outro 
cálice de amargor: o cálice da derrota e do vexame.  

No tempo que se aproxima, também milhares serão 
chamados ao registo; não para o aniquilamento das suas vidas 
físicas, mas para a deportação; pois estes são imigrantes, e não 
serão mais queridos nas nações que os acolheram; mas iguais 
ao lixo, são despejados nos seus países, onde continua 
grassando a miséria e a fome, e morrerão na necessidade. 

Mas o mundo não ficará quieto! O jugo da escravidão 
dos povos oprimidos irá terminar. Estes povos lançarão para 
longe dos seus pescoços o jugo da miséria, da humilhação, e 
uma grande revolta dos povos se dará em breve tempo. Será 
grande a carnificina, milhões serão mortos, mas esta guerra vai 
ser a última. 

Eu dei a sabedoria ao homem para o bem, mas ele pouco 
aproveitou daquilo que Eu lhe havia dado. Pegou no que seria 
bom, como sendo uma energia limpa (o homem afirma isso da 

energia nuclear), mas transformou-a em arma de destruição, 
deformando e martirizando o mundo completamente. 

Agora, só a sabedoria do bem pode aliviar o mal que foi 
feito. 

O instigador de tudo tem um nome: Chama-se Lúcifer, 
também Satanás o adversário, e é também Diabo o caluniador, 
e ainda serpente e dragão. Ele procura falsificar o pão da 
Minha Palavra, que é o Meu Verbo, através dos falsos profetas, 
mas não conseguirá, pois quando acontecer esse sofrimento 
atroz, os Meus filhos já estarão Comigo. 

Nesse tempo de maldade, outro pão será fabricado. Uma 
palavra falsa e venenosa, carregada de feitiçarias e falsos 
milagres que enganarão a muitos, levando-os à morte. 

Foram dois os possessos que Libertei aqui na Terra, e 
cerca de dois mil, os animais imundos que se lançaram no mar 
(Marcos 5:13). Hoje também são perto de dois, os milhares de 
tempos que esperei que o homem Me agradecesse a sua 
libertação e não aconteceu. Assim, também serão muitos os 
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homens animalizados que se lançarão no lago da perdição, e da 
morte espiritual e física. 

Mandei o Meu servo (profeta) junto ao mar, e disse-lhe 
para olhar o Sol. Ele o viu, “partido” por Mim em quatro 
partes. Foram quatro, as cores que viu em cada parte: Amarelo, 
preto, vermelho e branco. Ireis ver mais tarde estas Minha 
cores; estas mesmas cores, virão como as Minhas nuvens do 
juízo.  

Mandei o Meu profeta dar duzentos passos para a 
esquerda. Mandei-o depois retirar um dígito zero aos duzentos. 
Na conta ficaram vinte (20), pois também serão vinte os tempos 
que o mundo vai parar totalmente a sua actividade, que julga 
tão importante, pois o pânico que enviarei será grande. 

Ao Meu servo “escrivão” mostrei num sonho: A sua casa 
terrestre tinha um elevador para subir até Mim. Ele o viu e 
gostou. Subiu um pouco na Minha direcção, mas nada Me 
perguntou. Fiquei triste, e ele também. 

Enquanto subia viu no andar da Terra, sofrimento dor e 
injustiça. Continuou subindo e viu como Estou trabalhando, 
limpando de toda a impureza o primeiro Céu, que na casa dele 
julgava ser o primeiro andar. Eu disse do 1.º Céu: “No 
firmamento haverá guerra. Quando chegares ao primeiro 
firmamento não serás atingido.” 

O Meu elevador não parou aí, pois Eu o manipulava para 
o Meu servo; ele subiu Comigo mais um pouco e parou no 
segundo patamar, pois não mais o elevador sobe; mas porque o 
elevador parou e a porta do conhecimento se abriu, o Meu servo 
saiu afoito, para subir ao terceiro patamar, mas não viu portas 
de entrada; somente escadas, e não quis subir, para ver a sua 
porta. Mas Eu também já havia dito: “No segundo firmamento 
verás a porta. Quando chegares ao segundo firmamento não 
terás ferida alguma.” Se tivesse subido, teria visto a porta que 
Eu, já lhe reservei; mas preferiu descer e saiu.  

Desceu para o mundo que conhecia, pois queria entrar na 
sua casa como outrora. Mas não se lembrava da sua morada na 
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Terra, pois lhe tenho mostrado muitas coisas da sua nova 
morada, e ele já esqueceu o seu lugar da terra. Então pediu 
ajuda aos seus próximos, mas ninguém o ajudou.  

Lembrou-se o Meu servo que já não possuía dinheiro do 
mundo; mas tinha somente a moeda que um dia entregou ao 
Meu anjo; mas a moeda que o Meu servo tem já não lhe 
pertence, não tem valor para comprar nada no mundo. Ele 
reconheceu, e finalmente disse o que Desejo ouvir sempre da sua 
boca: “Eu já não moro nesta morada.” 

Dai-Me tudo o que tendes, e não desçais do conhecimento 
e da Minha Nova Revelação, pois a vossa morada já não é 
nesta Terra, mas junto a Mim.” 

 

Revelações dadas pelo Senhor 
(20 de Outubro de 2009) 

 
Assim diz o Senhor: 
“Toda a actividade da Terra irá parar por vinte tempos, 

que aguardam pela Minha ordem, conforme vos disse 
anteriormente. Digo isto para que todo o mundo saiba, que só 
Eu Sou o Senhor, e não há outra força superior à Minha. 

Durante dezassete tempos Irei repreender uma nação 
diferente, levando estes povos a uma guerra fratricida. No meio 
da carnificina salvarei milhares de vidas que Me ouvirão, pois 
o medo e a angústia os trará para Mim. 

Quatro grandes nações serão destruídas totalmente. 
Lançarei do planeta Júpiter dois grandes meteoros que 
chocarão com a Terra, destruindo e limpando este espaço do 
globo. Estas nações encheram a sua medida na Minha ira, pois 
desenterraram a ciência que Eu havia aniquilado, aquando do 
Dilúvio, e trouxeram muito mal a toda a humanidade. A 
ciência que não é abençoada por Mim traz a morte e não a vida. 

Antes de lançar sobre estas nações as rochas 
destruidoras, enviarei sobre elas o flagelo das epidemias, da 
guerra e da fome. Conforme já vos mostrei, estas nações serão: 
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as partes da Índia, da África e da Ásia. A destruição destes três 
povos se dará pelas minhas nuvens: Amarela, preta e vermelha. 

O quarto espaço da Terra será limpo pelo fogo da Minha 
nuvem branca. Purificarei a terra existente neste quarto espaço, 
dos homens, dos animais terrestres e das aves. Tudo será 
purificado, como Eu disse: Nova Criação! Nova Vida! Esse 
espaço da Terra é destinado aos Meus filhos, que nela viverão 
felizes na Minha presença. 

As dezassete nações em guerra irão chegar à conclusão 
que nenhuma delas sairá vencedora, e pousarão as armas, 
tornando-se irmãs, e Eu pouparei os sobreviventes. Todos irão 
forjar utensílios de lavoura das suas armas, e não aprenderão 
mais a guerrear (Isaías 2:2-4). 

Mostrei ao Meu servo (profeta) duas figuras idênticas 
àquelas que há décadas venho mostrando aos homens, ano 
após ano, nas suas searas (crop circles), para levá-los a ponderar 
sobre a Minha obra e os Meus sinais, mas pouco impacto têm 
produzido. Como muitas destas figuras têm outra origem que 
não a Minha e se misturam, os homens preferem dizer que tudo 
provêm do Meu adversário; como outrora, quando Eu fazia os 
Meus milagres nesta Terra, também muitos os atribuíam ao 
poder das trevas (Mateus 9:34), outros não lhes davam nenhum 
crédito na sua indiferença.  

Nas figuras que vos mostrei hoje, represento os Meus 
braços abertos, aguardando o arrependimento e a volta para 
Mim de todos aqueles que aceitarem estes sinais (ver esta figura 

na obra “As Novas Revelações para o Reino” – volume II, correspondente à 

data desta revelação). Na figura que Vos mostrei, entre os Meus 
braços, guardo duas rochas, aguardando o vosso pedido de 
misericórdia, para não as lançar sobre a Terra.  

Como infelizmente o homem não quer voltar para Mim, 
terei de rasgar o Céu e o Sol, e os Meus sinais serão de tal 
forma, que a humanidade desmaiará de pavor. 

Nessa altura, estará muito perto da Terra o Meu planeta, 
a Minha ‘nave’, recolhendo os Meus escolhidos. Muitos a verão, 
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e surgirá o arrependimento tardio. As suas lâmpadas da fé já 
estão apagadas há muito tempo; quando procuram entrar na 
Minha ‘nave’, vêem com surpresa e terror a porta fechada 
(Mateus 25:10-12). Eu avisei a todos atempadamente. 

Na Minha ‘nave’ estão todos os Meus amigos, os de 
ontem e os de hoje. É grande a alegria lá dentro. 

Enquanto os bem-aventurados que perseveraram em 
buscar-Me e seguir-Me, amando o seu próximo como a Mim, 
louvam o Meu nome, Eu grito para o mundo:  

FLAGELO! 
Nesse tempo do fim, segundo o vosso calendário, 

começarei a castigar os homens com enfermidades graves, que a 
vossa ciência não curará; vós mesmos já empestastes o vosso 
planeta, permitindo que toda a sorte de males se dissolva nos 
ares.  

Os planetas Júpiter, Saturno e Urano estarão na linha do 
que Eu chamo de ‘Três anéis’. 

Considerais tudo tão terrível que pensais não venha a 
acontecer? Eu vos digo: Mas que vem, vem! Pois assim diz o 
Senhor! 

A vossa tecnologia de nada valerá, pois tudo o que surgir 
é novo para os vossos cientistas e para toda a humanidade.  

Lembrai-vos da Minha Escritura, pois nela já vos havia 
advertido que este dia – o Dia do Senhor – seria um dia terrível, 
como nunca houve nem haverá jamais (Joel 2:1-3; II Pedro 3:10). 

Eu farei com que todos vós comais a vossa sabedoria e 
mateis os vossos cérebros, em que tantos confiáveis. 

Mas os Meus servos não serão maltratados. Eles serão 
avisados um por um, através do Meu Espírito, que vós não 
conheceis nem podeis ouvir. Aqueles que irão povoar a nova 
Terra serão preservados. 

As placas separadoras, já estão preparadas por Mim. 
Elas farão três separações. Duas separações estarão entre o Céu 
e a Terra e destinam-se àqueles que ficarão, e àqueles que 
subirão Comigo. A outra placa separadora não toca o Céu, mas 
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está bem enterrada na Terra, e destina-se àqueles que nunca 
quiseram conhecer-Me, pois foi pelo inferno que sempre 
lutaram. 

Aos Meus dois servos (profeta e “escrivão”), e a todos que 
conhecem estas revelações, peço contenção em divulgá-las. O 
adversário, sabendo algo do Meu querer, sempre procurará 
prejudicar a Minha obra.  

Tende cuidado, mas avisai a todos. Eu continuo a amar o 
mundo e a Me dar por ele, por isso Vim, para remir os homens 
dos seus pecados (João 3:16). 

Preparai-vos para a grande batalha, pois Eu Sou o 
Senhor dos Exércitos, e sempre estou convosco. Os filhos do 
anticristo já estão em linha para o combate.” 

 

Revelações dadas pelo Senhor 
(1 de Novembro de 2009) 

 
Assim diz o Senhor: 
“Eis o princípio do primeiro tempo, do primeiro ano, do 

grande e final julgamento sobre a Terra. 
Eis o princípio do segundo tempo, que breve virá. 
Eis o princípio do terceiro tempo, que breve virá; e eis que 

uma nova guerra também virá.  
Estes são os três grandes tempos do julgamento. 
No primeiro tempo vem o princípio do cataclismo; no 

segundo tempo o cataclismo vem com todo o seu poder. 
Eis que será destruída a cidade das catacumbas, assente 

na cidade que foi capital do império que destruiu a velha cidade 
de Jerusalém. 

Na figura que vos mostrei no Céu pudestes ver o Meu Sol, 
como centro da Vida, e ao seu redor o círculo dos meses e dos 
anos. O início dos meses é diferente, pois Eu o marco pelo mês 
de Tisri (Setembro/Outubro).  

São doze os meses no primeiro tempo, e doze meses no 
segundo tempo. Haverá também o terceiro tempo, e contareis 
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também doze meses. Os Meus raios entremeiam os meses, e são 
três raios diferentes. Um é pouco, outro é muito e o último é 
tudo, pois a Minha Ira será gradualmente aumentada. 

Os Meus quatro anjos, dos quatro tempos do Dia do 
Senhor, têm as espadas em suas mãos. 

Darei ordem a cada um dos Meus anjos. Direi ao anjo do 
primeiro tempo: Vai, desce à Terra e faz guerra contra ela. 

Direi ao segundo anjo: Vai, mas não toques na Minha 
vinha, pois a Minha igreja fiel está ouvindo e obedecendo à 
Minha revelação. 

Direi ao terceiro anjo: Vai, mas não toques no Meu 
celeiro, pois a Minha Palavra está guardada pela Minha igreja 
fiel. 

Ao Meu quarto anjo do tempo, fora do tempo dos 
homens, direi: Vai e leva a espada da Minha Palavra, deposita-
a na Nova Jerusalém, e guarda-a na Minha igreja. 

Estais preocupados com os tempos que se aproximam, 
mas Eu vos digo: 

- No Meu reino não haverá preocupação com horas. 
- No Meu reino não haverá preocupação com dias. 
- No Meu reino não haverá preocupação com meses. 
- No Meu reino não haverá preocupação com anos. 
São três os tempos das preocupações do mundo. 
Na vossa Terra há horas, há dias, há meses e há anos, 

todos feitos de preocupação. 
Aos Meus servos que habitam na Terra, Eu digo para 

olharem o seu calendário, pois dois tempos Tenho para eles; 
não serão tempos de angústia, mas tempos de vitória, porque a 
Minha promessa em breve se cumprirá. 

Os homens juntaram-se nos seus seis castelos. 
Altaneiros, seis  reis estão nas ameias dos castelos.  

Eu estou na torre alta de vigia, como Rei sobre o Meu 
trono, no alto da torre de vigia. No espaldar do Meu trono 
estão os dois chifres da força do Cordeiro, que foi morto, mas 
Vive. 
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Chegou a hora de Satanás guerrear a sua última batalha. 
Ele vem atacar a torre de vigia, mas Eu, lanço contra ele os dois 
chifres do poder do Cordeiro, que o venceu e julgou na Cruz. O 
dragão persegue os dois chifres do poder do Cordeiro e 
desaparece para o lago de fogo e enxofre, preparado para ele e 
para os seus companheiros. Os dois chifres do poder do 
Cordeiro não mais voltam ao espaldar do Trono, porque o 
pecado foi extinto, e não resta mais sacrifício pelo pecado. 

Os seis castelos com os seis reis do mundo foram 
arrasados pela Minha Vinda em Glória, e não mais serão; mas 
serão companheiros de Satanás no lago de fogo e enxofre. 

Farei descer, quase tocando a Terra, todos os Meus 
remidos. As suas vestes lembram o seu resgate, pois elas são 
feitas das peles dos animais do sacrifício. Mas Eu, fui o 
Sacrifício eterno, por isso os vesti com a capa da salvação. 

Darei à Terra parte de um povo para servir segundo a 
Minha Ordem, e a outra parte para Me servir acima de todos os 
planetas. 

Na habitação dos Meus eleitos, pedras preciosas das 
mais variadas são as suas paredes; a cobertura é de rubis e a 
entrada uma só esmeralda.” 

 

 

Revelações dadas pelo Senhor 
(5 de Novembro de 2009) 

 

Assim diz o Senhor: 
“No lugar onde Estou, olho para o mundo e vejo o teu 

rosto (rosto de Lúcifer/Satanás), e vejo em ti o sofrimento das 
dores, pois o teu poderio está a terminar. 

Vejo no teu rosto a escrita do teu livro das feitiçarias que 
fazias, para enfrentar o Meu poder; e a tua escrita falsa, com 
que deturpaste a Minha doutrina, elegendo os ricos e 
maltratando os pobres que não te podiam dar nada, para 
alimentares a “igreja” do teu coração, desviando a adoração 
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que a Mim é devida pelo homem; levaste os homens a adorar os 
teus ídolos. Mas tu sabes, que os ricos não possuem nada; no 
entanto tu lhes dizias que eram detentores de tudo e os fazias 
felizes. 

- Vejo no Meu primeiro tempo a escrita dos pobres que 
não têm nada, mas têm o Meu tesouro; a esta escrita, Eu vou 
responder com o Meu Amor. 

- Vejo no Meu segundo tempo o Hades e o seu livro dos 
ossos, e estou preparando a separação dos dois montões de 
ossos. Uns estão quietos, aguardando a Minha chegada; os 
outros ossos estão reclamando, com as reclamações do inferno. 
Estou preparando a fogueira para lançar no fogo os livros que 
estão no teu rosto, mas não deixarei que o fogo queime os teus 
olhos, os teus ouvidos e a tua boca.  

Já se vê o espantalho no centro da seara da igreja, pois 
ela está madura para a ceifa; os líderes parasitas foram 
desmascarados e não mais se alimentarão da Minha seara, pois 
também chegou a sua hora. 

- Vejo no Meu terceiro, que as tuas narinas não suportam 
o Meu cheiro, pois o Meu tempo é vindo, e tu o sabes. Chegou o 
tempo de seres sufocado, e não voltarás a ver-Me, nem a ti 
mesmo; mas terás uma última oportunidade de ver as tuas 
abominações a descerem à terra. Com o teu rosto verás toda a 
transformação da Terra, a qual tinhas rodeado por um tempo. 

Eu desci ao Hades e vi os de baixo e também os de cima; e 
os de baixo queriam sair gemendo maldição, mas os de cima 
descansavam, esperando por Mim; e já a separação foi feita e 
subi, até que os venha buscar para Mim. 

- No Meu primeiro tempo Vejo serem muitas as 
habitações dos homens, onde se estão construindo os baús do 
aforro, como outrora. Cheiram a catástrofe e o medo os impele. 
Mas as águas debaixo da terra estão se movendo, destruindo os 
alicerces do poder e do dinheiro, e o homem nada vê, nem ouve. 

- No Meu segundo tempo o homem já ouve e vê, por isso 
corre às casas da agiotagem e da usura, para buscar os tesouros 
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da terra. Mas tudo faliu e o homem faliu com tudo, e se foi a 
sua esperança. 

- No Meu terceiro tempo Satanás induziu o homem a 
subir à Minha rocha, mas mais uma vez o homem foi enganado 
pelo homem, e a formiga líder da religião, comeu o seu 
formigueiro incauto.  

Forjou para si novo formigueiro de homens religiosos, e 
forjou a rampa da feitiçaria para substituir a Minha Rocha. No 
topo forjou nova pirâmide e colocou nela o seu líder. Levantou 
mais três pirâmides, que sobrepôs à primeira, mas Eu não 
permito que ninguém as habite, pois a Minha glória a ninguém 
Darei (Isaías 42:8).  

Satanás queria mostrar que é igual a Mim, mas não pode; 
os seus três poderes são falsos e efémeros (besta que sobe do mar, 

besta que sobe da terra e falso profeta – Apocalipse 20:10). 
- No Meu quarto tempo virei e habitarei na Nova 

Jerusalém, farei um Novo Céu e uma Nova Terra, e habitarei 
nas três pirâmides desocupadas, pois a Mim me pertencem. A 
primeira pirâmide e o seu rei serão destruídos pelo assopro da 
Minha vinda (II Tessalonicenses 2:8). O Meu rebanho disperso será 
arrebanhado, e haverá um só rebanho e um só Pastor. 

O Meu Pai (o Amor) está encostado a Mim (a Sabedoria) e 
Eu, estou Uno com o Pai, e o Meu Espírito é a Nossa Força; 
logo abaixo está a Terra, e naquela hora a Terra perdeu o 
equilíbrio e se desmoronou. 

Ó Terra sangrenta que provocaste o verter do Meu 
sangue, fugiste de Mim e nada se aproveitou de vós; mas 
existem aqueles que escaparam.  

Não temais! Breve vereis a Minha glória, e vereis cair 
sangue do Céu; gota a gota do Meu sangue entrará no mar do 
mundo, e a Terra verá o sangue da Salvação. 

Quando tudo acabar, não haverá mais Sangue para 
salvação do homem, pois Eu não estarei na Terra para salvar.” 

 

Revelações dadas pelo Senhor 
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(9 de Novembro de 2009) 
 

Assim diz o Senhor: 
“Meu servo (profeta), viste o Meu anjo na confusão da tua 

rota, e o ouviste pedir-te água da terra. Tu procuraste a água e 
lha deste no copo da matéria, criada pelo homem (no caso, um 

copo de plástico), e depois buscaste para ti um recipiente vazio.  
O Meu anjo vazou metade do seu recipiente para o teu, 

ficando com a outra metade; a primeira metade da Minha 
igreja subirá no primeiro tempo, por isso o Meu anjo a reteve. A 
água do transvase para o teu recipiente, tornou-se no Meu 
Sangue purificador; o Meu anjo passou para ti o seu depósito 
em recipiente pequeno de metade, pois serás o seu portador até 
ao momento certo. 

Ouviste depois a Minha ordem para contares as árvores 
do pequeno bosque onde te encontravas, na confusão da tua 
rota. Contaste vinte e três árvores, que são as árvores dos 
tempos até que a Minha igreja esteja pronta para a Obra que 
será feita sobre a Terra e sobre os Céus. 

Meu servo (profeta): em breve não terás mais a tua 
identidade na Terra. 

O Meu anjo poderoso traz na mão direita a espada da 
Minha Palavra, e na mão esquerda leva a última intimação 
para a Terra. 

Serás tu o seu portador, pois poderás ler o título da 
Minha intimação: 

‘Do lugar da terceira Cidade (3.º Céu), e enviado à Terra.’ 
Poderás observar também o texto da Minha intimação à 

Terra:  
À igreja que habita na Terra, vos intimo: Porque não 

tendes cumprido com os horários da Minha Obra, proclamando 
o Meu Evangelho da Verdade, mas ao invés tendes falsificado a 
Minha Palavra, conforme os vossos interesses. 
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Ainda assim, Quero pedir-vos que renoveis os horários, 
remindo o tempo, restaurando a Obra que vos entreguei um dia. 
Pouco tempo falta para cumprirdes com os horários. 

Meu servo (profeta), entrega à Minha igreja esta 
intimação. Não guardes esta intimação para ti; pois eles terão 
lembrança desta revelação, para não a esquecerem. 

Observa a grande Obra que Estou a realizar, fora dos 
olhares do mundo; mas os Meus servos a conhecem ao 
pormenor. 

O grande submarino duplo da Minha obra final na Terra 
já está identificado e encontra-se debaixo das águas. A sua 
identificação da direita é ORION. A sua identificação da 
esquerda é YON. 

Muitas serão as vidas que serão recolhidas nas águas da 
Terra; e o Meu grande submarino irá separar-se: o Meu ORION 
recolherá os servos da direita da Minha obra; o Meu YON 
recolherá os servos da esquerda da Terra. 

Em breve todos serão recolhidos e escondidos dos olhos 
do mundo. O Meu ORION e o Meu YON irão cruzar-se, 
levando os da direita até à Terra abalada pelo grande 
terramoto da Minha ira. Os outros Meus servos serão levados 
ao lugar onde Eu mesmo os espero, com os Meus anjos, para 
iniciarmos a grande tarefa. 

Em breve o Meu Céu estará a três “metros”, dos Meus 
três tempos, para que o Meu YON que é a Nova Terra se ligue 
ao Meu ORION do Meu Novo Céu, e é também a Nova 
Constelação. 

Ainda digo: Na Minha maternidade, uma mulher está 
prestes a dar à luz.  

O anjo que recebe os nascidos está preparado.  
São dois que nasceram e são varões. Um deles é moreno e 

traz grandes marcas no seu corpo: são as marcas do sofrimento; 
mas o seu rosto é belo, porque o mundo se agrada dele, e pode 
tapar as marcas do seu corpo, pela beleza do seu rosto. O outro 
é branco e não tem marcas, porque foi gerado totalmente em 
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Mim; mas o seu rosto não tem beleza, porque o mundo não tem 
prazer nele. 

Um servirá à Nova Terra (o moreno), o outro servirá no 
Céu (o branco); mas porque são gémeos, ambos servirão no Céu e 
na Terra. 

O grande (cremos que o Senhor está a falar de um anjo) veio com 
as pás do moinho, da Minha Nova Revelação e está 
mergulhando no mar do mundo. Todos irão conhecer a Minha 
Palavra Viva e Eficaz. 

Depois de mergulhar no mar do mundo, testemunhando 
até ao seu âmago, o grande veio com as pás do moinho da 
Minha Nova Revelação; irá até ao primeiro Céu, proclamando 
também a Minha Palavra, e descerá. Não virá sozinho mas 
muitos virão com ele, para o ajudar na grande tarefa. Então 
haverá uma Nova Terra e um Novo Céu. Haverá também um só 
rebanho e um só Pastor. 

Ao lado do mar, que em breve deixará de existir como 
mar do mundo, estão o Meu ORION e o Meu YON. 

A grande luta do filho perdido (Lúcifer) está sendo travada 
por ele; mas também por todos os filhos perdidos, aos quais 
também convido a voltarem-se para Mim, o Autor da Vida e 
também o Consumador da fé. 

Diz ele: Já não alcanço as horas do dia, e nem sei a hora quando 
o Sol se esconde, e de que lado está. Nem me desperta a hora quando o 
dia passa para a noite. 

Caminho por lugares incertos num tempo já perdido há muito. 
Ó que cegueira que não me deixa ver o dia e a noite, nem os 

caminhos que eu percorro. Ouvi um ai, e já me parece que esse ai vem 
da minha sepultura. 

Sei que sou um herdeiro da Terra, e vejo nesta herança o meu 
pai, e a minha mãe me procurando, enquanto, para mim, eu já passei 
por eles e não me conheceram. Passo pelas cidades e sinto-me 
abandonado, porque as cidades estão desertas, mas há habitantes; tais 
como ratos e toupeiras, para eu conviver com eles. Sou parecido com 
eles, porque gostam da minha vida. 
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Ouvi uma voz ao longe que me dizia:  
“Sai da escuridão, porque o deserto é de gelo, e a areia a 

habitação do escorpião. Sai dos lugares imundos, porque o rato 
quer roer o teu coração e a toupeira quer fazer um buraco na 
terra para a tua sepultura em vida. Corre enquanto é tempo, 
porque está chegando o tempo de ainda escapares, e matarás o 
rato e a toupeira. Lembra-te que a toupeira quer cegar os teus 
caminhos, e o rato roer o teu coração. Corre enquanto é tempo, 
e vai até ao lugar onde está a Cidade, que não é deserto nem 
escuridão, mas sim habitada e tem muita Luz. 

Não comas pelo caminho nenhum alimento de perdição; 
não comas nenhum alimento das raízes da terra; não comas 
nenhum fruto dos lugares onde não podes entrar. Come somente 
o alimento do Filho do Homem, e te escaparás da tua cegueira, 
do roedor e do animal que está debaixo da terra, que também 
por vezes vem à superfície da terra. 

Vai adiante, porque a terra imunda em breve vai 
desaparecer, para que tu não sejas sepultado em vida.” 

 

 

 

 

Revelações dadas pelo Senhor 
(13 de Novembro de 2009) 

 

Assim diz o Senhor: 
“No ano seguinte a contar do vosso tempo, Eu reclamarei 

do mundo, para que vos afasteis de todo o adultério espiritual 
no qual vós estais vivendo no meio das congregações que 
apresentam doutrinas que não são Minhas, e das quais muitos 
de vós estais comendo do pão não abençoado. 

No meio desses lugares alguns dizem que Me conhecem, 
mas esses mesmos adulteram a Minha Palavra e grande é a 
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Minha ira sobre esses que enganam a Minha Obra, com 
palavras de falsidade. 

Por isso, no tempo do segundo tempo, depois de o antes 
ter passado, Eu darei um quarto de tempo para que o mundo 
olhe para o Alto, porque o Sol que Sou Eu, se está afastando de 
todo o planeta, deixando o vosso convívio como Protector. 

E quando vier o terceiro tempo, haverá mais um quarto 
de tempo, e o Sol que Sou Eu já não estará mais convosco, nem 
a Lua que é a Minha igreja fiel estará nesta Terra no vosso 
convívio, e desta forma muitos não Me poderão ver como antes; 
mas outros que retiveram a Minha Palavra e observam os 
sinais dirão: Ei-Lo que está chegando, porque nos Seus que têm 
a Nova Revelação há muita Luz.  

Mas ao invés destes, o adúltero que ama a prostituta de 
Babel, que é a igreja falsa e as suas entranhas que são as suas 
doutrinas inspiradas por Satanás, e nem tão pouco conhecem o 
testemunho da Terra que lhes fala pelos acontecimentos do 
passado. 

Mas na Minha casa tudo está arrumado; como fiz com o 
Meu servo Noé no passado, farei com a Minha igreja fiel; antes 
das grandes catástrofes, o Meu povo já se encontra na Minha 
casa, como outrora o Meu servo Noé, se encontrava acomodado 
dentro da arca na companhia dos seus (Génesis 7:13-16). 

O Meu povo olha para os seus relógios do tempo e não 
sabem a hora, mas esperam com ansiedade, na confiança da fé. 
Eles dizem: “Quando voltaremos a ver o nosso Sol e a Lua?” 

Eu lhes digo: Nunca mais haverá igreja como 
anteriormente, Mas somente o Sol que Sou Eu e a Minha Nova 
Jerusalém, que recebe de Mim a sua luz, igual à Lua. 

Não temais, vós que seguis após Mim, e tivestes de fugir 
da vossa cidade, e fostes perseguidos e maltratados. Veio o dia 
da matança e da perseguição por causa do Meu Nome. Outros 
não seguiam o Meu Nome, mas também foram maltratados e 
tiveram de fugir da sua cidade. 
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Não haverá para vós mais injúrias, nem surgirá mais 
matança; mas haverá neste terceiro tempo um lugar em que 
todos dirão: Quem é Aquele? É o Criador de todas as coisas. 
Pois todos Me verão. 

O compêndio da religião que manda, voltou novamente à 
Terra, agora reanimado pelas circunstâncias, mas em breve será 
queimado. 

Vê o tempo do Meu Pai; o Amor que tudo criou e tudo 
governa. Ele orientou o homem que povoou a Terra (Adão), até 
ao outro homem que repovoou a Terra depois de purificada 
(Noé). 

Vê o Meu tempo, quando desci à Terra como Sacerdote do 
Deus Altíssimo (como Melquisedeque), para trazer a Sabedoria do 
Pai a todos os homens; e os homens Me prestavam tributo de 
agradecimento (dando-Lhe o dízimo de tudo – Génesis 14:18-20). Fiz 
isto no tempo do repovoador da terra purificada, até ao genitor 
e pai de Isaque, fazendo nascer a Minha nação na Terra - Israel 
(Abraão, pai do povo judeu, do qual haveria de surgir o Messias, Jesus 

Cristo). 
Observai o tempo do Meu caminhar nesta Terra e vede a 

confusão que houve. Vim para o Meu povo e este não quis 
conhecer-Me, pois esperava um outro Messias que não Eu; 
esperava um Messias igual à sua imaginação. Ouviram as 
Minhas Palavras de mau grado, e não suportaram a Minha 
companhia entre eles; humilharam-Me, maltrataram-Me e por 
fim crucificaram-Me.  

Olhai para trás e observai a confusão; pois o Meu povo 
acabou como nação e o lugar tão querido deles, foi destruído 
(Jerusalém e o Templo, foram destruídos no ano 70 DC). Observai 
também as nações até ao dia de hoje e vereis a confusão que 
não mais parou. 

Estes foram os três tempos grandes da Terra. 
Agora o Pai Me diz: Estabelece os últimos três tempos, 

neste tempo; estes três tempos, Eu dividi em quatro tempos 
menores. 
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Não vos admireis de serem quatro as divisões dos 
tempos, pois eles serão tempos de oportunidade, para que o 
mundo Me conheça e volte para Mim arrependido. 

Já houve três tempos grandes, como vos disse, e em breve 
haverá outros três últimos tempos. 

Meu servo (profeta), observa o calendário diferente que 
coloquei diante dos teus olhos e também o Meu relógio 
redondo. 

O calendário, tu saberás interpretar, quando observares o 
trabalhar do relógio dos três últimos tempos. 

Vê o marcador dos dias, como anda veloz, pois os dias 
são iguais aos de sempre. Observa o passar do último dia do 
último mês e vê o ano que aparece. 

Vê o marcador dos dias, como anda devagar, pois os dias 
não são mais iguais, mas parecerão maiores. 

Vê o marcador dos dias, como anda vagarosamente, pois 
estes dias são pesados aos homens pelo sofrimento. Eu já vos 
tinha dito que abreviaria estes dias, pois são dias da Minha Ira 
(Mateus 24:22). Observa agora o passar do último dia do vosso 
mês de Setembro, pois quando surgir o dia a seguir o relógio 
dará a sua volta e vereis – 2012. 

Responderei à vossa pergunta, sobre o início de cada um 
dos Meus tempos, pois vos havia dito que tudo começaria em 
“Etanim” (“Etanim” ou “Tisri”, mês do calendário judaico, que 

corresponde ao nosso mês de Setembro/Outubro). 
Lembrai-vos da altura das vindimas e observai a Minha 

Vinha. 
Está terminando a primeira época da vindima, pois as 

vidas que fazem parte da Minha Vinha da Terra serão colhidas. 
Em breve surgirá outra época de vindima. 
Então virá outro tempo, em que a vindima não será 

próspera. A partir desse dia, não haverá mais vindima. 
Já não há partes do planeta em que seja próspera a 

vindima, pois as criaturas não querem nada de Mim, e são 
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como uvas bravas que não vale a pena colher. Assim, não 
haverá mais vindima. 

- Vejo que no primeiro tempo a raposa da religião 
mentirosa e do pecado, salta, tentando apanhar os cachos das 
Minhas uvas, que são os Meu servos fiéis. A raposa procura 
tragá-los na sua fome, pois é gulosa. 

- Vejo que a raposa salta mais um lanço no segundo 
tempo, para apanhar os cachos das uvas da Minha Vinha. 

- Vejo que a raposa envelheceu, e neste terceiro tempo a 
luta é tão grande que já não tem forças para alcançar os cachos 
das uvas da Minha Vinha; Eu recolhi as uvas da Minha vinha 
para Mim. 

Levarei primeiro os esteios que suportam a Minha Vinha, 
os Meus servos, que sempre ouviram a Minha voz. 

Depois, Levarei toda a vinha, para que os Meus servos se 
juntem aos seus irmãos, e formem uma única Vinha para Mim. 

Responderei à vossa pergunta (profeta e “escrivão”), pois 
desejo revelar outros pormenores, para que saibais todas as 
coisas, para o vosso proveito espiritual e para dardes 
testemunho da Verdade com clareza, para que o mundo fique 
sem escusa perante Mim. 

Meu servo (profeta), na tua visão observas um cofre; abre 
uma parte do cofre que está diante de ti. Ele tem dois segredos e 
está partido ao meio. Cada metade do cofre tem o seu segredo; 
abre a primeira metade e observa a folha com as dez linhas em 
branco. Brevemente, escreverás nessas dez linhas o que Eu te 
disser. 

O tempo foi iniciado em Etanim, e está junto com o livro 

pequeno dos resumos: “O Despertar De um NOvO Dia”. 
 

Revelações dadas pelo Senhor 
(14 de Novembro de 2009) 

 
Assim diz o Senhor: 
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“Meu servo (profeta), o homem que é o Meu e vosso 
adversário (Lúcifer/Satanás) quer que tu também vejas o seu livro 
dos saberes, mas tu quando olhas não entendes; pois conheces a 
Minha revelação. 

Ele tenta-te novamente para olhares as suas obras no 
mundo; mas quando as observas, tu as vês distorcidas e sem 
gosto, pois são materiais, e de há muito estás habituado a ver 
as Minhas obras diferentes; pois a matéria não é o que pensais. 

Mas o grande edifício da Minha Obra, a Minha Nova 
Revelação, está a destruir a obra de Satanás, deixando que o 
homem veja a sua miséria reflectida nela. Observa e vê como 
nos escombros estão os tesouros do ouro e do poder, que tanto 
atraíram os homens durante milénios; vê também os muitos 
demónios rastejando, quais vermes. Observa ainda como eles 
sugam o próprio homem (Lúcifer/Satanás) que os havia 
alimentado. Mas este homem não morre, porque ele também é 
espírito, e como qualquer espírito criado por Mim, não pode ser 
destruído. O caminho do espírito é a libertação para Mim, ou a 
condenação eterna. 

Ainda vos digo: Tal como no tempo em que caminhava 
convosco, quando do cimo do monte da grande cidade 
(Jerusalém), Procurei unir os da Minha nação (Mateus 23:37), 
também hoje Procuro unir aqueles que são Meus.  

 Como outrora, também hoje não se deixam arrebanhar 
no Meu redil, pois os seus ouvidos se fecharam para as Minhas 
Palavras; mas Eu continuo batendo nas suas portas, chamando 
aquele que possam ouvir-Me (Apocalipse 3:20). 

Aos que Me conhecem, chamam pelo Meu Nome e 
guardam a Minha palavra, Eu direi: Meu povo que clamas a 
Mim, orai pelos outros que se mostram arredios (crentes avessos à 

Nova Revelação) para que se convertam novamente a Mim. Mas 
se não Me ouvirem até ao pôr-do-sol do segundo tempo, não 
orareis mais por esse povo e Eu farei o que será feito, porque 
eles Me aborreceram. 
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Meus servos, que sois dignos de conhecer as Minhas 
Revelações: olhai as borboletas que voam junto à terra, quais 
enxames de vidas alegres e todas iguais na aparência. Muitas 
subirão, porque o Meu Espírito as elevará para Mim 
(arrebatamento da igreja); mas outras voarão para o lago profundo 
e triste da maldade, preparado para Satanás e os seus 
seguidores. 

O povo que dizia estar na Minha cidade (nas igrejas ditas 

cristãs) se dispersou, e virou-se contra Mim.  
Eu continuo no mesmo lugar, e eles sabem isso, mas não 

querem que Eu os ajunte, como a galinha ajunta os seus pintos 
(Mateus 23:37). 

Eu clamo por Jerusalém, como no princípio do tempo 
(quando o Senhor ministrou no meio dos homens). 

Eu clamo pelo Meu povo, como no princípio. Pois chegou 
a hora do tempo pequeno; dos dois grandes tempos (cerca de 2000 

anos que medeiam entre o Pentecostes e a Segunda Vinda do Senhor); mas 
eles foram para outra cidade (outra religião), adoraram outros 
reis (o materialismo), e se voltaram contra Mim. 

Quando Eu vos mandar calar para não mais avisardes os 
outros, calar-vos-eis, pois eles não Me ouvem. Calai-vos e não 
digais mais nada ao outro povo, pois eles se viraram contra 
Mim. 

Os cavalos do Meu exército estão alinhados para a 
batalha final, e os Meus guerreiros (anjos) estão alinhados ao 
lado dos cavalos. 

Eles estão esperando a Minha ordem, e são tantos como 
as estrelas dos Céus, que nunca podereis imaginar o seu 
número. Quando o Meu exército começar a desbaratar a Terra, 
não se encontrará nenhum daqueles que Me fizeram guerra. 

Os Meus anjos habitam no Meu campo magnético. 
Em breve os Meus anjos descerão como estrelas até ao 

mar do mundo, sem que os homens os vejam, e eles mergulharão 
e submergirão nesse mar, misturando-se com os humanos. 
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Os Meus anjos tomarão posse do grande areal, que são 
aqueles que dizem seguir-Me, mas não dizem a verdade. Os 
Meus anjos tirarão do grande areal todo o esterco e lançá-lo-ão 
no mar do mundo, que é o seu lugar. 

E o grande mar ficará purificado [*]. E a seguir chamarei 
as Minhas estrelas (anjos) e lhes direi: Voltai novamente para 
Mim. Eles voltarão, mas em breve descerão Comigo, a Estrela 
da Manhã e atrairão o grande areal dos Meus filhos, para que 
subam Comigo. 

E daquele areal (a Igreja fiel), jamais haverá outro igual. 
Mas uma porção de areia Deixarei ficar (parte da igreja que 

não foi arrebatada). Debaixo do areal há outro tipo de areia (outro 

tipo de pessoas a quem convém transmitir a Nova Revelação); e essa irá 
ser submetida à nova semente (Doutrina do Evangelho) da porção 
de areia (a Nova Revelação, proclamada pela igreja que ficou na Terra); e 
até o mar do mundo ficará sujeito à semente, pois em breve 
haverá uma Nova Terra e um Novo Céu, e o mar como o 
conheceis nunca mais existirá. 

Perguntaste-Me porque a humanidade aceita mais 
facilmente do homem incrédulo o testemunho do Final do 
Tempos, e não dá crédito aos Meus profetas de ontem e de hoje? 

Observai como o homem (Lúcifer/Satanás) aguarda a 
chegada do Meu anjo, e ostensivamente lhe diz: “Eu tive 
revelação para o trabalho que está a ser feito.”   

Mas o Meu anjo responde-lhe: Não porque fosse a Minha 
vontade, mas Eu te usei, porque temos revelação para o mundo; 
porque o mundo crê mais rapidamente na imagem (explicação 

material/terrena), do que no Meu Espírito. 
Mas nunca te poderás aproveitar daquilo que tens para 

fazer, porque não sabes o Meu tempo. 
Quando Eu falar àqueles que Me ouvem verdadeiramente, 

nem tu vais saber o tempo para falares ao mundo. 
Ainda digo: O homem que habita neste mundo é tão cego, 

que só consegue enxergar alguma coisa da Minha obra se ela lhe 
for apresentada pelo homem da incredulidade. 
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Meu servo (profeta), observa agora o que irá passar-se em 
breve. 

Observa os dois homens da fiscalização. Um tem a lei, o 
outro tem o braço executor da lei, e já tem o cutelo do 
açougueiro. 

Observa a fila dos homens seus semelhantes, de muitas 
nações, como eles se enfileiram como animais para o 
matadouro e lhes mostram os dedos das suas filiações (a religião 

a que pertence cada um). Uns têm o Meu anel, os outros têm o anel 
do mundo. Os do anel do mundo passam, compram e vendem. 
Mas os outros, temerosos, ostentam o Meu anel, e o homem da 
lei manda o homem do cutelo do açougueiro cortar-lhes o dedo, 
desprezando o Meu anel. Mas aqueles que traziam o Meu anel, 
por medo, não querem mais ser Meus servos; por isso, juntam-
se aos outros que têm os anéis do mundo, pois também querem 
comprar e vender como eles, pois o seu coração continua a 
pender para o mundo e não para Mim (Apocalipse 13:16-17). 

Na grande feira do mundo todos já foram marcados e têm 
os seus documentos para a compra e para a venda da matéria 
da Terra. Ostentam os seus documentos, e compram e vendem. 

Mas muitos outros têm os documentos só pelo meio, pois 
o outro meio já não é deste mundo, e sabem que não podem 
mostrar aos outros homens os seus documentos; pois a sua 
compra e a sua venda terá de ser feita na Minha feira, onde 
terão o sustento. Eles sabem que nesse lugar só quem tem o 
meio documento pode comprar e vender, pois ali a feira não é 
do mundo. 

Ainda digo: Meu servo (profeta), vê o livro do registo das 
operações do Meu hospital. No Meu hospital alguns são 
curados, outros não querem ser curados, mas têm prazer em 
estar no Meu hospital. 

Faço muitas cirurgias no Meu hospital, e escrevo no 
registo daqueles que foram curados: operação com sucesso. 
Nesse registo Eu deixo uma marca do Meu Sangue. 
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No registo daqueles que não quiseram ser curados mas 
preferiram morrer, pois amaram o mundo, Eu escrevo: operação 
mal sucedida. Estes não ficam com nenhuma marca. 

Entende Meu servo (profeta) o significado da marca do 
sangue e a secura do sangue; pois os tempos vão identificar a 
marca do Meu sangue. 

- O sangue do imundo secou. 
- O Meu Sangue tem vida sobre vida. 
- O Meu sangue tem vida sobre vida. 
- O sangue do imundo secou.” 
 

[*] Depois de o Senhor ditar a palavra “purificado”, foram vistas as 
seguintes palavras desconhecidas do profeta, mas que registamos. 
“VIZO OXI  VIZO  MEB  EPIJ RAIZIM  BRATAIVIU  RIBUS  
XÉILIZ  PELIXU  VILOA  BENIN  LORIOL”. Após pedirmos ao 
Senhor explicação para as palavras que não entendemos, Ele 
traduziu, ditando a revelação que a seguir registamos. 
 

No princípio Eu criei dois mundos, e a humanidade nunca 
os conheceu. O mundo carnal em fogo, e o mundo espiritual em 
fogo. 

Crê Meu servo (profeta) que eles existem verdadeiramente, 
e estão separados.  

A Terra é terra. 
O Céu é céu. 
Grande luta se irá travar, e verdadeiramente todo o 

mundo irá ver esse dia de pânico.  
Haverá fogo que sobe da terra, e fogo que desce do Céu. 

Tudo acontecerá, quando faltar somente ao mundo um quarto 
de volta, no segundo tempo, e todos os planetas vão parar para 
a consumação de todos os espíritos.” 

   

Revelações dadas pelo Senhor 
(20 de Novembro de 2009) 

 
Assim diz o Senhor: 
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“ Meu servo (profeta): hoje, vamos falar os dois; mas sou 
Eu quem põe na tua boca as palavras que irás dirigir-Me. 

Vejo por Ti, meu Senhor e meu Rei, pois mostraste-me uma 
cidade. Então eu disse-Te: Nem na terra desta cidade tal coisa eu vi, 
pois vejo as marcas das pisadas do mundo, mas não vejo as casas, nem 
os seus alicerces; mas vejo que algarismos sobem em direcção ao Céu. 
Estes algarismos são do tamanho dos nossos pés e são os números dos 
Teus eleitos. 

Voltei a dizer: Senhor, eu não vejo os corpos, mas há uma coisa 
que eu vejo: em cada algarismo existem dois pares de algarismos e um 
círculo de fogo. Senhor, vejo no meio do círculo de fogo vários rostos 
conhecidos, mas outros rostos não conheço. 

Então eu disse-Te: Senhor, mas eu não vejo o meu rosto.  
Tu disseste: Serás levado na segunda leva (no 2.º 

arrebatamento), e a outros tantos Eu ainda ajuntarei, para em 
breve estardes juntos com aqueles Meus servos que partiram na 
primeira leva (no 1.º arrebatamento). 

E eu disse: Senhor, e os da terra?  
Tu disseste: Esses serão aqueles que vão ser vistos 

naquela cidade que te mostrei, onde se verão as suas marcas da 
terra. E serão eles prósperos e lhes será dado ver o nascer dos 
alicerces das novas habitações, e muitos deles serão vossos 
parentes, mas viverão em paz em um tempo determinado. 

Ao Meu povo que Me espera até à Minha vinda, lhes 
direi:  

Estai preparados para virdes ao Meu encontro. 
Ainda lhes direi: No dia em que subirdes Comigo, 

deixarei as vossas casas intactas, porque não serão destruídas, 
sejam elas legítimas (casas próprias) ou não (casas arrendadas), pois 
serão aquelas que necessitam de restauro, e serão habitadas, 
porque nelas ficará o vosso bom cheiro, e será a marca da 
Minha passagem.  

Meu servo (profeta), quando te encaminhavas para te 
juntar ao teu companheiro (“escrivão”) no dia aprazado, Eu 
retirei do livro que vos está pesando, muitas páginas e as 
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espalhei ao vento, pois está chegando a hora da sua 
divulgação; para que as mesmas se multipliquem, através da 
máquina que multiplica as folhas (Internet). Sabe que todas as 
folhas que saem de ti vão pesar para o mundo, pois chegou a 
hora do Meu julgamento; para que a água que é a Minha 
Palavra, o fogo e a lava do Meu vulcão, que são a Minha 
Misericórdia e o Meu Amor activos, sejam enviados para o 
grande combate. Este é realmente o grande combate contra as 
hostes espirituais que habitam nos ares (Efésios 6:12). 

Em breve será lançado o fogo da festa. Este partirá da 
Terra, mas também virá do Céu. Quando os dois fogos se 
encontrarem nos ares, irão destruir todo o orgulho dos homens 
e dos seus reis, pois estes querem passar entre estes dois fogos. 
Serão destruídos os reis e governadores da injustiça, e não 
serão mais vistos. Será dia de alegria, pois toda a injustiça 
desaparecerá da Terra. 

Meus servos (profeta e “escrivão”), não divulguem ainda os 

dois ramos que faltam da Minha árvore da revelação. [*] 
Aguardai mais algum tempo, para que tudo amadureça, e assim 
os frutos serão mais gostosos.   

Meu servo (profeta), contempla o Meu coração que 
também é visto pelos Meus anjos; mas o mundo não o vê, 
porque não conhece o Meu grande Amor. 

O Meu coração desce do Meu Céu até ao Céu primeiro, 
consolando aqueles que já estão Comigo, e estão expectantes, 
pois sabem que brevemente, manifestarei o Meu poder perante 
toda a criação. 

Mas descerei mais uma vez do Meu Céu, e deixarei ver o 
Meu coração em toda a Terra. 

Partirei o Meu coração em quatro partes, tantas quantos 
os quatro cantos do mundo, porque o Meu Amor é grande e 
Sofro pelos dias vindouros, pois os homens não querem vir a 
Mim para que Eu os cure da sua cegueira e os arrebate da 
grande dor que se aproxima. 
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Lançarei sobre o primeiro quarto do vosso mundo (um 

quarto do globo terrestre) o círculo com a Minha espada. Mas 
juntarei à Minha espada julgadora uma quarta parte do Meu 
coração, que enviarei para derramar sobre os homens a Minha 
Misericórdia e o Meu Amor, pois o Meu coração foi partido 
pela dor da humanidade, que não quer voltar para Mim. 

Lançarei sobre o segundo quarto do vosso mundo o 
círculo com a Minha espada. Mas juntarei à Minha espada 
julgadora uma quarta parte do Meu coração, que enviarei para 
derramar sobre os homens a Minha Misericórdia e o Meu Amor, 
pois o Meu coração foi partido pela dor da humanidade que 
não quer vir a Mim. 

Lançarei sobre o terceiro quarto do vosso mundo o 
círculo com a Minha espada. Mas juntarei à Minha espada 
julgadora uma quarta parte do Meu coração, que enviarei para 
derramar sobre os homens a Minha Misericórdia e o Meu Amor, 
pois o Meu coração foi partido pela dor da humanidade que 
não quer vir a Mim. 

Lançarei sobre o quarto e último quarto que resta do 
vosso mundo o Meu círculo com a Minha espada. Mas agora 
ela não é julgadora, mas será a Minha Palavra da paz e da 
concórdia; porque a este último quarto da vossa Terra, Eu não 
destruirei, mas poupá-lo-ei. O que resta do Meu coração não 
enviarei à Terra, pois Eu mesmo virei para habitar no meio do 
Meu povo, e o Meu coração já estará inteiro dentro de Mim. 

Os Meus anjos estão expectantes!  
Eu digo ao Meu anjo: Desce à Terra e diz-me o que vês.  
Vem depois a Mim e diz-Me o que viste. 
Senhor, eu digo-Te as notícias sobre a Terra: 
- Senhor, vejo uma jovem mulher estrangular um homem, 

e não consegui apartá-los. Esta igreja recente (jovem mulher) 
continua a asfixiar a humanidade com a sua falsidade, e não 
encaminha os homens para Ti, mas os leva para o caminho de 
Satanás, atraindo-os com as vaidades do mundo. 
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- Senhor, vi também um homem estrangular uma mulher, 
e não consegui apartá-los. O homem está revoltado e está a 
retribuir à mulher as suas maldades, mas continua fazendo o 
mal, desprezando a Palavra da Nova Revelação. 

- Senhor, vi uma casa a arder, e não consegui apagar o 
fogo. A Grande Babilónia já está ardendo neste último tempo 
(Apocalipse 18:18). E a humanidade se admira, pois esta cidade 
dominou o mundo por muitos séculos. Tu permitiste que 
Satanás vencesse o fogo do Céu, pois ele não impediu este feito 
da Tua Mão, mas conseguiu enganar os homens com as suas 
feitiçarias e poderes, saltando sobre o rio da Tua Palavra. 

Porque não me deste poder para eu o conseguir parar? 
Porque permites que isto aconteça? Porque não me deste poder 
para destruir a Terra? Porque permites toda esta loucura no 
mundo? 

Senhor, o mundo não sabe o Teu Nome – Jesus! (Jesus 

significa Salvador)  
Eu digo-Te, Meu anjo que habitas no Meu Reino, tu sabes 

que tudo está na Minha mão. 
Saibam todos os anjos e querubins que vós sois as 

Minhas mãos, e sem Mim, nada podeis fazer. 
Em breve tudo será alterado! 
Não mais vereis a jovem mulher estrangular o homem, 

nem o homem estrangular a mulher, nem tão pouco a casa 
ardendo e o dragão saltar dentro do rio. 

Vou mostrar-vos algo novo sobre a Minha obra nesta 
Terra em que habitais, pois a Grande Babilónia será 
desmascarada e destruída pelo Meu poder. 

Tu, Meu servo (profeta), levantarás pedra por pedra que 
está debaixo dos pés de toda a congregação (igreja cristã nominal), 
e verás bichos de toda a espécie. Estes bichos (doutrinas falsas e 

todo o tipo de corrupção) se espalharão por toda a Terra e ela será 
contaminada. 

Mas a Minha casa nova já está sendo construída, e a 
Minha espada está enterrada na Terra como fasquia de medida. 
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A Minha casa não está pousada na Terra, mas encontra-
se suspensa a um passo do primeiro tempo. Esta casa é circular, 
pois o Meu Amor tudo abrange, e tem mil quatrocentas e 
quarenta (1440) janelas. Serão no total mil quatrocentas e 
quarenta e quatro (1444) janelas, pois os quatro anjos que 
Enviei à Terra para marcar os Meus eleitos completarão o 
número. Foi isso que disse ao Meu apóstolo (apóstolo João) logo 
no princípio (Apocalipse 7:1-8). 

Tudo estará pronto no tempo certo da Minha revelação. 
Mas digo: Em breve a casa vai chegar ao terceiro passo 

do terceiro tempo. 
A Porta do Trono desta casa já está aberta. Eu continuo 

a ser a Porta do curral das ovelhas (Evangelho de João 10:7,9), e 
quem entrar por Mim encontrará abrigo.  

Porém, neste tempo será grande a angústia entre a 
humanidade, pois será tempo de matança. O homem irá tentar 
alterar o Meu tempo, levantando aquilo que for derrubado, mas 
não terá mais forças. Procurará suster as grandes rochas que 
virão do Céu, mas não terá sabedoria para tal; pois não há 
força capaz de suster a Minha Ira sobre a Terra.  

As nações vão ter um só nome, os idiomas não mais 
serão muitos, mas um só. No lugar das nações destruídas pelo 
Meu poder haverá uma nova tranquilidade e uma nova 
fertilidade, pois Estou criando uma Nova Terra e um Novo Céu. 

Ainda digo: Meu servo (profeta), não vais saber o dia deste 
Meu ditado, assim como o dia deste tempo. 

Sei que a mulher deste planeta, qual grande igreja, já 
gerou os dois filhos gémeos. Mas sei também que há outro 
planeta que se encontra no oculto, de entre os outros planetas, e 
está lá outra mulher. Esta mulher também gerou os seus filhos 
gémeos, e se preparam para se juntar e entrarem num lugar que 
nunca antes tinham visto. Eles vêm fazer sangue por sangue, e 
grande batalha espiritual se irá travar, nesse lugar que sabem 
que existe. 

As duas mulheres também são gémeas. 
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Sei que vão fazer guerra ao Sol, e no Meu planeta; mas o 
Meu Reino é Soberano e Criador de todas as coisas, na Terra, 
nos ares e no Céu, até mesmo as coisas ocultas. 

Eu destruirei aquilo que não é Meu! 
Nem o homem, nem o mar, nem os ares, temerão as coisas 

ocultas, porque Eu Sou o Senhor. Por isso o mundo espiritual 
está escondido aos vossos olhos materialistas. 

Farei com que, quando vierem, sejam eles mesmos a 
lutarem contra si próprios; e será a sua própria matança. 

Quando os vossos olhos olharem no Céu e virem descer 
coisas estranhas, não temais! 

Vereis também outras coisas estranhas rodearem a Terra; 
não temais, pois Eu estarei convosco. [**]   

Eis os filhos da matéria!  
A esta mulher, qual igreja falsa, serão tiradas as pernas, 

para que não mais caminhe; serão tirados os braços, para que 
não mais faça nenhuma obra de falsidade; e a sua cabeça 
andará ao redor de si mesma, sem poder pensar mais a 
maldade.  

A outra mulher é a igreja que continuou fiel a Mim, ela 
vai viver para sempre em toda a Terra, irradiando a Minha 
doutrina, pois será a Nova Jerusalém. 

Vinte são os deuses da Terra; são eles as muitas religiões 
e os muitos ídolos inventados pelos homens. São quais 
corações gémeos do verme (Lúcifer/Satanás), e comem com os 
talheres talhados pela Terra; estes talheres são os falsos 
obreiros das falsas religiões do mundo, que servem à 
humanidade o alimento falso das mentiras de Satanás, pois 
habitam em lugares ocultos, no planeta do verme. 

Ou não sabeis, que também já está nos lugares de entre 
os planetas dos ares, acima dos ares, uma outra casa que Me 
afronta? 

Não sabeis que tudo já está preparado para a destruição 
desse planeta que há tanto tempo existe, e só agora está 
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chegando a hora de destruir o que vive no oculto dos lugares do 
firmamento? 

Não sabeis que uma estrela cairá na Terra, e outra estrela 
vai fazer luta nos ares, e outra vai destruir as luas gémeas, e 
outra vai cair no mar, e uma outra e terrível virá para derrubar 
os lugares dos gémeos da Terra, onde está a sua semente? 

Mas Eu Virei buscar o que Me pertence!”   
 

[*] O Senhor está a fazer referências às obras “As Novas Revelações 
para o Reino” volume II, e “O Despertar de um Novo Dia”, ainda 

por completar nesta data.   
[**] Na altura em que o Senhor ditava a frase “Não temais porque 
Eu …”, surgiu diante dos olhos do profeta a figura, que 
apresentamos, com a seguinte frase: “A Minha marca e a vossa.”  

 
 

“Meus servos (profeta e "escrivão"), vou responder à vossa 
curiosidade sobre a Minha marca que também é a vossa marca: 
A marca (risco vertical) que está ao alto é a Minha vara que Eu 
espeto na vossa alma, pois ela é e será a Minha disciplina e a 
direcção do Meu Espírito. As outras marcas (riscos laterais) são 
os três ramos: do Meu Pai, de Mim e do Espírito Santo, que 
“Espetarei” na vossa alma.” 

Revelações dadas pelo Senhor 
(1 de Dezembro de 2009) 

 
Assim diz o Senhor: 
“Ó Meu jardim, Minha igreja que com tanto amor 

Cuidei! 
Plantei-vos com alegria, e também vos reguei com a água 

da Minha Palavra pura; porém vós a arrancastes com os 
vossos dentes, e regastes com a vossa língua maldosa a raiz da 
planta que Eu vos Dei, fazendo-a degenerada. 
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A Terra já está saturada da sua própria vida e deseja 
algo melhor; mas está chegando o tempo do clima do tempo do 
inferno, com o seu cheiro pestilento do enxofre das profundezas. 
Muitos vão ficar doentes com este cheiro nauseabundo, e as 
suas vidas serão impregnadas por ele e não mais haverá cura 
para eles. 

Mas existem outros que são Meus servos, estes respiram 
outro ar de outro clima; Eu os visitarei, pois têm a Minha 
marca nas suas vidas, e guardaram a Minha Palavra; estes 
viverão Comigo junto ao Meu Trono. 

Este tempo será o dia do princípio das trevas, que 
corresponde ao segundo clima; e no dia do clima que é o 
terceiro será outro tempo de trevas.  

Muitos serão avisados, porque os Meus servos que têm 
guardado a Minha Palavra e têm a Minha marca os avisarão. 
Sobre estes Meus servos as trevas não os assustarão nem 
nenhum mal lhes acontecerá, pois Eu Sou com eles. 

Quando escutardes no primeiro clima toda a discórdia 
dos governantes do mundo, sabei que será o tempo do preparo 
das trevas; não fugireis para nenhum lado. Andareis nesse 
tempo no meio deles, e eles dirão: Porque está a acontecer tudo 
isto nesta hora, e vós não sentis o perigo e a morte que se 
aproxima, pois muitos já morreram ao vosso lado? 

Satanás também sabe e dirá: Vós esperais que eu também 
caia por terra? 

Quando vier o terceiro clima, no tempo de Tisri 
(Setembro/Outubro), haverá vida para muitos eleitos, e grande 
mortandade para todos que Me rejeitaram, e nunca deram 
ouvidos aos Meus avisos. 

Lembrai-vos das dez linhas em branco da primeira parte 
do Meu tesouro das revelações. Hoje escrevi a décima linha, 
pois Estou começando do Ómega (do fim) para o Alfa (o 

princípio). 
Meu servo (profeta), vou dizer-te porque comecei pela 

décima linha.  
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Pega numa ampulheta cheia de areia e vira-a no sentido 
da areia descer. Depois vira a ampulheta ao contrário. 

Meu servo, assim é desde o princípio, e até aos dias de 
hoje; muitos foram os ciclos que se repetiram, e a ampulheta 
muitas vezes foi virada. 

Fui e Sou o mesmo que criou todas as coisas. 
Criei tudo maravilhoso, mas o homem conspurcou todas 

as coisas com o seu pecado e desobediência à Minha ordem. 
Mas em breve vou fazer a mesma coisa, criando de novo, 

como no princípio. 
Vou criar um Novo Mundo, mas nunca mais será como 

no início. 
Meu servo (profeta), irás contemplar o verme da maldade 

que te deixará amedrontado e triste. Ele caminha sobre a terra 
com muitas pernas, e tem dezanove tentáculos como braços, e 
as suas mãos têm seis dedos do poder do homem. Os dedos são 
línguas bifurcadas de serpente, pois o seu trabalho sobre a terra 
é só malignidade e peçonha venenosa. 

Contempla a cabeça disforme e vê o seu olho, que ele diz 
tudo ver, mas só vê o que há no homem, não pode ver o que 
existe em Mim. A sua cabeça abriga nos seus esconderijos 
muitos corações, cada um deles tem o seu próprio sangue e a 
sua cor, pois são as muitas religiões que ele criou, para ser 
adorado. Mas ele tem o seu próprio coração, que ama; pois 
trabalhou para ele durante a sua existência de rebeldia contra o 
Criador. O seu coração é a Grande Babilónia, o mistério agora 
desvendado, a grande meretriz que se acha sentada sobre 
muitos povos, e julga que ainda domina (Apocalipse 17:1,7). Mas 
um pequeno colibri descerá do Meu Céu e será certeiro em picar 
o coração de Lúcifer/Satanás e breve isso acontecerá. 

Quando o seu coração for picado e ferido pelo Meu poder, 
Satanás disparará contra o planeta verme e se destruirão 
mutuamente com grande estrondo, e não serão mais. 
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Eis que em breve dois planetas se abrirão, e será visto 
algo que o mundo nunca viu; mas primeiro vou inverter a 
órbita. 

Do planeta que se abrir sairão muitos casulos, e enormes 
borboletas com figura de homem se espalharão nos ares por 
curto tempo. 

Mas outro planeta tem os seus casulos, negros em sua 
cor. Os seus casulos se abrirão, e sairão deles figuras malignas 
que se aparentam a homens, mas não têm cabeça, pois no seu 
lugar possuem dois chifres. 

Haverá neste tempo grande luta nos ares; prestai 
atenção, aos Meus casulos pois eles são brancos. 

Grande luta irá dar-se nos ares. 
Depois as borboletas brancas descerão à Terra, e findará 

toda a luta no planeta. 
Meus servos, contemplai a extensão do mar do mundo e 

vede o Meu fogo irradiando no horizonte. Conclamai a todos 
para olharem o Meu fogo, chamando a todos do horizonte.  

Eu estou no vosso meio e vos convido a caminhar sobre o 
mar do mundo. Eu vos digo, meus servos (profeta e “escrivão”): 
Não olheis para trás. Vamos atravessar o mar. Mais uma vez 
vos digo: Não olheis para trás. 

Muitos caminharão nas vossas pegadas e sentirão o chão 
da Minha protecção, mas muitos voltarão atrás e serão 
engolidos pelo mundo. 

Muitos também tentarão entrar no mar, procurando 
andar sobre ele, mas não têm fé em Mim; esses também 
perecerão. 

Meu servo (profeta), vou mostrar-te algo mais sobre o 
tempo que virá: 

Na porção pequena do Meu círculo de terra seca estou 
formando o novo homem que habitará na Nova Terra; pois o 
homem sofredor de hoje não está preparado para voltar a viver 
na harmonia da Minha Ordem, que há tantos milénios 
abandonou.  
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Grandes coisas virão, conforme vos tenho alertado, e 
milhões de criaturas e animais morrerão antes deste novo 
tempo. 

Terás uma incumbência da Minha parte, pois dirás a 
todos esta mensagem: 

Dias virão em que a tempestade há-de passar. 
Sei que questionarás a Minha ordem, mas no teu susto Eu 

te digo para olhares atrás de ti. São muitos os Meus anjos que 
te seguem, todos armados, não de armas de guerra, mas de 
alfaias para trabalhar a terra; pois o Novo Homem trabalhará 
a terra novamente com as suas mãos, como é na Minha Ordem. 

Na Nova Terra todos trabalharão e todos comerão o 
fruto do seu trabalho. Não mais haverá fome, nem rico e nem 
pobre, pois todos serão irmãos.  

O homem não aprenderá mais a guerra, mas 
transformará as suas armas em relhas de arado e podadeiras, 
conforme Eu disse ao Meu profeta da antiguidade (Isaías 2:4). 

Está chegando a aurora do despertar deste Novo Dia.” 
 

Revelações dadas pelo Senhor 
(5 de Dezembro de 2009) 

 
Assim diz o Senhor: 
“Tenho cidades (igrejas) que se revoltaram contra Mim e 

querem contaminar a Minha água. São as igrejas que se 
chamam pelo Meu Nome, mas contaminaram a Minha doutrina 
com a sua falsidade, o seu egoísmo e a sua ganância. 

Mas ainda tenho Misericórdia para convosco, ó cidades 
que vos chamais pelo Meu Nome! Continuo esperando que vos 
volteis para Mim!  

Já vos chamei uma vez, mas vós virastes-Me as costas; 
portanto vos digo: Convertei-vos a Mim, e Eu quebrarei o gelo 
da vossa doutrina sem vida, das vossas cidades que estão 
dentro da Minha cidade, e não haverá mais dilúvio de 
destruição. 
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Tenho porém outras cidades que estão dentro da Minha 
cidade, estas são comunidades que Me amam, e Me conhecem. 
No meio destas comunidades está o calor do Meu coração de 
Pai, são verdadeiros núcleos de fé. 

Meu servo (profeta), anuncia que o mundo também tem as 
suas cidades, as grandes e pequenas metrópoles materialistas, 
sem amor ao próximo. Anuncia que uma parte dessas cidades 
brevemente será destruída pelas grandes e enormes brechas que 
se abrirão na terra para as engolir, como aconteceu no tempo de 
Noé. 

Dos Meus Céus, que são o Meu Reino, Eu tenho mandado 
avisos. São avisos que são vistos no Céu, na terra, debaixo da 
terra e no mar. Estes avisos não são pequenos, mas ouvem-se 
qual trovão, e vêem-se qual raio luminoso que rasga a 
escuridão. Estes avisos são para o mundo não ter escusa 
perante Mim. 

Eu sou a separação da alma e do corpo, porque já o 
espírito é Meu. 

As grandes catástrofes são imparáveis nos últimos 
tempos. Dias virão em que as catástrofes se multiplicarão, e os 
homens Me culparão, como causador de tudo. 

O mundo contamina a Minha água, que é a Minha 
Palavra, e esta contaminação Me atinge pessoalmente. Eu digo: 
A Minha Palavra será cumprida, conforme as profecias que 
estão nas Escrituras, alertando há séculos para o grande Dia do 
Senhor. 

Muitos nascem e muitos morrem, mas na vida e na morte 
muitos serão Meus. Mas quando vier o grande dia da Minha 
Ira, milhões serão os mortos; nenhum desses mortos Me 
pertence, pois sempre foram rebeldes ao Meu chamado. 

O Meu Pai criou um mundo igual para todos, e o mundo 
o dividiu pela vontade própria do pecado da humanidade. 

Quando Eu purificar a água da Minha palavra que tem 
sido conspurcada pelos falsos doutrinadores e pelas falsas 
igrejas que se chamam pelo Meu Nome, mas não Me conhecem, 
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cada um dos fiéis será proprietário de um novo poço de água 
limpa; pois Eu desci ao lodaçal para purificar a Minha 
Palavra, com a Nova Revelação para o mundo. 

Meu servo (profeta), lembra-te do que Eu disse sobre os 
Meus sugadores: Estou preparando tudo para o dia do 
sugadouro, pois o Meu sugadouro tanto acolhe como despeja. A 
muitos, chamarei para estarem junto de Mim, mas outros serão 
rejeitados. 

Há muitos sugadores que usam a Minha Palavra, 
falsificando-a, para atrair os materialistas cegos que só 
procuram o bem-estar. Esses sugadores têm as suas catedrais, 
mas em breve, Eu descobrirei os seus erros perante o mundo e os 
mostrarei, para que sejam identificadas as suas catedrais. 

Maldito seja o sugador, quando suga os Meus servos. 
Sobre esse sugador não poderei deixar de fazer cair a Minha Ira. 

Estes homens sugadores nasceram sem amor, e morrerão 
assim. 

Meu servo (profeta), hoje Vou escrever mais uma linha da 
folha das dez linhas, que estava na primeira parte do Meu 
cofre, que tu já abriste. 

Meu servo, escreve direito as palavras que Eu te digo: 
escreve que este é o Meu dia, o dia da nona linha. 

Eu desci à terra e atravessei os lugares da lama e de 
todos os bichos. E quando cheguei à profundidade fiz um 
milagre: Transformei a água suja, da Minha Palavra 
conspurcada pelos homens e a transformei em água limpa. 

Quando subi da profundidade, trouxe Comigo a lama e a 
sujidade, para poder tirar a lama e a sujidade da Minha casa. 

Quando subi da profundidade, trouxe Comigo os bichos; 
para poder tirar os bichos da Minha casa. 

Mas esta lama, esta sujidade e estes bichos, foram 
lançados na Minha casa, para que o mundo veja toda a 
iniquidade que dentro dela se praticou; então muitos se 
voltarão para Mim. 



239 
 

Esta revelação de hoje, podes escrever com toda a 
autoridade, pois falta pouco tempo para que se concretize. 

Tudo em breve será feito por Mim, pois não mais a 
sujidade que tem conspurcado a Minha casa.” 

 

Revelações dadas pelo Senhor 
(9 de Dezembro de 2009) 

 
Assim diz o Senhor: 
“Vejo um grande grupo de homens armados com armas de 

guerra, entrando em várias cidades, que são as igrejas que se 
dizem Minhas. Estes homens estão fazendo nessas cidades 
muitos reféns, atraindo-os com o chamariz da matéria e do 
bem-estar; perseguindo aqueles que não obedecem à sua 
vontade. 

Eles querem em troca uma cidade, na qual não conseguem 
penetrar.  

Essa é a Minha cidade, a Minha igreja fiel.  
Esta cidade tem uma matéria [*] de escudo invisível e 

impenetrável que a protege.  
Esta cidade é vista de fora como uma cidade de ouro, pois 

nela está o Meu grande poder e santidade. Os armados têm um 
propósito, e estão decididos a ir até ao fim; eles pretendem 
tomar a cidade, e também os seus habitantes, que são Meus 
servos; mas acima de tudo querem saber qual o número do 
código secreto que os habitantes da cidade têm; pois foi-lhes 
dado por Mim, que Sou o Senhor da Minha cidade. 

Os homens armados foram enviados por Satanás, pois 
ele treme por este código; pois somente esta cidade, que é a 
Minha igreja fiel, poderá revelar o código ao mundo. 

Se Satanás possuir este código antes do tempo, esta 
cidade será perdida na hora do som da trombeta, que é a última 
a ser tocada; porém este código jamais será revelado ao mundo; 
Satanás só conhece aquilo que é do homem e não de Deus 
(Mateus 16:23). Assim, este homem (Lúcifer/Satanás ou a 
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personificação dele) não terá poder sobre os seus habitantes; mas 
ficará somente com as ruínas da cidade, daquela que outrora 
foi a Minha igreja na Terra, e isto acontecerá antes que se 
aproxime o fim do tempo. 

Meus servos fiéis, guardai este código que está na Minha 
cidade; Eu irei proteger as outras cidades que também são 
Minhas igrejas, antes do tempo dos reféns e da perseguição por 
causa do Meu Nome.” 

 
[*] Quando o Senhor ditava ao servo profeta a palavra “matéria”, 

ouviu-se um som vindo do Céu, que aumentava de intensidade ao 
aproximar-se da Terra. Este som penetrava nos ouvidos, causando 
alguma dor e tornava as pessoas que o ouviam completamente 
surdas para o que se passava ao seu redor. Não ouviam nada do 
mundo, e as suas orelhas desapareceram das suas cabeças. 
 

“Meus servos, em breve ireis ver um tempo de Primavera; 
este tempo de Primavera será visto em toda a Terra. 

Nem mesmo o homem vai ter oportunidade de ouvir o 
canto das aves mansas. 

Meus queridos filhos, quando em breve chegar esse dia, 
estareis atentos, porque não sabeis o dia nem a hora.  

Mas uma coisa, vós já sabeis: será num tempo de 
Primavera.  

Ainda vos digo:  
No próximo tempo toda a floresta irá arder, e todos os 

animais de quatro patas fugirão para um lugar em que não 
serão atingidos pelas chamas. Eu providenciarei esse lugar 
para eles. Nesse lugar já coloquei homens que cuidarão dos 
animais de quatro patas, e estes começarão a alimentar-se e a 
procriar. 

Quando o fogo da floresta se extinguir, Irei fazer do lugar 
ardido, um lugar de cultivo, e serão plantadas novas sementes. 

Voltarão depois para esse lugar e Eu, construirei casas de 
habitação para eles e terão tudo o que lhes é necessário. 
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 Haverá um lugar intermédio, entre as pastagens dos 
gados e as vossas habitações. Eu estarei nesse lugar intermédio, 
e vós olhareis para Mim, pois ireis reconhecer-Me. 

Eu vos darei pastagens e habitações. 
Aquilo que é Meu é Meu, e aquilo que Eu vos der é vosso. 
Agora falo para os Meus dois servos (profeta e “escrivão”): 

Observai e vede a fasquia que é posta na praia, junto das 
moradas dos Meus pescadores. Essa fasquia está numerada, é 
qual termómetro da temperatura do mar do mundo. 

Olhai e vede como o mar se encapela e sobe, e o marcador 
dos números sobe do ponto zero. Demarquei na Minha 
Sabedoria o máximo que ele pode subir: só irá até aos cento e 
vinte.  

Mas observai bem: o marcador parou e fixou-se.  
Parou no número setenta e cinco. 
Dou-vos a explicação para este enigma:  
Desde o primeiro dia em que Eu estabeleci o vosso 

trabalho que estais fazendo até hoje, vos tenho preparado para 
ver algo, antes de o marcador chegar ao topo. Mas não vos 
apresseis!  

Andai conforme o Meu andamento, até esse tempo 
chegar. 

Nem antes dos vinte milhões de quilómetros [*], nem 
depois, isto passará. É na hora em que tudo será estabelecido. 

Usando as forças de baixo, Satanás vai procurar destruir 
a fasquia com a Minha numeração; mas dos Meus céus enviarei 
o socorro, e o projéctil enviado de baixo chocará com o Meu 
poder que virá do Alto e será destruído. Nada acontecerá à 
Minha fasquia da numeração, pois terá de ficar por 
testemunho.” 

 

[*] Para se entender a citação dos 20.000.000 milhões de quilómetros, 
convém analisar de novo, as revelações dadas pelo Senhor em 
19/03/2009 (“As Novas Revelações para o Reino” – volume I). 

 

Revelações dadas pelo Senhor 
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(14 de Dezembro de 2009) 
 

Assim diz o Senhor: 
“Meu servo (profeta), observa a grande sala de 

espectáculos que é o mundo em que vives. Vê como todos se 
acotovelam para verem melhor o espectáculo do pecado, do 
luxo e da depravação; mesmo muitos dos Meus servos estão na 
mesma sala, pois ela é o palco do mundo. 

O pano do palco para a última cena ainda não abriu, 
mas já podem ser observadas algumas cenas que atraem a 
muitos. 

Observa agora, pois o pano abriu-se e o homem das 
trevas está fazendo um caldo com condimentos do inferno; e 
chama aqueles que gostam do cheiro que sai do seu caldeirão 
imundo.  

Muitos sobem ao palco onde ele se encontra; comem do 
seu alimento e gostam! Mas o Meu povo só agora está 
apercebido do caldo que o homem imundo está a confeccionar; e 
fogem do palco do mundo, pois já não suportam o cheiro 
nauseabundo do pecado. 

Observa agora, Meu servo “escrivão”, a obra que estás a 
realizar; pois o Meu profeta aguarda que o barco avance, para 
receber a Minha revelação. O convés onde ele se encontra foi 
construído por Mim. 

A junção das tábuas (agrupar as Revelações) compete-te a ti, 
Meu servo (“escrivão”). 

Estão diante de ti dois grupos de trabalhadores. Não 
deves escolher os dois grupos, pois um não foi enviado por 
Mim. As ferramentas dos dois grupos parecem iguais; ambos 
têm os pregos e os martelos, mas os Meus anjos têm os pregos 
da Minha cruz. 

Sede fiéis, pois a partir de agora a Minha linguagem ser-
vos-á muitas vezes incompreensível, pois irei mostrar-vos 
coisas que não sabeis. Lembrai-vos da Minha advertência:  
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Será neste curto tempo que Eu começarei a revelar aos 
Meus servos, não pela Minha Palavra que deixei escrita (a Bíblia 

Sagrada), mas sim pelos novos sinais [*].   
Observa ainda, Meu servo profeta, o comportamento dos 

homens. Eles vivem de dia nos cemitérios, cuidando das 
sepulturas dos seus mortos, e depois saem para os seus 
afazeres; mas quando surge a noite, não mais sabem para onde 
ir, porque não Me conhecem; saltam as vedações dos 
cemitérios, e voltam para habitarem lá.  

Eles já não podem ver a luz do dia, por isso se refugiam 
nos lugares escuros. 

Ainda vos digo: 
E quando vier aquele tempo que será o tempo dois [**], 

não mais haverá tudo do que é datado; porque um novo selo, 
um novo carimbo, um novo código se irá iniciar. A ordem que 
estais vivendo será mudada pelo homem. 

Não dateis nada para esse tempo, porque Eu não quero 
que sejais enganados; mas o mundo será enganado pelo homem 
das datas; e continuará a fazer projectos, não sabendo que o 
tempo está esgotado. 

Os homens e as religiões vão saber os dias, mas não 
saberão as datas; e saberão as datas e não saberão os dias. 

Quando ouvirem em todo o planeta, é amanhã, e não for; 
e quando disserem é a data, e não for assim, grande será a 
confusão. 

Mas alguns não são deste mundo, pois são os Meus 
filhos; esses saberão toda a verdade. 

No vosso planeta existe uma linha que faz a fronteira do 
mundo. Nessa linha estão as três mulheres, que são as três 
igrejas que dizem professar o Meu Nome. Duas dessas 
mulheres, estão grávidas de uma obra nova que Estou gerando 
dentro delas. Entre estas duas igrejas que geram a Minha Obra, 
observa-se um contínuo vai e vem; pois os homens dizem amar-
Me, mas também amam as coisas do mundo, e tanto entram 
como saem da Minha presença. 
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Uma mulher olha para a direita; esta direita é Minha. 
Mas a outra mulher olha para a esquerda, pois ela ainda ama o 
mundo. 

Ambas as igrejas são Minhas. 
Mas ainda há outra mulher que não está grávida. É uma 

igreja que já não gera nada dentro dela, e odeia as outras 
mulheres, que são as Minhas igrejas. Ela olha para a direita, 
pois diz amar-Me, e olha também para a esquerda porque ama 
por demais o mundo e quer continuar na sua opulência. 

Está chegando a hora em que o vai e vem entre a Minha 
obra e a obra do mundo terminará; Eu vou fechar a linha que 
faz a fronteira do mundo e a Minha igreja fiel se deitará no 
chão da Terra, olhando para o Alto, pois cessou o seu trabalho 
neste mundo. Farei descer a Minha Luz sobre ela, e arrebatarei 
para o Meu trono a mãe e o filho gerado. 

A outra mulher continuará grávida até gerar a obra que 
vai proclamar o Meu testemunho na Terra. 

A mulher que não gera nenhuma obra do Meu poder quer 
matar a outra, mas vai ser destruída com o resplendor da 
Minha Vinda. 

Meus servos (profeta e “escrivão”), observai agora entre a 
Terra e o Céu, e vede os três planetas que também são as 
minhas três igrejas.  

O planeta da direita, qual Sol, irradia a Minha doutrina 
e Eu estou com os Meus pés sobre este planeta. 

O planeta central irradia o fogo do Meu poder, porque 
Estou no seu interior no Poder do Meu Espírito, pois esta igreja 
Me ama e Me acolheu. 

O planeta da esquerda deslumbra o mundo, pois é a 
igreja que tem o seu interior iluminado, qual montra mundana, 
deixando ver no interior muitos voadores luminosos de cores 
diversas, que emitem sons diferentes; aqui a Minha doutrina foi 
esquecida, e são muitas e diferentes as luzes que atraem os 
incautos.  

Mas só Eu, Sou a Luz do mundo! (João 8:12) 
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Já estou descendo dos Meus Céus. Antes de pousar os 
Meus pés sobre a Terra, pegarei com a Minha Mão os três 
planetas, fundindo-os num só.  

Este novo planeta é a Nova Jerusalém que irradiará o 
fogo do Meu Amor e do Meu poder. Este fogo descerá à Terra, 
purificando-a com o Meu Poder, mas nada será danificado, 
porque com o Meu Poder está também o Meu Amor. 

Ainda vos digo: Observai as raças diferentes de homens 
sobre a Terra. Observai os rostos e as vestimentas, como são 
diferentes.  

Chegou a hora de tudo ser diferente, voltando ao tempo 
que era no princípio.  

Observai de novo e vede: agora os homens são iguais, 
pois já não há mais raças, nem idiomas, nem vestes diferentes. 

Meus servos, aquilo que Eu transformei no Alto (fundindo 

os três planetas num só), também transformei na Terra, como 
acabastes de ver. Inflamarei toda a humanidade, sem destruir 
nada. 

Haverá em breve um só rebanho e um só Pastor.” 
 

[*] Revelação dada pelo Senhor em 15/12/2008 (Ver “As Novas Revelações 
para o Reino” – volume I). 
[**] Para calcularmos o “tempo dois”, devemos ter em atenção as 
revelações anteriores. O Senhor iniciou este segundo volume da obra “As 
Novas Revelações para o Reino” no mês de Etanim, que corresponde à última 
quinzena de Setembro e primeira quinzena de Outubro. Assim, os tempos 
proféticos poderão iniciar-se nestes meses de algum ano por vir (Etanim). 

Revelações dadas pelo Senhor 
(17 de Dezembro de 2009) 

 
Assim diz o Senhor: 
“Meu servo, contempla o mundo e os seus governantes 

aflitos. Eles estão a estabelecer as datas para o primeiro tempo 
e para o segundo tempo, pois temem o que virá, e querem 
precaver-se e continuar no mando. 

Agora observa como será a humanidade nesses tempos! 
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Contempla a grande multidão dos homens, e vê como a 
grande maioria fala ao mesmo tempo, conforme o seu idioma e 
conforme a sua religião; grande é a confusão de sons que ouves. 

Agora observa uma pequena parte dessa multidão; esses 
da pequena multidão são os Meus servos, que estão surdos e 
mudos para o mundo; já não suportam a carga da matéria 
sobre eles. Como ninguém os ouve, eles escrevem letras soltas 
na terra, como Eu escrevi com o Meu dedo no julgamento da 
mulher pecadora (João 8:1-11), perante os seus acusadores. Só os 
entendidos compreendem as letras soltas; pois já não querem 
falar nem ouvir as línguas do mundo.  

Em breve tempo surgirá uma só língua na Terra, pois os 
homens desejam quanto antes entender-se entre si, pois não 
sentem mais o poder de outrora para controlar o seu 
semelhante. Não conseguirão o seu intento, porque Eu, estou 
contra eles. 

Haverá também uma só língua no Meu Reino, porque Eu 
Falarei aos Meus servos e eles entenderão a Minha voz, e Lhe 
obedecerão; porque Eu Sou com eles para os guardar. 

Observa a grande aldeia do mundo, rodeada pela floresta 
de animais imundos e ferozes; são demónios, transformados em 
homens.  

Na aldeia do mundo só existem homens caçadores do 
poder e da glória da matéria. Observa, Meu servo (profeta), 
porque não vês mulheres nem crianças. 

Estes caçadores entram na floresta dos demónios e 
escolhem entre os animais caçados os seus governantes; e 
tiram-lhes as peles, para se cobrirem com elas.  

Estas peles são a sua protecção, o seu ornamento e a sua 
idolatria. 

Enquanto estão vestidos com as peles destes animais 
imundos e ferozes, idolatram os animais que lhes deram as 
peles para a sua cobertura; mas em breve as peles vão 
apodrecer; se os homens não se libertarem a tempo, 
apodrecerão com elas. 
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Os animais ferozes e os homens são espécies iguais, pois 
são imundas! 

Estes caçadores nunca procuraram a floresta dos animais 
puros; nesse lugar Eu lhes daria governantes segundo o Meu 
coração, que os encaminhariam na paz, na Minha sabedoria e 
na prosperidade. 

Meu servo, sabes qual a razão, porque não há mulheres 
nem crianças neste lugar? Porque no lugar do imundo não pode 
existir procriação. Este estado imundo, de domínio total do seu 
semelhante, não pode continuar; em breve acabará. 

Do Meu segredo já alinhaste a linha décima, e já 
alinhaste a linha nona; alinha agora a oitava linha do mundo 
[*]. 

Criei um mundo manso e suave. Mas o homem o tornou 
numa floresta selvagem. O próprio homem criou a floresta com 
animais imundos, e os proclamou como reis e sacerdotes, e os 
transformou em idolatria. 

Em breve virá o dia em que os homens que proclamaram 
a idolatria dos homens serão caçados pelos animais imundos 
que os dominam; pois estes governantes, que eles levaram ao 
poder e guardam como ídolos, irão destruí-los na sua ganância. 
Também a mulher prostituta (a Grande Babilónia) irá dar a mão 
aos animais imundos. E procurará enganar a humanidade, 
falando em Meu Nome, mas não serei Eu a falar, mas sim a 
meretriz. 

 Quando isto acontecer, tudo será como dantes; pois estes 
tronos da matéria serão derrubados, e surgirá de novo um 
mundo manso e suave. 

Tudo isto está escrito na linha oitava do mundo! 
A Minha igreja à face da Terra é grande, comparada a 

uma grande botija de barro, com as suas duas asas. Uma é a 
asa da direita, a outra é a asa da esquerda. 

O homem abeira-se da Minha igreja e julga chegar junto 
de Mim; e toca na asa da esquerda, que olha ainda para a 
matéria e para os desejos da carne. O homem deixa na asa da 
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esquerda as suas marcas, e fica feliz, pois julga já Me pertencer 
e amar, pois deixou a sua marca na asa da esquerda.  

Com brandura Eu falo ao seu coração e aponto-lhe a asa 
da direita; a asa do Meu Amor e da Minha Santidade. O homem 
ouve a Minha voz e corre à asa da direita; tenta colocar a sua 
marca nesta asa, mas nenhuma marca fica do seu esforço, pois 
neste lugar os adoradores são diferentes; estes adoradores 
amam-Me acima de tudo e amam o seu próximo como a si 
mesmos, cumprindo o Meu mandamento. Então, com tristeza o 
homem regressa triste à asa da esquerda, pois ali ele pode 
inventar os seus cultos, ao Deus que a sua imaginação criou. 

Satanás vigia o vai e vem dos homens que Me procuram. 
Quando estes lhe perguntam: Porque não ficam as nossas marcas 
na asa da direita?  

Ele responde com palavras fingidas, apontando-lhes o 
futuro incerto. 

Mas Eu, estou chegando e digo a Satanás para rodar a 
bilha, mostrando a asa da direita para todos verem; pois 
chegou a hora em que não mais ele poderá enganar a 
humanidade.  

Ninguém mais calará a Minha Nova Revelação, pois não 
haverá retorno ao passado. Os homens entendem o que lêem, e 
podem fazer a sua opção em liberdade; pois a Grande Babilónia 
já perdeu o seu braço inquisitório. 

Não há tempo nenhum, para que não haja mais tempo; 
mas mesmo assim, Permito que os homens continuem tocando 
a parede da Minha igreja, pois muitos não querem mais do que 
isso; alimentam-se dos ossos da Minha doutrina, não da Minha 
Carne e do Meu Sangue da Vida. 

Eu não permito que ninguém toque o interior da Minha 
igreja, pois esse é o lugar, em que Estou com os Meus 
verdadeiros adoradores.  

Também não permitirei que toquem o exterior da Minha 
Obra que está sempre à direita, pois ela é o reflexo do Meu 
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Amor e da Minha Misericórdia, para todos aqueles que se 
abeirarem de Mim em espírito e em verdade. 

Satanás não tocará no exterior da Minha Obra; mas Eu 
dei-lhe mais um pouco de tempo. Em breve nada mais lhe será 
permitido, pois Digo: Até aqui e não mais além! 

Meu servo (profeta), está chegando o tempo em que pagarei 
o salário a todos, segundo as suas obras.  

Todos se encontram enfileirados para receber o seu 
salário; todos estão sendo pesados na Minha balança justa e a 
recompensa já está sobre a Minha mesa. Três são as Minhas 
recompensas, porque também três são os Meus céus. Mas na 
hora do pagamento nenhum dos Meus filhos fica triste, pois 
todos ouvem da Minha boca as palavras que esperam: Eis a 
vossa recompensa.” 

 

[*] Ver revelação do dia 13/11/2009. 

 

Revelações dadas pelo Senhor 
(20 de Dezembro de 2009) 

 
Assim diz o Senhor: 
“Um dia veio (esta palavra foi ditada no singular) a Mim três 

navegantes, e Me pediram cada um deles a rota mais perfeita e 
profunda para o lugar de encontro neste mundo diverso. 

Estes três navegantes não tinham qualquer orientação 
para os seus planetas, e Eu lhes disse: 

De onde Me conheceis, para Me pedirdes tal coisa? 
Eles responderam-Me, cada um formulando o seu pedido. 
O primeiro disse: Venho de um lugar igual a este mundo, 

porém não sou deste mundo. 
O segundo disse: Venho do lugar onde a vida humana não 

é deste mundo. 
O terceiro disse: Venho de um lugar que não é igual a este 

mundo. Ali os mortos já são vida, e a vida já são mortos. 
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Então Eu lhes disse: Na verdade Eu vos conheço, porque 
cada um de vós é parte da Minha obra. Porém, só dois são os 
Meus planetas: o terceiro e o primeiro. O segundo planeta tem a 
sua própria obra. 

Todos os três navegantes sabiam de Mim, mas um deles 
(o segundo) queria de Mim uma outra rota, mas não lhe foi dada 
a perfeição, nem a profundidade das coisas. 

Observai agora os três planetas em paralelo. 
Do planeta central sai a grande águia ainda não 

purificada (o segundo planeta); ela tem duas grandes asas, mas a 
sua cabeça e as suas patas ainda são disformes. Assim mesmo 
ela cumpre a sua missão. 

Do planeta da direita sai a grande serpente, ostentando o 
chifre da sua força na sua cabeça, e tem quatro asas. As suas 
asas são da mesma cobertura que envolve o seu corpo. A 
serpente também está fazendo a sua obra. 

Do planeta da esquerda sai o grande dragão que já está 
em fogo. 

Os três que são diferentes, querem matar o monstro que 
jaz no profundo do mar do mundo. Este monstro é o conjunto 
dos três que são diferentes; pois é em parte águia, em parte 
serpente e dragão na parte restante. 

Os três que são diferentes lutam entre si; pois cada um 
quer ter a primazia de destruir o monstro que usurpou as suas 
vidas. Querem aniquilar o passado; pois o monstro se tem 
apresentado no mar do mundo, como sendo eles. 

Mas um só irá destruir o monstro das três vidas. 
Cabe à serpente a grande tarefa; e ela mergulha no mar 

profundo para destruir o monstro das três vidas. 
 Em breve, Irei fechar por um pouco o Céu, e farei parar as 

águas do mar. 
À águia Eu digo: Purificada foste tu, ó águia. 
À Terra Eu digo: Purificada serás tu, ó Terra. 
Ao dragão, Eu deixarei liberto no planeta do fogo.  
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O dragão virá ao encontro do planeta da serpente, e será 
ele que mostrará o planeta da serpente. 

Tudo isto vai acontecer à vista de todo o mundo. 
O mundo em breve irá ver estes planetas. 
Irá ver o planeta da águia, e também o mundo irá ver o 

planeta do fogo; e este planeta irá permanecer no seu lugar. 
Todavia não haverá mais o planeta da serpente. 
Em breve o Meu anjo retirará do vosso planeta toda a 

terra (o mesmo que a igreja dos clérigos, ou dos internos) e toda a água 
do mar (o mesmo que a igreja dos chamados leigos ou os externos). 

Subirá ao Alto, levando tudo consigo. Quando descer, 
encherá o vazio do vosso planeta com uma nova terra e um 
novo mar (uma nova igreja); depois brotará nova vida. Serão 
homens diferentes, serão animais diferentes e serão plantas 
diferentes.  

Como Eu disse: Eis que tudo se fez novo. 
Vejo a vossa perplexidade perante as Minhas revelações; 

mas a ti (“escrivão”) te digo, Meu servo: Tu tens uma estrutura 
acima dos teus ombros que não pode atingir a Minha 
Sabedoria, pois tens um conhecimento ainda humano.  

Fielmente, guardas tudo o que Eu te transmito; e falas 
com a tua boca aquilo que sabes das Minhas coisas. Podes e 
deves falar aquilo que sabes das Minhas coisas, mas Eu te digo: 
nem todos aceitarão as tuas palavras. 

Meu servo (profeta), há um povo o qual habita num mundo 
que não é o vosso, e isto já vos foi revelado; esse mundo não 
conhece este povo, mas vós já o conheceis. Eu irei lançar este 
povo na vossa Terra. 

Eu não vou tocar neste povo; pois eles não sabem 
caminhar nesta terra. Eles comem o seu próprio alimento, e eles 
usam o seu corpo com pernas diabólicas. Sereis vós a instruir 
este povo. 

Sereis vós a construir uma nova vida! 
Mas há outro povo; este povo não precisa de nada, pois 

dei-lhe tudo da Minha própria mão; eles viajam por onde 
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querem, percorrendo o Cosmos. Eles sabem o que representa o 
Sol, e sabem também o significado do dia; sabem que o dia 
nada tem a ver com a noite. 

Meu servo (profeta), lembra-te das palavras que Eu disse, 
antes de tudo se tornar um vácuo.  

Eu elevei com a Minha mão um novo Oceano e uma nova 
Terra, pois o antigo oceano e a antiga terra ficaram ocos e 
vazios. 

Depois tudo irá crescer lentamente e se irá multiplicar, e 
os que habitarem neste mundo serão ensinados por aqueles que 
Eu enviarei até junto eles. 

Jamais haverá um governador ou um rei; porque o Rei 
que sou Eu habita entre o Céu e a Terra. 

Não mais haverá sepultura, idolatria e erva daninha; e a 
maldade da Terra não mais existirá. 

Já tudo foi consumado, conforme Eu disse no alto 
daquela Cruz. (João 19:30). 

Tenho visto que nos últimos tempos os homens têm 
estendido as suas catedrais; as catedrais da religião, do poder e 
do dinheiro. Os seus pés têm calcorreado as suas catedrais e as 
suas mãos as têm levantado. Com os seus olhos contemplam as 
suas obras, que são as suas catedrais; mas não conseguem 
enxergar os seus próprios corpos que são efémeros, e em breve 
não mais existirão. 

Os homens nem tão pouco se apercebem que as águas 
estão submergindo para o interior da terra; e eles não podem 
suster as águas com o seu poder, pois elas estão desaparecendo 
diante da sua impotência. 

Já vos foi dito que não mais haverá dilúvio; mas a água 
que está debaixo da terra, esta receberá as águas que estão à 
superfície. 

Em breve o homem vai querer beber a água, mas esta não 
mais existirá. 
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Àqueles que são Meus, Eu digo: Do Alto bebereis as 
águas; estas águas cairão para vós, gota a gota, e serão 
suficientes para vos saciarem. 

Também darei poder ao Meu povo para aprofundar a 
terra, tirando-a dos orgulhosos que julgavam ter tudo debaixo 
do poder das suas mãos. 

Observai os tempos e as estações, como estão mudados. 
Os plantadores da terra estão confusos, e já não conhecem a 
época para plantar as suas sementes, pois desconhecem este 
tempo. 

Eu lhes digo: Plantai agora as vossas sementes pois é a 
nova hora do plantio. Quando acabardes de plantar as vossas 
sementes, começareis a construir um pequenino celeiro; pois o 
que ides colher será também um pequenino alimento. 

As paredes do grande templo da religião do mundo estão 
ardendo, e aqueles que estão no seu interior não se apercebem 
do fogo. 

Os púlpitos dos quais são feitas as prédicas, usando um 
livro que não é o Meu livro, também estão a arder, e os 
pregadores não estão vendo o Meu fogo. 

A pia de pedra em frente aos seus púlpitos, com a água 
que eles dizem ser santa, também está a arder e ninguém se 
apercebe. 

Milhões são os que ouvem as suas prédicas e concordam 
com elas, mas outros as ouvem e não concordam; estes estão 
vestidos com as peles do Cordeiro e conhecem a Minha Voz. 

Eu estou chegando com o livro da Minha Nova 
Revelação, e digo aos pregadores da mentira: Mostrai o poder 
do vosso livro que dizeis ser do Céu e da Terra. 

Lançai-o para as águas que ainda estão na vossa pia de 
pedra. 

Quando eles lançaram o seu livro, este não sofreu dano 
com a água; porque não é a Minha Palavra. 
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Mas quando Eu lançar o Meu livro da Nova Revelação, a 
água irá incendiar-se e destruir o livro da mentira; mas o Meu 
Livro permanecerá por Eternidades. 

Assim, Eu Purificarei esta água impura; não mais 
havendo templos falsos e prédicas falsas e enganosas. 

Meus servos: o que ouvis neste momento, também está a 
ser divulgado por Mim em muitos lugares do vosso planeta. 

Ainda vos digo: No primeiro mês do primeiro tempo, 
haverá vento que espalha a chuva, e haverá chuva que espalha 
o vento. 

Haverá um tempo que não é Primavera nem Verão; mas 
neste tempo haverá calor e as árvores irão florir. 

Nesse tempo por vir, acontecerá aquilo que já vos tenho 
falado. 

Perante estas grandes revelações, e porque surgirão 
outras Eu, rogarei ao Pai por vós, dizendo: 

Meu Pai, tudo está sendo feito nestes últimos tempos, e 
Eu Sou instruído por Ti nos Céus e na Terra. 

Tu és o Meu Pai Soberano, e todo o domínio que está nos 
Céus e na Terra, a Ti te pertence. 

Não deixes que a mente do Teu povo se consuma 
demasiado. 

Concede àqueles que Tu Me deste a sabedoria necessária 
para compreenderem as Tuas coisas. 

Dá clarividência sobre todas as coisas. 
Que eles possam entender as coisas que Eu lhes Estou 

transmitindo. 
Que eles possam entender tudo sem nenhuma 

preocupação; pois eles desejam saber o que a Mim Me pertence. 
Dá permissão para que Eu possa clarear-lhes os segredos 

que são Teus e do Teu Amor, ó Pai!” 
 

Revelações das pelo Senhor 
(1 de Janeiro de 2010) 
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Assim diz o Senhor: 
“No princípio o Verbo era o Decreto da Minha Lei; pois a 

Minha Palavra foi transmitida por Mim, directamente ao Meu 
servo Moisés no Sinai, dando-lhe a Lei que haveria de reger o 
Meu povo – Israel.  

Depois a Lei passou para o Verbo, na pessoa do Meu 
Filho (Jesus Cristo), e o tempo foi da Minha Graça. Juntei a Lei e 
a Graça, iniciando o Novo Pacto (Novo Testamento) selado com o 
Sangue da Cruz. 

Este foi o tempo de Eu decretar um novo crescimento na 
liberdade do Meu Amor; pois a Lei foi dada a Moisés, mas a 
Graça e a Verdade vieram por Jesus Cristo (João 1:16-17). 

Mas não houve o crescimento libertador esperado; ao 
longo dos séculos ao invés do conhecimento acrescentado do 
Meu Amor, surgiu o obscurantismo e a idolatria propalou-se. 
Por essa razão, hoje é o começo de um novo Decreto; o Decreto 
da multiplicação por dez. 

É o tempo das dez linhas [*].  
É o tempo dos dez meses, do tempo dos mortos na 

matéria do mundo e o tempo dos vivos que esperam a Minha 
promessa. 

Mas não será nada multiplicado neste tempo, nem no 
próximo. 

Em breve os olhos dos verdadeiros profetas da terra 
alcançarão a Arca da Nova Revelação, e eles o anunciarão ao 
Meu povo, e será por posse do Meu Reino. 

A Minha Arca já se encontra guardada pelos Meus oito 
querubins, para que nada possa tocar-lhe. Quando aquele sinal 
for dado ao mesmo tempo no Céu e na Terra, dois dos Meus 
querubins subirão com a Minha Arca aos ares. 

Em breve enviarei os Meus querubins a um lugar da terra 
onde está assente a Minha Arca, e eles acharão a parte que 
ainda está fechada; e os querubins a levarão ao elemento (não 

sabemos a quem o Senhor se está arreferir; se a pessoa ou coisa) que está 
nos ares. 
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Ajuntarei na terra os profetas que são do Alto e ouvem a 
Minha voz; e eles anunciarão a todo o povo o que vai ser visto. 

Uma terça parte do povo verá o elemento descer; e tu (o 

profeta) irás ver o que foi tirado da terra e levado ao elemento 
nos ares; mas a outra parte do povo dirá: vimos algo que não 
sabemos explicar. 

Meus servos, grande coisa será vista nos ares.  
Não julgueis como o mundo, que diz ser algo nos astros, 

ou fenómenos atmosféricos; pois vós sabeis que o sinal vem de 
Mim. 

Podereis dizer de onde vem este elemento, pois vós sabeis 
de onde vem. 

Direis a todos: Glorioso é o Reino dos Céus. 
O mundo tem visto os fenómenos do adversário; do que 

ele faz na terra e nos animais. 
Repara, Meu servo (profeta), nos Meus próximos milagres. 
Perguntas-Me onde se darão os Meus milagres, e Eu te 

digo:  
Vou dar muito em breve (não terás tempo de contar os 

dias) uma cor diferente às águas do Oceano, e vereis no Céu 
nuvens de outra cor; será isto como um aviso, para tudo o que 
Estou a revelar-te. 

 Não te digo qual o dia; mas o homem do mundo (os 

noticiários terrenos) te irá mostrar. Não te irá mostrar só a ti, mas 
serão muitos os atingidos pela boca do homem do mundo. 

Está chegando o dia de oito frases a aplicar ao novo 
Decreto que virá. 

Aguarda Meu servo, pois irás pôr estas frases quando Eu 
te disser. Colocarás estas oito frases na sétima linha. 

Ainda te digo:  
Vão surgir anjos que não são desta terra. Estes anjos 

habitam um planeta, e não têm identificação nem parecença 
com os outros anjos; mas têm uma ordem.” 

 
[*] Ver revelação da folha com dez linhas em 13/11/2009. 
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Revelações dadas pelo Senhor 
(5 de Janeiro de 2010) 

 
Assim diz o Senhor: 
“Estou preparando para o Meu povo os materiais para 

que possam construir uma escada firme, para subirem até Mim; 
mas o Meu povo não sabe utilizar os materiais para chegar até 
Mim. 

Cada falha na construção é uma falha na Minha Obra. 
Mas Eu sou o Elo entre o homem e o Pai, pois Eu Sou um Deus 
Misericordioso. 

Apesar de as escadas não estarem firmes, Eu também Sou 
o Elo das escadas, e tudo preparo para quando chegar a hora 
vos dizer: Começai a subir. 

Muitos ainda querem sentir a solidez do mundo, e temem 
deixar as coisas da terra; têm medo de subir a escada da fé. A 
esses, Eu digo: Se continuardes com esse medo, não subireis até 
Mim. 

Em todo o tempo vos anunciei o Meu Amor por vós, e não 
Me ouvistes. 

Ó terra que és seca e lamacenta! 
Porém na Minha ira Me calei, e Falei uma vez mais do 

Meu Amor por vós, ó terra seca e lamacenta. 
Os Meus olhos viram o que Fiz; pois fiz um segundo 

templo e será o último. 
De Mim se esgotou o tempo, a saber: Este mundo vai ver 

coisas mais terríveis, diferentes daquelas que já foram vistas e 
haverá grandes prodígios. 

Em breve surgirão do Alto os Meus anjos, que trazem a 
Minha Identificação, que são os três círculos nas suas testas. 
Olhareis os Céus e observareis somente pontos luminosos: são 
os Meus anjos que descem. 
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Quando eles se aproximarem da vossa terra, vereis que os 
seus olhos, bem como os seus pés e as suas mãos, estão 
resplandecentes de luz. 

Pousando os Meus anjos os seus pés no vosso chão, não 
vereis mais nada do seu resplendor, pois eles se misturarão com 
os homens da terra nas suas vestimentas e parecerão seus 
semelhantes.  

Eles trazem por missão limpar a terra seca e lamacenta, e 
na sua passagem pela terra seca e lamacenta transformarão 
tudo em lugares pedregosos de dificuldades. Na sua passagem 
ouvir-se-ão gritos e gemidos.  

Estes Meus anjos são aqueles que virão fazer a limpeza 
em toda a terra; os gritos e gemidos que estais a ouvir são 
porque estes Meus anjos estão a destruir aquilo que está oculto. 

Os Meus anjos também passarão pelo meio dos vossos 
templos diversos e idólatras, mas em nada tocarão; tudo ficará 
como está. Mas tudo será derrubado no dia do arrebatamento 
da Minha igreja fiel. 

Conforme já vos falei, surgirão outros anjos que habitam 
em um planeta, e não trazem identificação, pois não são iguais 
aos outros, mas trazem também uma Ordem Minha. 

Eles virão e irão fazer invernar todo o planeta, e tudo 
será coberto de neve; e ninguém poderá encontrar o outro 
debaixo da neve. 

Não julgueis observar com os vossos olhos tudo que é 
Meu! 

Eu permitirei que tudo isto aconteça; pois até o mar 
ficará com pedaços de gelo. Então os Meus anjos virão com o 
seu fogo, e farão derreter todo o gelo e toda a neve. 

Nem todos sentirão esse aquecimento. 
Parte do planeta ficará com o gelo; pois virá saraiva, e o 

gelo não se derreterá. 
Naquele dia tudo irá acontecer. 
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As pedras de gelo se derreterão e novos oceanos surgirão, 
conforme a Minha vontade; o homem não poderá fazer nada 
contra a Minha Vontade. 

Maldito é o homem que julga que transformará o mundo. 
Bendito é aquele que apanha o que Eu lhe dou; este ficará 

saciado e aproveitará tudo de Mim. Estes são os Meus servos, 
aqueles que irão habitar os lugares que Eu lhes irei dar. 

Observai agora, como o mar do mundo está calmo, 
porque do Céu surgem grandes placas de gelo que pousarão 
sobre as suas águas, e tudo acalmarão, pois milhões de 
espíritos foram aprisionados. 

Já não existem os peixes que outrora povoavam este mar, 
e as aves que enxameavam os ares não mais voam, porque já 
não existem. 

Por um pouco de tempo este gelo que cobre o mar irá 
manter-se. À Minha ordem todo o gelo levantará até tocar o 
Céu, e depois ficará como tecto do mundo. Não vereis mais o 
azul do Meu Amor, que sempre o homem conheceu, mas o 
branco do gelo que subiu. 

Eu descerei dos Céus logo após e romperei a placa de gelo 
do tecto do mundo e as Minhas vestes irradiarão o calor do 
Meu Amor.  

Quando Eu pousar os Meus pés sobre o mar do mundo, 
este se encherá com novos peixes; mas não mais existirão as 
grandes baleias, pois todos estes peixes novos são pequenos. 
Trarei também Comigo novas aves que povoarão os ares; e não 
mais os peixes e as aves se alimentarão do seu semelhante. 

Subirei de novo aos Meus Céus, rompendo a placa de gelo 
do tecto do mundo; pois este tecto ainda ficará, até que a 
Minha grande obra esteja terminada. 

Perguntais-Me sobre o segundo templo, que será o 
último. Eu vos digo: Buscai no Meu profeta Ageu e encontrareis 
a resposta para a vossa pergunta; pois este Meu segundo 
templo será mais glorioso que o primeiro (Ageu 2:9). 
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Observai e vede que este segundo templo, a Nova 
Jerusalém, está descendo firmada na Rocha que é o seu alicerce, 
e faltam somente dois palmos de tempo para pousar totalmente 
sobre o vosso planeta. 

Eu vos digo: Dos Meus servos que ainda estão nesta 
terra, muitos deles não irão estar nestes dois tempos. Mas no 
dia em que Eu vier buscar o resto do Meu povo, esses também 
virão comigo. 

Olhai para o Alto, com a vossa fé plantada por Mim nos 
vossos corações, e vede as doze varas dos meses do ano. 
Observai também as três alianças de prata, dos três tempos da 
Minha Salvação. Racharei cada vara em três, e já não serão 
mais doze, mas trinta e seis; são estes os pequenos tempos da 
Minha Misericórdia.” 

  

Revelações dadas pelo Senhor 
(9 de Janeiro de 2010) 

 

Assim diz o Senhor: 
“Meu servo (profeta), vou dizer-te as oito frases, conforme 

Te havia anunciado (Ver revelação de 01/01/2010):  
1 – Dizem as cidades (ou igrejas) dos oito refúgios: Que 

será de nós? 

2 – Diz a cidade dos oito refúgios: Se os profetas nos 
anunciam os tempos da seca e as calamidades, tem 
misericórdia de nós! 

3 – Nesta fase, tens como Meu decreto o tempo deste 
tempo, até que termine este tempo; e será um tempo de fogo 
para o mundo. 

4 – Oito são os profetas, e estão em cada cidade; e serão 
as oito casas derrubadas pela boca do Senhor. 

5 – Oito são as frases da sétima linha, e não haverá 
jamais mais linha; e não haverá jamais, mais outra sétima 
linha em Roma (Vaticano/Catolicismo Romano). 
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6 – A sétima linha é para testemunho das cidades que 
Plantarei, em dois mais dois; dois, mais dois. 

7 – Breve virá o segundo tempo, e descerá a chama de 
fogo. 

8 – Um anjo virá ferir o mundo, e o repreenderá de toda a 
idolatria. 

São estas as frases de cada geração que tem vivido a 
ansiedade da Minha segunda Vinda. 

Ainda vos digo: De cada cidade Eu criei oito profetas, e 
oito mulheres os deram à luz; e Eu os distribuí para oito 
cidades – oito casas. 

1 – Um profeta falará da guerra. 
2 – Outro profeta falará da paz. 

3 – Outro profeta falará da água. 
4 – Outro profeta falará da lama. 
5 – Outro profeta falará das aves. 

6 – Outro profeta falará do mar. 
7 – Outro profeta falará do Meu Sangue. 
8 – E ainda um outro profeta; esse é aquele que Eu, tenho 

como o Meu primeiro profeta. 
Ele falará do Meu poder na Terra; é desse poder que ele 

falará na Terra; esse irá distribuir o Meu Poder às oito cidades. 
Então, Eu chamarei a mulher que deu à luz cada um dos 

profetas. E plantarei cada uma delas nas oito cidades, e não 
serão plantadas por mero acaso; mas serão para que todo o 
mundo veja, e não só: até mesmo os planetas que estão acima 
da terra. 

Seis planetas serão subjugados, e dois serão poderosos. 
E tudo o mais será conforme a Nova Escritura. 
Tomai de mãos, tomai de olhos e tomai de pés; pois tudo 

aquilo que tocares na terra e no Céu, tudo será uma Nova 
Escritura. 

Não temais, ó oito cidades, pois às restantes que Eu 
entender, Eu farei que tenham uma inclinação, e não terão o 
poder do domínio da descida; mas olhai, proclamai e pedi. 
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Falai aos profetas e eles vos dirão; mas eles só serão como 
resposta para vós, depois de ouvirem o Verdadeiro e Puro 
Profeta.  

Vós sabeis e conheceis quem Ele é. 
Não temais, porque o Profeta, Ele vos criou para as oito 

cidades. 
Não julgueis que nesta Terra há profetas de ouro ou de 

prata; nem cidades, nem catedrais, pois tudo é conforme o Meu 
decreto. 

As muitas águas (ou religiões) se estão ajuntando, e 
correm de norte para sul, levando na sua correria todas as 
casas das nações sobre as suas águas; estas casas são as 
muitas religiões que eles querem, sejam só uma. Querem parar 
num lugar, juntando as casas nesse lugar para que pareçam só 
uma casa. 

Mas as Minhas águas poderosas também se juntaram, e 
correm de sul para norte, e vão esbarrar nas águas que correm 
contrárias à Minha vontade. Sobre as Minhas águas está a 
Minha única casa, que é a Minha Nova Revelação; ela tem 
remos e remadores, e farão parar as outras águas juntamente 
com as casas das nações da terra.  

Todas as casas se juntarão à Minha casa; e a Minha 
corrente poderosa de sul para norte as empurrará para o lugar 
que Eu já Lhes aprontei. 

Debaixo dos céus está montado o grande tribunal. 
São sete as cadeiras dos juízes; seis deles já julgaram o 

mundo (são decorridos cerca de seis mil anos, desde a criação de Adão e 

Eva), mas as suas cadeiras e as suas mesas estão vazias, porque 
seis juízes já não estão; pois fazem parte dos seis grandes 
tempos passados. 

 A última cadeira, que é o Meu trono, será ocupada por 
Mim, pois sobre ela já se encontra a Minha coroa de ouro puro; 
e diante da Minha cadeira está a Minha mesa, com o Meu 
decreto que é a Nova Escritura. 
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Seis foram os juízes do passado; Eu vos digo que no 
princípio, um homem (Lúcifer/Satanás) apareceu à face da terra e 
ele mesmo Me afrontou, mas Eu deixei que ele fizesse a sua 
obra; sabendo Eu de antemão, qual era a sua obra. 

Ele falou a um povo e disse: Eu vos darei muita riqueza, 
mas começai a construir as catedrais da opulência e do poder; 
mas Eu sabia, que ele desejava somente embelezar as suas 
catedrais. 

E os homens assim fizeram. Embelezaram as suas 
catedrais com as riquezas da idolatria. Buscaram artesãos e 
embelezaram as suas imagens, criando com as suas imagens a 
sua própria linguagem. Embelezaram as suas imagens com o 
seu coração. 

Porém já passou o tempo. 
Muitos tiveram olhos de ver, e viram que as imagens não 

falavam, não ouviam, nem tão pouco podiam ver; mas muitos 
mantiveram-se fiéis às suas imagens, pois eram os seus valores 
reais. As suas imagens são os seus tesouros, pois são as suas 
riquezas no mundo que amam e não querem deixar. 

Mas, uma após uma, as suas imagens serão destruídas, 
até que se quebre o pico no qual está assente a sétima imagem. 

O touro da força religiosa quer ser grande; está parado 
olhando o fundo do precipício e sabe que não mais pode 
caminhar, pois o seu poder foi barrado. Do outro lado está o 
homem com pés de bezerro, que também quer ser grande; ele 
sabe que não pode caminhar ao encontro do touro, porque largo 
é o abismo que os separa. 

A multidão dos homens os contempla, pois desconfia dos 
dois (religião e política), e também tem medo da largura do 
abismo. 

Mas o homem com os pés de bezerro (anticristo) clama em 
alta voz, e na sua eloquência persuade os homens; e estes 
depositam as suas riquezas de ouro aos pés do touro que quer 
ser grande, pois gostaram das palavras de poder proferidas pelo 
homem. 
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Nesse tempo Eu enviarei alguém, vindo de um lugar que o 
mundo não conhece, mas ele está num planeta. 

Ele virá estabelecer um pouco de tempo. 
O Meu mensageiro fundirá o ouro das ofertas dos 

homens; e cobrirá com este ouro os dois chifres do touro e os 
pés de bezerro do homem.  

Todos se deslumbrarão; pois o touro caminha sobre o 
abismo. O homem do “poder” com os seus pés de bezerro 
cobertos de ouro, também caminha ao encontro do touro; 
ambos caminham sobre o abismo. A multidão eufórica segue 
após o touro e anda com ele sobre o abismo, mas nada sabe, 
pois não vê o abismo.  

Eu não mais permitirei que a mentira jamais triunfe à 
face da terra!  

Todos eles cairão no abismo e ao inferno descerão vivos 
(ver exemplo-Números 13:26-33); a terra se fechará sobre todos eles, 
e não mais serão. 

E quando Eu puser tudo na Minha ordem, o Meu 
mensageiro voltará outra vez para o seu lugar; pois ele, não 
pertence a este planeta onde habitais, mas está onde Eu quero 
que ele esteja. 

Observai agora o grande vaso de barro apoiado em três 
pernas do mesmo barro. Ele oscila nos ares e está vazio. 

A primeira perna do vaso de barro caminha na Minha 
força e é lançada sobre todos os que negoceiam com as roupas e 
o supérfluo, pois este negócio é abominável para Mim. À Minha 
ordem tudo será queimado, e não existirá jamais. 

A segunda perna do vaso de barro caminha na direcção 
daqueles que de Mim têm feito negócio (II Pedro 2:3), pois fazem 
milagres fraudulentos, usando o Meu Nome, tirando proveito 
da Minha Palavra e ainda levantam as suas mãos pretendendo 
louvar-Me; mas não Me louvam a Mim, mas à sua própria 
mentira. Tudo que estes hipócritas Me pedem, é para gastar em 
seu proveito. Também todos estes serão aniquilados e não mais 
existirão. 
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A terceira perna do vaso de barro caminha até ao lugar 
dos lavradores da terra. Mas Eu não Me agrado daqueles que 
colhem mais do que precisam, para trazer a pobreza e a mingua 
sobre os seus semelhantes; usam as suas grandes máquinas da 
semeadura e da ceifa, retirando aos braços o seu trabalho e 
trazendo a fome aos trabalhadores que não mais o são. 
Também a estes Eu vou aniquilar e não mais existirão.  

Ficarão os poucos que plantam, colhem e repartem; na 
Minha terra trabalham com as suas mãos, tirando dela o seu 
sustento e o sustento dos animais que são a sua ajuda e 
companhia. 

Quando esta terra estiver conforme Eu quero, o Meu 
mensageiro Me perguntará: Senhor, foi feito tudo conforme a 
Tua vontade? 

Eu lhe direi: Tudo está feito conforme nós queremos.” 
 

Revelações dadas pelo Senhor 
(13 de Janeiro de 2010) 

 
Assim diz o Senhor: 
“Meu servo (profeta), observa e diz o que vês deste planeta 

ao qual te trouxe, e tu desconheces. 
Eu mesmo falarei por ti: Vês a vossa Terra e ela está 

tremendo. Observa agora e vê que a vossa Terra parece ser um 
ovo. Olha a linha vertical que a separa em duas partes, e vê 
também as duas linhas que se cruzam em diagonal, formando 
quatro partes no seu interior, do que parece ser a gema do ovo. 

Olhas agora ao teu redor e não conheces nada. Vês como 
os homens e as mulheres deste planeta são belos, e irradiam luz 
e paz ao seu redor. Segue-os e entrarás no grande templo; 
passarás com eles pelo primeiro círculo que está rodando na 
entrada do templo, convidando-vos a entrar.  

Dentro do templo vês a alegria e o louvor; e como o chão 
brilha com pontos luminosos de vida. Olha como o Meu 
arcanjo segura na sua mão tudo o que viste, para te mostrar 
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como é grande o Meu Poder. Eu aos Meus anjos também dei 
grande poder. O Meu arcanjo te diz: Estás a ver o primeiro 
templo; pois o segundo templo será gerado por vós. 

Agora te digo: Ao mundo que habita na Minha igreja, do 
muito que tem Eu lhe tirarei; e ao mundo, do pouco que tem Eu 
lhe darei muito. 

Brevemente o Meu povo que está ligado à Minha obra 
terá dois relógios. 

Vós os dois (profeta e “escrivão”) também tereis dois 
relógios nos vossos pulsos. O relógio da esquerda servirá as 
horas da terra; mas o relógio da direita servirá o Céu, e terá as 
Minhas horas dos dias por vir. 

Assim será convosco e em outros lugares da Terra; serão 
os dois relógios, as horas de muitos. 

Ao mundo que habita na Minha igreja, a esses Eu lhes 
tirarei do muito que lhes tenho dado; mas ao mundo, do pouco 
que tem, Eu lhe darei muito.  

Também ao mundo será revelado o relógio que está no 
Céu. 

Os que subirem Comigo irão habitar num planeta já 
habitado. No planeta no qual está o seu epicentro, Eu colocarei 
a Minha mão; e as quatro partes serão abaladas, mas deixarei 
ficar as marcas da Minha Mão. 

Eu pouparei uma parte dessas quatro partes. 
Os Meus servos da antiguidade, esses já foram 

levantados e estão junto de Mim; os que irão subir serão a 
Nova Igreja. 

Alguns destes Meu servos, o mundo não irá ver subir, 
porque os arrebatarei de surpresa, como outrora chamei o Meu 
Enoque (Génesis 5:24); mas a outros que subirem depois, o mundo 
irá ver, como viu ser arrebatado o Meu profeta Elias em um 
carro de fogo (II Reis 2:11-12). 

Há um planeta que jamais algum homem viu, mas 
somente aqueles que subirem Comigo; esses irão encontrar-se 
com aqueles que já lá habitam. 
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Meu servo (profeta), ouve agora as palavras que não 
entendes, mas Eu depois dir-te-ei o significado. 

NAMI-DIOLI-VALAN-XADÁ. 
Lembra-te das dez linhas da Minha folha dos segredos; 

tens a tua caneta apontada à sexta linha. Escreve esta 
parábola: 

- Ele (Lúcifer/Satanás) está à Minha espera. 
- Ele sabe o dia. 
- Ele virá ao Meu encontro. 
Agora entendes as palavras que escreveste. Observa bem 

o que estás enxergando com os olhos do espírito. 
O grande círculo de água, formando o grande e forte 

redemoinho, é o primeiro grande tempo da espera; este círculo 
gera outro círculo de água dentro de si, formando um outro 
redemoinho ainda mais forte. Este círculo é mais poderoso, 
porque ele é o segundo tempo, e já se vislumbra o dia. 

Mas eis que vem um círculo menor que é o terceiro; este 
terceiro círculo tem o seu redemoinho mais forte do que os 
outros dois.  

Quando surgir o terceiro círculo, os outros dois já não 
são. 

O terceiro círculo se levanta qual cone pontiagudo que 
toca no Céu; e quando tocar no Céu com o seu bico, descerá na 
Minha força e no Meu poder; correrá qual tufão vertiginoso 
sobre o vosso planeta, e arrebatará para Mim todos os Meu 
filhos que estiverem à face da terra, nem um ficará. Os outros 
que não ouviram o Meu chamado, irão olhar; e nas lágrimas e 
no sofrimento verão a todos subir e desaparecer nos Céus, onde 
já se encontram os seus irmãos, a quem Chamei antes deles. 

- O primeiro redemoinho é igual ao primeiro círculo do 
tempo. 

- O segundo redemoinho é igual ao segundo círculo do 
tempo. 

- O terceiro e último redemoinho, é igual ao terceiro 
círculo do tempo. 
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Revelações dadas pelo Senhor 
(14 de Janeiro de 2010) 

 
Assim diz o Senhor: 
“Meu servo (profeta), vê o que está acontecendo:  
Satanás está perseguindo uma mulher, que é a Minha 

igreja fiel, querendo matá-la. Ele julga que já o conseguiu, e 
continua ao encontro da outra mulher, que já vem para os seus 
braços, qual meretriz esperada pelo seu amante. Esta é a igreja 
que quer usurpar o lugar da Minha igreja fiel, que Eu protejo 
sempre. 

Meu servo, tenho procurado ajuntar o Meu povo, mas o 
Meu povo ainda não Me ouviu. Porém tenho alguns Comigo 
que estão à face da terra, só por um, mais um pouco de tempo. 

Eu os ajuntarei do lugar onde estão, e falarei com eles do 
lugar onde Eu estou, porque é grande o adultério neste mundo, e 
é chegada a hora. 

Ainda vos digo, Meus servos:  
Eu sou o tempo do segundo tempo, do primeiro dia, até 

ao fim do quinto dia. 
1.º Dia: Já o dia se está escurecendo. 
2.º Dia: Já o dia se escondeu. 
3.º Dia: Já o dia é de trevas. 
4.º Dia: Ele (Lúcifer/Satanás) anda pelos lugares onde possa 

fazer cativeiros. 
5.º Dia: É chegada a hora de acabar o dia das trevas, 

porque já o dia não se esconderá jamais. Não haverá mais 
cativeiro, mas haverá uma grande abertura de resplendor; esta 
é a linha própria do resplendor, desde o primeiro dia das trevas, 
até ao quinto dia do resplendor; e ditará este tempo na quinta 
linha, do Meu segredo das dez linhas, conforme vos havia 
mostrado. 
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Meu servo, separa as palavras que te Ditei até agora, 
daquilo que Eu te vou mostrar; mas não entres na Minha 
Autoridade, pois Eu depois falarei contigo. 

Observa o que Eu te estou mostrando: Um lugar com uma 
figueira, e um outro lugar com uma vinha. 

Muita coisa vos tenho mostrado, e pensais que tudo se 
cumprirá de imediato. Não penseis assim. Eu vos digo: 

Não é tudo no mesmo tempo! 
Não é no tempo certo! 
Quando vier o segundo tempo, aí tu verás a aproximação 

da vinha e da figueira. 
Vou começar a revelar-vos o segredo da figueira e da 

Minha vinha. 
Meu servo (profeta), há nesta terra alguns lugares onde há 

vendedores, e estes estão vendendo figos. 
Meu servo (profeta), há fora deste lugar um Homem que 

está vendendo uvas. 
Meu servo, diz-Me o que vês? 
Senhor, vejo que os vendedores dos figos estão pesando os seus 

figos. 
Que espécie de balança eles têm? 
Senhor, vejo uma balança normal, mas não tem os números dos 

pesos. 
Que vês no vendedor das uvas? 
Senhor, vejo que está pesando as uvas com uma balança. 
O que vês mais? 
Vejo que a balança tem números, mas não são os números dos 

pesos, mas os números das horas. 
O que vês mais, Meu servo? 
Senhor, vejo que na balança dos figos está marcado dezasseis 

horas. 
O que vês no vendedor das uvas? 
Senhor, na sua balança está pesando as uvas; mas o ponteiro 

está apontando para dois zeros. 
Digo-te, Meu servo: Entende aquilo que viste. 
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Não vês como o homem dos figos está a vender? 
Repara que ele está com pressa. Ele está aflito para 

vender os todos os figos. 
Sabes porquê Meu servo? 
Porque ele sabe que está a ser o começo da destruição dos 

dezasseis lugares do mundo, do negócio e do poder. 
Vê como o Homem está vendendo as suas uvas; as suas 

uvas, ele está vendendo sem receber dinheiro. 
 Quero que saibas que aqueles dois zeros que vistes na 

balança do vendedor das uvas, não são zeros, mas sim dois 
círculos. 

Um círculo, tu já o pudeste ver quando entraste no 
templo do planeta que visitaste; quanto ao outro círculo, esse, 
quando forem destruídos os dezasseis lugares do negócio e do 
poder, descerá, e ficará no lugar onde estava o vendedor dos 
figos. 

Entende Meu filho; assim será, e assim se cumprirá! 
O mundo não sabe disto por agora; mas a hora vem, e 

quando vier essa hora muitos saberão. 
A hora vem, e muitos não saberão. 
Ainda te digo: Não te admires se vires um peixe a respirar 

fora da água. 
Breve as águas dos oceanos irão colorir-se. 
Enquanto isso, todas as águas dos rios e dos mares se 

irão contaminar. 
Enquanto isso, todos os peixes fugirão da terra, e Eu lhes 

darei natureza para respirarem o ar puro; possível é, que lhes 
possa dar asas para voarem como os pássaros na terra, mas 
não poderão pousar na terra, porque tirarei também toda a 
terra que existe; mas colocarei em seu lugar, uma nova terra. 

Farei novos oceanos e novos rios, e depois tudo voltará 
ao seu lugar. 

Não te admires; pois isto irá acontecer. 
Está chegando o dia em que o homem não poderá estar na 

terra nem na água.” 



271 
 

 

Revelações dadas pelo Senhor 
(20 de Janeiro de 2010) 

 
Assim diz o Senhor: 
“Meu servo (“escrivão”), Sei do teu desejo de estabelecer 

ligação Comigo, mas as tuas moedas ainda são da terra e não 
do Céu; por essa razão ainda não podes ter esta ligação. 

Mas ainda te digo: Tirarei somente hoje as letras do 
vosso alfabeto, e te deixarei estas quatro letras, que formam a 

palavra “Beca” [*]. Estas quatro letras são os quatro pequenos 
tempos que faltam para terminar o livro (quatro meses para acabar 

a obra), mas também são números. Calculai os números pelas 
letras, e verificareis, conforme o Meu ensino, que o número é – 
2531 [**]. 

 Meu servo (profeta), Eu te digo: Não trabalharás hoje 
nenhuma palavra. 

Dentro do templo da cunhagem das Minhas moedas foi 
cunhada uma moeda que subirá ao Céu. 

Observa, Meu servo (profeta), as duas faces dessa moeda, 
pois depois disso não mais a verás. Na primeira face vês a 
gravura de um Livro; na outra face vês o número 2531. 

Assim será quando se abrir o Livro. 
Eu sou o relevo do Livro que em breve se irá abrir acima 

da Terra. E virei à Terra, e o cofre que continha os Meus dois 
segredos serão finalmente consumados. 

A moeda não tem ligação alguma com o mundo, porque 
esta moeda é o preço do cofre, e o Livro falará do que contém. 

Meus servos (profeta e “escrivão”), Eu vos digo o significado 
do número que está na moeda: 

- 2531 É o termo; 
- 2531 É o número das tendas; 
- 2531 É o dia em que saireis das vossas tendas, porque 

será o termo. 
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Antes de sairdes das vossas tendas, estareis colhendo o 
Meu trigo da Terra, pois esta será a última colheita e vós sereis 
os Meus segadores. Quando o Meu trigo estiver no Meu celeiro, 
Eu também vos recolherei a vós para o Meu Reino. 

Estes são os 2531, e não haverá mais fartura de trigo. 
Soltai as cordas das vossas tendas para que o mundo 

veja que elas voaram; e anunciai a toda a Terra, e dizei que 
ventos fortes virão, e grandes tempestades destruirão todos os 
alimentos da Terra. Não sobrará nem uma migalha de pão. 

Mas se o mundo ouvir a vossa mensagem, Eu farei com 
que as vossas tendas voltem a descer. Mas vós não ireis 
amarrar as vossas tendas com cordas, mas com estacas fortes; 
para que o mundo veja que onde Eu estiver haverá sempre 
fartura de alimento. 

Ainda Digo: Muitos daqueles que dizem pertencer-Me e 
andam munidos das suas próteses oculares, pois vêem através 
dos livros dos homens, e não vêem através do Meu Espírito, 
conforme um dia lhes disse que sempre falaria (João 16:13); 
porque não ouvem a Minha Voz, nem enxergam com os Meus 
olhos, pois até durante o dia andam tropeçando.  

Mas outros há, que têm os seus sentidos despertos; os 
seus olhos estão atentos aos sinais da profecia e os seus 
ouvidos despertos para a entenderem a Minha Voz; eles sabem 
tudo, porque conhecem as Minhas Novas Revelações e não se 
escandalizam em Mim. 

Já estou provando os Meus servos à face da Terra, pois 
pouco é o tempo que falta. Observai para compreenderdes como 
Estou provando a todos, e vede a Minha máquina das 
impressões digitais, pois todos vós sereis chamados e 
confirmados. 

Vede também a máquina que testa o ritmo do vosso 
coração, pois através desta máquina Eu testo o vosso amor por 
Mim (fisicamente o polígrafo, que pretensamente detecta mentiras).  

Muitos e muitos não Me amam como Quero ser amado, 
por isso são polígamos. 
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Vejo também muito amor-próprio e grande egoísmo. 
Esquecestes a caridade, por isso Digo: 

Se tu esconderes a tua mão de Mim; se tu roubares ao 
faminto com a tua mão, e a esconderes dele para não ajudar; se 
tu guardas as tuas intimidades para ti, e se tu enganas o 
coração de ti próprio, saibas tu que Eu, sei onde te escondes; Eu 
sei onde tu estás. 

A Minha igreja fiel na alegria da Minha Nova Revelação 
vai procurar resgatar a irmã (igreja materialista/mundana) que se 
encontra no túnel, debaixo do mar do mundo. Mas a igreja que 
está de braço dado com o mundo não quer ser resgatada, pois se 
habituou à escuridão do túnel que é o mar do mundo; esta é a 
igreja da ostentação, da pompa e das cerimónias. 

Não te aproximes de mim, diz ela duas vezes, para a irmã 
que a quer resgatar. 

Mas em breve vão aproximar-se uma da outra. 
Quando já estiverem bem próximas, Satanás aparecerá 

para desferir o golpe mortal com a sua espada de duas lâminas. 
Mas não conseguirá, porque Eu lhe retirarei as duas lâminas, 
espetando-as na terra, e não mais farão dano na Terra.  

A frustração de Satanás é grande, pois nada pode contra 
a Minha igreja. Ele observa e vê que somente o punho da sua 
espada ficou na sua mão; com este punho, ele desfere o golpe 
mortal na sua própria cabeça. 

A Minha igreja fiel subirá em breve para a Minha 
presença; a outra continuará o seu caminho de testemunho na 
Terra, até que também a Venha buscar. 

Vou propor-vos uma parábola:  
O ferreiro está trabalhando na forja as três esferas do 

tempo e cada uma tem duas metades que se unem. Estas seis 
metades são três esferas do tempo completas; mas para Mim 
são o Meu último tempo. 

As duas esferas dos dois primeiros tempos parecem ser 
iguais aos olhos do ferreiro; essa a razão de ele as marcar por 
fora com os números 1 e 2, para não errar, colocando-as uma 
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dentro da outra. Mas quando o ferreiro vai colocar a terceira 
esfera dentro da menor, Eu ordeno: Porás somente metade desta 
esfera dentro da segunda, e fecha. 

Perplexo, o ferreiro pergunta-Me: Senhor, o que faço com a 
metade da terceira esfera? 

Eu lhe respondo: Volta a derreter esta metade que ficou 
de fora, e lança-a à terra que ela se espalhará. 

Ainda vos deixo ficar com um recado. 
Meu servo (profeta), observa os três círculos que se 

encontram nos ares. Eles também são como as esferas, serão 
três tempos: o primeiro tempo maior, o segundo tempo menor e 
o terceiro tempo ainda menor. Eles bailam nos ares perante os 
teus olhos; ora se afastam, oram se misturam. O pequeno 
tempo tem pressa de descer à terra e quer pousar no vosso 
planeta, mas Eu dou ordem aos outros dois tempos e eles vão 
buscar o terceiro tempo, pois ainda não é a Minha hora. 

A Humanidade está com medo e junta as moedas na sua 
arca, como outrora, pois não confia no sistema que inventou 
para as suas transacções. Quando os aforradores agiotas 
sentem as suas arcas cheias com as moedas da matéria, 
fecham-nas e escondem-nas, depositando nelas a sua confiança. 
Mas a Minha chuva corrosiva desce dos Céus e destrói as arcas 
e as moedas. 

Outros há, que não conseguem juntar muitas moedas, 
razão porque não têm necessidade de fechar as suas arcas. 
Sobre estes, a Minha chuva corrosiva não caiu e sendo pobres 
irão plantar a terra; Eu abençoarei o seu plantio e nunca lhes 
faltará alimento. 

Meu servo (profeta), observa este grande edifício que 
transmite imagens para toda a Terra (estação emissora de televisão). 
Entra e verás através dos Meus Olhos o que está acontecendo. 

Todos os monitores estão ligados a muitos países da 
Terra. 

Eu te digo: Por mais um pouquinho de tempo acontecerá 
que todos estes monitores vão estar em contacto com uma 
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mensagem; e mesmo que haja países fora deste contacto, 
também esses vão ouvir a mensagem. 

Eu sou a Estação emissora deste planeta. 
Observa agora do alto, o círculo que parece um pequeno 

planeta. Vê dentro dele as nações que Eu te estou mostrando (o 

Senhor mostrava: Bahamas, Cuba, República Dominicana e Jamaica). 
Observa ainda o registo da máquina que inventaste para 
registar os tremores (sismógrafo). Eu te digo: Este pequeno 
planeta (ou espaço geográfico) que habita nesta terra (ao redor destes 

quatro países) irá sacudir em breve. 
Os Meus dois segredos serão revelados proximamente. A 

folha das dez linhas em breve será completada; mas a capa que 
será o seu suporte, também tem dez linhas. Também estas 
linhas em breve serão escritas, e vós tereis novidades. 

Os próximos dias serão dias de muitos ditados e de 
folhas seguidas. 

Fazei o vosso trabalho com afinco, pois o Meu anjo está 
fazendo a parte que vós não podeis fazer. 

Meu servo (profeta), vê o ninho da águia e os seus oito 
ovos. Ouve também o piar dos filhotes antes do seu 
nascimento. 

Agora analisa ovo por ovo, e coloca-os em duas filas 
paralelas de quatro ovos cada. 

Perguntas porque ouves somente o piar dentro dos 
primeiros quatro ovos. 

Ouve: Quatro serão os meses de ambos os lados. 
Muitos morrerão de aflição. 
Muitos serão salvos. 
Tudo isto será quatro meses antes de terminar o tempo 

da profecia. 
Agora vou mostrar-te o mapa do grande Continente da 

América. Observa a parte do Norte e vê a grande cidade da 
ostentação e do poder. O mar está subindo rápido e a cidade 
vai desmoronar-se como navio naufragando. 
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Observa o centro do mapa, e vê que já não tem ilhas nem 
nações, pois também o mar, tudo submergiu e agora espraia-se 
dividindo o Norte do Sul. 

Observa agora a parte do Sul, e vê também a grande 
cidade que está submergindo pois as águas vão fazer ruir tudo 
aquilo que o homem construiu para si. 

Quando o relógio estiver com o ponteiro dos minutos na 
vertical e o ponteiro das horas na horizontal (foi visto um relógio 

que marcava as 3 horas); a partir daí conta noventa minutos e 
estarás em tua casa. 

Meu servo (profeta), não é o que está na tua mente (o servo 

julgava que eram horas terrenas). É o tempo que irá acontecer muito 
em breve. 

Três (ponteiro das horas) são os tempos que hão-de vir; e o 
livro será aberto ao mundo por um tempo. 

E outros três tempos virão; e o ponteiro que está na 
vertical (ponteiro dos minutos) cairá sobre a Terra; porém o 
ponteiro horizontal (ponteiro das horas) fará oscilações na Terra. 

Ainda vos proponho outra parábola: 
O mundo avança qual grande navio na sua longa viagem, 

e não sabe que em breve irá embater com o grande “iceberg” do 
fim. Os homens do leme vêem ao longe o “iceberg” do fim e 
procuram salvar-se. Mas Eu, só lhes Dei três botes salva-vidas, 
e só dois podem ser usados inteiros; pois só dois tempos 
completos, Darei para a salvação do homem. O terceiro bote do 
tempo só terá oito tempos curtos; depois mais quatro de grande 
sofrimento e dar-se-á o grande choque final. 

 O mundo não gosta do teu rosto, tal qual como tu foste 
feito à Minha imagem. O mundo já se cansou dos seus 
alimentos da terra; mesmo assim está faminto. É um povo que 
não tem paladar na sua boca. 

Mas também há um outro povo que está faminto; esse 
povo Me pertence, porque ele também tocou o paladar do Meu 
alimento e é faminto, porque assim o quis. Já nem o alimento 
da terra lhe serve. 
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Porém Eu te mostro, Meu servo (profeta), aquilo que em 
breve Revelarei a este mundo: Toda a moeda será 
desvalorizada. Haverá loucura nos negócios. Não haverá mais 
entendimento. E aos homens irá faltar-lhes a matéria para tudo 
aquilo que eles querem fazer com as suas mãos. 

Porém, Irei poupar muitos daqueles que são agradáveis 
aos Meus olhos; pois para esses vai existir uma nova moeda, 
para o trabalho das suas mãos. Esses não serão os perdidos, 
mas serão os Meus queridos; e farão as coisas conforme é do 
agrado deles, porque eles a Mim me agradaram antes. 

Mas há muitos que tomarão posse de uma outra moeda. 
Ah! Essa moeda é da terra. É uma nova moeda; não é 

desvalorizada, mas só funciona na terra. 
Ah! Essa moeda não pode subir. Funcionará na terra; mas 

a mão-de-obra estará naqueles que Me agradam. Esses até 
poderão trabalhar um pouco nesta terra; não para ensinarem os 
outros, pois o ensino verdadeiro a Mim me pertence; eles 
ficarão para dar testemunho vivo do Poder de Deus e através 
das suas vidas, atrairão outros para Mim. 

Assim será, e assim se cumprirá!” 

 
[*] A palavra “Beca” na Escritura é uma medida de peso, pelo qual 
foi avaliado cada varão de vinte anos para cima, para custear as 
despesas com a construção do Tabernáculo em Israel (Êxodo 28:26). 
[**]) O número 2531 corresponde ao valor numérico atribuído a 
cada letra da palavra “Beca”: B=2, E=5, C=3 e A=1. Para 

compreender este discernimento, ver revelações de 19/02/2009 - 
“As Novas Revelações para o Reino” – volume I. 

 

 

Revelações dadas pelo Senhor 
(1 de Fevereiro de 2010) 

 
Assim diz o Senhor: 
“Meu servo (profeta), observa o Meu pequeno aldeamento 

que já existe na vossa Terra, aguardando ser visto. Ele tem 
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trinta e duas casas, que são os trinta e dois tempos que faltam 
para que o mundo possa ver os seus habitantes. 

Mas tu já os conheces; pois têm os seus cabelos louros e 
os seus olhos azuis, como os Meus. Ninguém pode vê-los, mas 
eles vos vêem a vós e aguardam as Minhas ordens para 
poderem abrir a porta que os oculta dos olhos humanos. O seu 
alimento, eles comem com singeleza, sentando-se no vosso 
chão; mas quando querem alimentar-se de Mim, deitam-se com 
o seu plexo solar virado para o alto e as suas mãos levantadas; 
e nessa hora Eu os encho com o Meu poder. 

 Meu servo (profeta), neste sábado especial Eu te chamo 
para que tenhas Comigo uma nova experiência. Pega no teu 
meio de transporte pessoal (bicicleta) e vai até onde Eu te 
mandar, ouvindo sempre o eco da Minha voz. 

Pára no lugar que Eu te indicar e observa o veículo que 
estaciona na estrada, com a matrícula de outro lugar que não 
da Terra. De dentro do veículo, que tem parecença com os 
vossos, saem aos pares os Meus doze anciãos. Cada par dos 
Meus anciãos é gémeo. 

Agora, Eu te elevo espiritualmente acima da terra, para 
que possas contemplar a descida dos Meus doze livros dos 
julgamentos e das Minhas profecias. Cada livro é entregue a um 
dos Meus doze anciãos, que os recebem para profetizar sobre a 
vossa Terra e sobre alguns planetas. 

Um dos Meus anciãos vai devolver-te o teu meio de 
transporte pessoal (bicicleta) que foi guardado por Mim, durante 
todo o tempo que estiveste no monte Comigo, para 
contemplares o Meu poder.  

Presta atenção às palavras do Meu ancião, pois te são 
dirigidas: Não nos verás mais neste lugar (aqui na Terra), mas em 
breve nos encontraremos num outro lugar, onde verás que o teu 
meio de transporte (bicicleta) foi transformado em um arado, 
pelo valor do dinheiro de duas moedas do vosso planeta. 

Agora vai e anuncia a profecia que Eu Plantei em ti.  
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São dez as profecias que estavam guardadas no Meu 
cofre: 

I 
“Não haverá jamais a palavra do homem.” 

II 
“Viverás nos Céus uma nova geração Eterna.” 

III 
“Toda a matéria maligna irá ser destruída nos lugares da terra, 

e do seu planeta acima da Terra.” 
IV 

“O corpo jamais será imperfeito.” 
V 

“A água e o fogo vão misturar-se.” 

VI 
“Pedaços de matéria incandescente descerão do Alto, 

 e a Terra vai arder em muitos lugares.” 

VII 
“Haverá colisão nos ares.” 

VIII 
“A Terra ficará coberta de cinzas.” 

IX 
“Darei à Terra um novo povo e uma nova sabedoria.” 

X 
“Em dez dias farei novas cidades e novo planeta.” 

 

O Meu templo no mundo ainda está aberto aos homens 
(as comunidades cristãs ainda estão funcionando), mas são três os 
grupos que entram para dentro daquela a que chamam a ‘Casa 
de Deus’. 

Um grupo caminha com cuidado ao pisar o chão do Meu 
Caminho; mas ao caminhar, quebra-o em muitos lugares, 
porque o Meu caminho é frágil. Eles choram porque sabem que 
as suas vidas ainda desregradas, quebram o chão do Meu 
caminho, e isso não Me agrada; eles choram porque ainda o 
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Meu Espírito contende com as suas vidas, para os atrair a 
Mim. 

Outros caminham sobre o Meu chão sem cuidado e nada 
acontece, pois sabem que não fazem parte do Meu povo; mas 
sentem-se à vontade dentro dos Meus átrios, julgando que ao 
pisar a Minha casa estão seguros, e nada querem saber da 
Minha vontade para as suas vidas. 

Outros não pisam os Meus átrios, mas vão pelos 
corredores externos, carregando os seus enfermos que colocam 
diante do altar. Não desejam nada de Mim, somente a sua cura 
terrena e a resolução dos seus problemas ligados à matéria, que 
carregam nos seus braços. 

O pregador ainda fala em Meu Nome e convida a todos, 
usando as palavras que Eu mandei registar no Meu Evangelho: 

“Vinde a Mim, todos os que estais cansados e oprimidos, 
e Eu, vos aliviarei.” (Mateus 11:28) 

 Ouvindo as Minhas palavras todos se quebrantam, pois 
Estou tocando neste último tempo a vida de todos, com o Meu 
Amor e a Minha Misericórdia. 

Eu não quero que vos aproximeis de Mim, para a 
resolução das vossas mazelas, pois já não é tempo.  

Quero que presteis atenção às Minhas Palavras, pois 
tenho-vos dito tantas vezes pela boca dos Meus profetas que a 
Minha Vinda está próxima, e vós ainda não ouvistes. Dai-vos 
pressa! 

Ainda digo: 
Por tua causa, ó Terra, foste amaldiçoada entre os povos; 

por tua causa brevemente chegarão os últimos oito tempos. 
Porque a profecia se cumpre! 
Coisa terrível virá à Terra, mês após mês; tempo após 

tempo; e durante oito (8) tempos uma bola de fogo cairá à Terra 
e uma cidade não será abalada. 

Porque a profecia se cumpre! 
Por tua causa, ó Terra sangrenta; por tua causa, ó Terra, 

pois não quiseste ouvir-Me.  
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Eu ainda dei um tempo, para que fossem guardadas as 
paredes das vossas casas. Mas vós não quisestes colocar as 
vossas mãos nas paredes, para que as vossas casas ficassem 
seguras. 

Tantas vezes vos Falei! 
Tantas vezes vos foi anunciado; mas ainda será 

anunciado por um tempo. 
Quando Eu abrir a porta, esse será aquele dia em que 

muitos se alegrarão, e muitos se amaldiçoarão. 
Meu servo (profeta), vê agora o que ainda virá; mas para 

vós é ainda uma parábola: 
A grande máquina empurra centenas de corpos mortos, 

ainda com suas vestiduras. Eles são empurrados para a vala 
comum; pois é grande a mortandade e já não é importante que 
cada um tenha sua sepultura. 

A máquina cobriu os corpos com a terra, para não mais 
ser vista a podridão da matéria.  

Observa Meu servo (profeta), pois um homem chega junto 
da grande sepultura e quer retirar o relógio que havia dado a 
um dos mortos. Eu permito que ele encontre o relógio precioso 
para ele.  

O relógio marca as cinco horas, mas ele sabe que a hora 
do dia não condiz com o tempo. 

Eis que surge Lúcifer/Satanás e pede-lhe o relógio com 
delicadeza, porque já é pouca a sua força na terra. 

Quando o homem lhe pergunta a serventia do relógio, ele 
responde-lhe: “Para ver se o tempo recua.” 

 Mas ele sabe que não mais o tempo recua como outrora, 
quando Me fazia promessas de mudar e Eu aceitava os seus 
pedidos, que Sabia mentirosos. 

Ainda vos digo mais: 
Vai haver um tempo de horas trocadas; em que quando 

vier a epidemia, nem o mundo saberá a hora que foi; por isso 
vistes a grande vala comum recebendo os cadáveres; pois assim 
será no futuro. 
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Após o final do livro! [*] 
Lembra-te Meu servo quando Eu te chamei para veres a 

estação televisiva; cinco serão os dias (ou tempos) , após o final 
do livro. 

Lembra-te Meu servo da estação televisiva. 
A profecia, toda ela será falada, ouvida e vista em todo o 

mundo. 
Lembrai-vos Meus servos (profeta e “escrivão”) que em 

vosso poder estão as dez profecias. 
 Lembrai-vos que não é só neste lugar, mas também em 

muitos outros lugares que Eu, estou a revelar os Meus segredos. 
Após o livro, cinco dias! 
Os grandes edifícios que são o orgulho do homem 

começam a tremer, pois o nível do grande Construtor já foi 
colocado e a bolha do equilíbrio não está mais no seu lugar; 
pois é a hora do desequilíbrio dos grandes edifícios. 

A ampulheta do Meu tempo está colocada, e a areia da 
medição do tempo já encheu o seu espaço. Vê, Meu servo, a 
marcação dos vossos anos na ampulheta – 2010, 2011 e 2012 – 
mas observa bem, pois o último ano (2012) parece mais pequeno 
do que os irmãos (estes anos, embora reais, têm de ser considerados 

sempre profeticamente, pois o Senhor alertou-nos que toda a data prevista 
em qualquer revelação, pode ser alterada, ou por vontade do Senhor, ou 

pelo comportamento do homem – bom ou mau). 
O vosso tempo decorre, porque vós quereis assim; mas a 

Minha ampulheta só começa a marcar quando Eu quiser, pois o 
Meu tempo não é o vosso tempo. 

A ampulheta do Meu tempo vai ser vista em todo o 
mundo, como tu (profeta) a estás ver agora. 

A ampulheta é comparada com o início do fim de um 
novo dia. 

Vou propor-vos outra parábola, que também em breve 
será real para o mundo: 

Vê Meu servo (profeta) as duas grandes terras, cortadas 
pelo grande abismo da separação. 
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Todo o povo está perplexo perante tantos acontecimentos 
novos, e sabe que o abismo espreita, sendo todos atraídos para 
o vale da decisão, que é também o vale do julgamento (Joel 3:14).  

Todos estão com medo; mas querem passar para o outro 
lado, pois sabem que lá, há paz e segurança. Mas a ponte que 
permitia a passagem foi retirada; agora existe o vazio do medo, 
pois já se pode ver o abismo. 

Eu tirei a ponte da ligação, porque a ponte de ligação Sou 
Eu, pois Sou Mediador entre a Terra e o Céu (I Timóteo 2:5-6). 

Mesmo sem verem a ponte, Eu quero ainda experimentar 
a fé de todos, para salvar alguns; ainda podem chegar ao lugar 
da paz e da segurança. 

Eu falo para todos e Digo: 
“Se credes em Mim, passai para o outro lado.” 
Todos sabem que este mundo não lhes dará nada; mas só 

alguns correm para o lugar onde outrora existiu a ponte, e 
sentem debaixo dos seus pés a Minha segurança. Correm, não 
olhando para trás e passam para o lugar onde há paz e 
segurança; ali Eu os espero com alegria. 

 Os outros tremem, pois não crêem em Mim; mas desejam 
a paz e a segurança e correm atrás dos outros; mas o abismo os 
recebe e fecha-se sobre eles, pois não tinham a verdadeira fé.  

Também outrora os opressores quiseram trilhar o 
caminho aberto para o Meu povo de Israel, mas as águas se 
fecharam sobre eles (Êxodo 14:22-31). Eu abro um caminho seco e 
seguro para aqueles que Me pertencem, pois a esses Eu quero 
libertar.  

Na viração deste tempo, quero falar convosco Meus 
servos (profeta e “escrivão”); pois caminhais o vosso caminho que 
em breve terminará.  

Eu vos disse que a Minha notícia será proclamada, e 
assustará a muitos. Vereis o que acontece, porque grande é a 
aflição daqueles que estão perto de vós. Nessa hora vos direi: 
Vinde Comigo. 
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Para ti, Meu servo (“escrivão”), está chegando a primeira 
hora; e só verás um pouco da primeira grande atribulação. 
Breve a primeira escada subirá, trazendo para junto de Mim os 
primeiros arrebatados da Terra. 

Por isso te digo (“escrivão”): 
- Sobe tu Comigo, porque a escada vai ser levantada. 
Mas a ti, Meu servo (profeta), conforme já te havia 

anunciado, direi: 
- Tu ficarás para ver a segunda atribulação. Depois Eu, 

virei buscar-te e a escada será levantada pela última vez. 
Continua o teu caminho profetizando, mas olha o que 

está acontecendo atrás de ti. Todos os chorosos e aflitos que 
viste saírem de suas casas caíram no chão, fulminados pelo gás 
que mata. 

Meu servo (profeta), não deves ficar preocupado com 
aqueles que são do teu sangue, nem com o Meu povo, pois te 
Digo: 

Aos que verdadeiramente são Meus filhos, Eu os 
guardarei dos dias deste mundo; do que se vê e do que se não vê. 
E, enquanto não Venho, Eu os ajuntarei e os cobrirei com o Meu 
manto, e os envolverei e os guardarei, porque o Meu Pai a Mim 
mos deu.” 

 

(*) Esta obra (“Do 1.º ao 3.º Céu Aberto”) é dividida em três partes: “As 
Novas Revelações, para a Terra”, “As Novas Revelações para o Reino” e 
“O Despertar de Um Novo Dia”. Foi iniciada no começo de 2008, e 
terminará em 09/04/2010, salvo Se o Senhor a prolongar. Será que os cinco 
dias a que o Senhor faz referência, são a partir do término desta obra? 
Tudo se manterá um enigma, pois só o Senhor o poderá revelar na altura 
oportuna. 

Revelações dadas pelo Senhor 
(5 de Fevereiro de 2010) 

 
Assim diz o Senhor: 
“Meu servo (profeta), contempla deste lugar, a vossa Terra 

e vê o grande globo envolvido pela capa alaranjada da Minha 
protecção; mas os homens têm conspurcado a capa da Minha 
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protecção, trazendo grandes males às suas vidas. Mas Eu te 
digo que esta matéria (capa protectora) está terminando o seu 
tempo. 

As Minhas Mãos em breve vão retirar a capa protectora e 
a lançarei fora como uma veste velha. 

Vou retirar do Meu Sol a nova matéria que irradia a Luz 
e o Calor do Meu Amor, e envolverei a metade da vossa Terra. 

Perguntas-me: Senhor, e a outra metade? 
Eu te digo, Meu servo, breve irás saber a razão, porque Eu 

não Vou cobrir a outra metade. 
Porque continuas apreensivo, Eu te digo ainda:  
- Aquele ponto no qual Eu pus a protecção (metade do globo 

terrestre) não precisará do Meu Olho; mas será desse mesmo 
lugar que em breve o Meu Olho verá a outra metade que deixei 
por cobrir. 

Observa os milhares de raios que estou enviando sobre a 
Terra; cada um se reparte em cinco pequenos raios. Esses cinco 
pequenos raios param antes de atingir as casas e os lugares 
ermos; param por cinco tempos. 

Sem que tu pudesses ver, os meus raios já penetraram o 
profundo do abismo; isto é tanto como o que está escondido 
abaixo da terra. 

Passará o primeiro tempo; mas o segundo tempo não 
passará. 

Eu mesmo enviarei à Terra o Meu poder e a Minha 
revelação; nos lugares de feitiçaria, nos lugares do oculto e 
também nas casas onde se ajuntam os surdos, os mudos, os 
cegos e os paralíticos (lugares ditos cristãos, sem vida espiritual). 

Então, Eu mesmo inflamarei e destruirei esses lugares e 
jamais serão vistos, e multiplicarei os Meus raios. 

Prestai atenção, Meus servos (profeta e “escrivão”):  
- Cinco dias após o vosso punho e o vosso falar (após 

terminar o livro); cinco dias serão os cinco dias do segundo tempo 
(não sabemos que tipo de “dias” o Senhor se refere).  

- Cinco dias serão os cinco tempos do segundo tempo. [*] 
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- Cinco dias serão as cinco cidades (ou os 5 Continentes). 
Lembrai-vos do dia de hoje. 
Colocai a folha da revelação do dia de hoje e registai-a, 

conforme Quero que seja registada; para que, quando vierem os 
cinco dias do segundo tempo, sejam vistos esses raios que 
visitarão as cinco cidades (ou os 5 Continentes). 

Perguntas-me Meu servo (profeta) o que Irei fazer das 
criaturas a quem Enviarei os Meus raios e quem será atingido. 
Eu te digo: 

Não te preocupes, Meu servo. São os tempos das aflições 
do mundo. Sobre as cinco cidades, lembra-te do Meu manto; Eu 
cobrirei os Meus servos, envolvendo-os com o Meu manto e 
estarão protegidos. Poderão respirar o Meu ar, e nada os irá 
atingir. 

Onde Eu puser a Minha Mão, será abalado; onde estiver 
o Meu servo, Eu o guardarei. 

Em breve vos irei revelar o grande segredo que tenho 
escrito na Minha única folha, que fará parte da vossa obra (“O 

Despertar de um Novo Dia”); mas ainda não é a hora. A Minha 
folha está guardada na capa do tempo e lacrada com o selo da 
Minha Vontade. Em breve conhecereis a Minha Vontade, pois o 
lacre será retirado. 

Meu servo (profeta), diz ao outro Meu servo (“escrivão”):  
Vou responder-te à pergunta sobre a Minha palavra 

escrita: Esta é a primeira ressurreição. (Apocalipse 20:5) 
Três homens estão no mais alto monte da Terra, o monte 

do conhecimento do mundo. Eu aproximei-Me deles a fim de os 
questionar. 

Pergunto ao primeiro que se encontra na esquerda do 
mundo: Que queres que Eu faça contigo?  

Ele, que é o adversário da Minha obra (Lúcifer/Satanás), 
responde: Já não tenho vida para mim, mas deixa-me governar o 
mundo por mais três tempos.  

Perante este seu atrevimento orgulhoso, Eu lhe respondo: 
Está perto o fim do teu reinado. 
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Observa, Meu servo (profeta), e vê como ele é lançado 
sobre a terra e se levanta pela última vez. Depois de se 
levantar, ele sabe que tem de “voar” para o lago de fogo, pois a 
sentença de há muito está decretada; mas tinha de ser ele a 
justificá-la, pela tua última rebelião contra Mim. (Apocalipse 

20:7-10) 
Também questionei o outro homem que Me esperava: Que 

queres que Eu faça contigo?  
Ele respondeu: Quero uma casa.  
Disse-lhe Eu: Tinhas uma casa que Eu te dei e trocaste-a 

por uma casa do mundo; porém Eu sou Misericordioso e vou 
dar-te uma casa para morares na Terra. 

O terceiro homem também foi por Mim questionado: Que 
queres que Eu faça contigo?  

Ele respondeu-me sabiamente: Tu já há muito tempo sabes o 
que eu quero.  

Eu lhe respondo: Tenho um lugar para ti que não é deste 
sítio; em breve verás esse lugar. Começa a acertar o teu relógio 
pelo Meu tempo.  

Mas ainda existe um outro homem esforçado. Ele sobe o 
monte e procura achegar-se a Mim, e diz-Me: Vim ao Teu 
encontro.  

Eu lhe digo: Vais no segundo tempo (segundo 

arrebatamento), porque Estou à espera de outros. 
Ele desceu triste, mas quando tocou o chão da Terra, logo 

foi colocar-se junto ao Meu rio; ele sabe que as águas do rio já 
começaram a subir até à Minha presença e ele quer subir com 
elas. Mas antes da subida, Eu contarei com ele para espalhar 
na Terra a Minha Nova Revelação. 

Meu servo (profeta), diz ao Meu outro servo (“escrivão):  
Ainda vai haver um momento; como se fosse algo 

escondido nos últimos dias, mas Eu irei revelar-vos. É algo 
superior. É algo que vós não podeis atingir.” 
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[*] Esta obra tem a sua 45.ª e última reunião com o Senhor, em 09/04/2010; 
não sabemos se o Senhor irá prolongar as Suas revelações, ou orientar 
outro tipo de tarefa para os dois servos. 

 

Revelações dadas pelo Senhor 
(9 de Fevereiro de 2010) 

 
Assim diz o Senhor: 

“Digo-te a ti para fazeres o que Eu quero, mas tu não o 
fazes. 

Dizes-Me tu a Mim, que queres fazer o que desejas; mas 
Eu te digo: Não o faças. 

Agora digo-te: Que queres que Eu te faça? 
- Certo dia vieste até Mim e disseste: Estou nu. Então Eu 

dei-te vestimenta, porque Me pediste. 
- Certo dia tu te perdeste na escuridão, mas Me 

encontraste. 
- Certo dia vi-te bater à porta do mundo, e o mundo te 

abriu porta. Porém tu foste enganado, e o mundo quis matar-te. 
Eu disse-te: Que queres que Eu faça contigo? 
Tu Me perguntaste: Onde é que Tu habitas? 
Então Eu te disse: Todos os dias do vosso tempo, Eu 

estarei onde Eu quiser, até ao dia em que Me levantarei com 
aqueles que virão Comigo. 

Despertai, porque Eu quero tudo o que é vosso; não as 
vossas riquezas, mas as vossas vidas, e o sangue do vosso 
sangue (os familiares). 

Eu não quero lugares vazios na Minha Cidade (ou na Minha 

Igreja – A Nova Jerusalém), porque todos os lugares estão preparados 
para o dia da festa da nova cidade; nos lugares dos Céus e da 
Terra. 

Observa Meu servo (profeta) a Escritura que deixei para 
lembrar os Meus feitos e a Minha doutrina (Bíblia Sagrada); vê as 
suas folhas correrem velozes, umas após as outras. Tu tentas 
pará-las, mas não podes, porque Eu quero que uma folha 
mostre a Minha parábola da lembrança para o dia de hoje (na 
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visão a folha parou no texto de Lucas 12:35-48, que conta a parábola do 
servo vigilante; este servo vigiava, aguardando a vinda do seu Senhor a 

qualquer momento). 
O Meu anjo fundidor está trabalhando o ouro; ouro 

brilhante do cadinho da esquerda, ele o espalha sobre a face da 
Terra, pois o Meu poder (o ouro) irá cobrir todo o vosso planeta; 
depois todos ficarão escusados diante Mim, quando Eu enviar 
os Meus sinais visíveis. 

O ouro do cadinho da direita não é tão brilhante, mas ele 
se projecta até à Minha Glória, e vai cobrir o mundo. Este tecto 
do mundo é o Meu Poder e o Meu povo que veio até à Minha 
presença. Do meio deste tecto vou fazer nascer pelo Meu Poder 
as escadas serpenteadas, que sobem até Mim. Só a escada da 
direita servirá aos Meus primeiros convidados (no primeiro 

arrebatamento); mas quando eles subirem acima das nuvens, 
alguns voltarão à Terra para chamar os outros escolhidos. 

 Muitos dos que subiram vão usar a Minha escada da 
esquerda, para descerem de novo à Terra. Aos que já os 
esperavam, convidarão a subir; e mesmo sem escadas visíveis, 
muitos subirão para serem os Meus segundos convidados (no 

segundo arrebatamento). 
Depois, a escada não será mais escada; será a Minha 

cruz, que ao invés de ser levantada, será deitada, qual tapete 
para ser o chão da Nova Terra. 

Eu direi aos que ficarem (parte da humanidade que ficará para 

a Nova Terra, sem passar pela morte física): Lembrai-vos, quando Eu 
subi à cruz; mas hoje ela está estendida na Terra. 

Vivereis em paz, porque este lugar é uma terra firme de 
alegria e amor.  

Vivereis sobre este tapete que vos dou, como Nova Terra. 
Está próximo o dia da queda das águas, e o Sheol (Inferno) 

já está sendo habitado. 
Minha é a Minha abóbada. 
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Certo dia um homem subia a uma escada no lugar da sua 
vinha e estava na hora da colheita; e a escada subiu e o homem 
foi elevado com a sua vinha aos Céus. 

Um outro homem, em outro lugar da sua vinha, subia a 
escada para fazer também a sua colheita, porque estava na 
hora. Mas uma voz lhe dizia: Espera um pouco, para que esta 
vinha amadureça mais algum tempo; para que a terra possa 
saborear o paladar do Meu vinho novo. 

Quando a terra saborear o paladar do Meu vinho novo, 
então Eu virei e te levarei; mas esta vinha ficará na terra. 

Meus servos (profeta e “escrivão”): a vossa Terra está 
dividida pela injustiça. Uma parte dela clama por comida, a 
outra parte, esbanja o seu alimento e vive no amor-próprio. 

Eu vos digo: Em breve Eu mesmo partirei a vossa Terra 
em duas metades; e quando virar as duas metades, não mais 
haverá necessitados e fartos esbanjadores; mas todos esses se 
tornarão necessitados e famintos. 

A vara do Meu Poder, incandescente com o fogo do Meu 
Amor, irá fazer subir até Mim uma parte; mas a outra será 
lançada no abismo. 

Em breve vereis os lugares dos mortos, o lugar dos vivos 
na terra, e o lugar dos vivos no Céu. 

Observa Meu servo (profeta) os dois planetas iguais, como 
eles se aproximam um do outro: entram um dentro do outro e se 
fundem; não mais serão dois, mas um só planeta. 

Eu irei dar vida a este planeta; uma vida conforme a 
vossa vida terrestre. 

- Olhai para o Céu. Olhai tudo que há nele. 
- Olhai aquilo que vocês ainda não viram. 
- Olhai aquilo que vocês ainda não viram. 
Os Céus também têm planetas, mas esses planetas não 

são do firmamento. 
Em breve Irei revelar um, que é o Meu planeta que está 

nos Céus, e Irei partilhar com um planeta que está abaixo dos 
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Céus; e o Criarei com a vossa própria vida, tal como sois na 
terra onde habitais. 

E se multiplicarão e se formarão vidas tal como as 
vossas. 

Não vos admireis, pois muitos não aceitarão as vossas 
palavras; porque no outro tempo vós fostes perseguidos, 
maltratados, e vos mataram; mas hoje, muito em breve, jamais 
isso acontecerá. 

Não haverá mais matança, não haverá mais morte, não 
haverá mais domínio do homem. 

Eu Sou o Senhor dos ares, e acima dos ares. 
Eu Sou o Senhor da Terra, e até mesmo abaixo da terra. 
Tudo a Mim Me pertence! 
Eu, tudo formo e disformo. Eu, tudo faço e desfaço. 
Aquele que disser que faz algo acima de Mim, maldito 

seja o homem que tem esse pensamento, pois não sabe o que 
diz. Por isso, lançá-Lo-ei no Inferno com o seu fogo 
inextinguível. 

Quando os olhos do mundo começarem a ler aquilo que 
Eu te disse (profeta), e que tu escreveste (“escrivão”); Eu vos digo, 
Meus servos, que o mundo vai enlouquecer; o mundo vai ficar 
moribundo. 

Sabeis porquê? 
Porque é assim mesmo que Eu quero que aconteça. 
Eles nunca encontrarão as respostas para eles mesmos, 

sobre aquilo que irão ler; mas Eu sei que muitos irão encontrar 
respostas para aquilo que irão ler. 

Breve o relógio vai dar o seu alarido, e a hora será para o 
despertar do mundo. 

 Muitos são os livros que falam da Minha volta; uns com 
verdade, mas a maioria na mentira e no escárnio. Mas o livro 
do Meu alerta tem uma capa sugestiva: “Desperta, ó relógio! 
Toca a tua hora.” 

Eu vos digo: Está chegando a proximidade da confusão e 
da maldição. 
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Meus servos (profeta e “escrivão”), lembrai-vos das Minhas 
palavras: “Após o livro – cinco dias.” (O Senhor poderá estar a falar 

de cinco anos, ou de outra marcação de tempo)  
Quando alguém vier bater à vossa porta e vos disser: 

Não tenho água em casa; e se vós confiardes em Mim e lhes 
disserdes: eu vou à tua casa, abrirei a torneira e sairá água. 

Certo é, se a torneira não jorrar água, para os vossos 
vizinhos sereis mentirosos; mas se confiardes em Mim sairá 
água da torneira. 

Então dirão os vossos vizinhos: como fizestes isto? 
Vós direis aos vossos vizinhos: Grande será, e é, a hora 

do Senhor! 
Porém, Digo-vos isto: Cinco dias serão, após a última 

folha do Despertar; mas não vos esqueçais da folha que está 
lacrada. 

Sobre esta folha lacrada, Eu depois vos direi algo mais. 
Esses cinco dias não serão pronunciados somente através 

da vossa boca; mas por muitas outras bocas ao redor do 
mundo, pois eles também terão estes cinco dias e anunciarão. 

Cinco dias de acontecimentos, vós ireis revelar. Não 
temais! 

Porque da boca do homem sai a mentira, mas da Minha 
boca sai a Verdade. 

Se Eu digo que acontecerá, é porque irá acontecer! 
Cinco dias após a última folha do Despertar. 
A partir do último dia, que é o quinto dia para diante, 

eles não irão blasfemar nem maldizer; porque irão comer 
daquilo que vós lhes anunciastes. Comerão do bem e comerão 
do mal, para que saibam que tudo está para muito breve.  

Por isso eles dizem: Estamos em aflição, não temos lugar 
para nos esconder, não temos lugar para nos abrigar. 

Eles verão relâmpagos, ouvirão trovões, sentirão os 
terramotos, e tudo o mais que Eu entender.  

Eles saberão que vocês lhes haviam falado antes, e não 
vos ouviram, como também não Me ouvem a Mim. 
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Eu vos mandei a esta Terra para anunciar ao mundo o 
que está próximo. 

Não vos preocupeis, porque todos os dias da vossa vida 
nesta terra, Eu os tenho como medida. 

Meus servos (profeta e “escrivão”), estais diante da porta 
fechada da casa antiga do sofrimento. Quereis abrir a porta 
mas não conseguis. Eu vos digo como abrir esta porta.  

A ti, Meu servo (profeta), Eu falo ao ouvido: Encosta a tua 
mão levemente na porta. Mas sem Mim e sem ele (“escrivão”) tu 
não podes abrir a porta. 

A ti, Meu servo (“escrivão”), Eu falo ao coração tudo que 
disse ao teu companheiro. 

Todos colocamos as nossas mãos sobre a porta, e Digo: 
Efata! (Abre-te) 

Observai os muitos enfermos físicos e espirituais. Está 
chegando a hora de todos saírem, porque em breve não mais 
haverá enfermidades. Mas ainda vos digo: Não toqueis em 
ninguém. 

 Deixai-os sair e dizei a todos: Olhai as coisas que vêm 
de Cima. 

Observai agora a grande seara madura. As vossas duas 
varas se cruzam ao alto, dentro da Minha seara. Um dos Meus 
anjos está em cima das vossas varas, o outro está junto a vós 
na terra.  

Sentai-vos juntos às vossas varas e ouvi a mensagem do 
Meu anjo: 

Meus servos que trabalhais para a obra que Eu vos  
destinei, Eu vos galardoarei, porque Sei o que vai no vosso 
coração. Sei que ambos (profeta e “escrivão”), Me pedistes algo que 
ansiais; por isso brevemente Darei o que em tempos estava no 
vosso coração, mas que vós já esquecestes. 

O vosso pedido não saiu da Minha presença.  
Brevemente, Eu vos darei o que mais desejais. 
Nem ele (“escrivão”), nem tu (profeta) poderão dar nada um 

ao outro, mas Eu sim; vos darei antes do voo do nosso livro. 
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Muitos irão rodear-vos com presentes do mundo. Rejeitai 
tudo, porque serei Eu a colocar no dedo indicador da mão 
direita de cada um de vós, o Meu anel; este anel será pesado 
para vós, porque ele é a Minha profecia.” 

 

Revelações dadas pelo Senhor 
(13 de Fevereiro de 2010) 

 
Assim diz o Senhor: 
“Tu dizias: vou para aquela banda, porque quero ver 

aquele lugar; mas primeiro deixa-me ir arranjar a casa dos 
meus familiares. 

Há uma parte do mundo em que a morte é a maldição; 
mas na outra parte do mundo, a morte é para a vida. 

Meu servo (profeta): 
- Toma a forma do planeta humano, como se fosse um 

prato. 
- Toma a forma do planeta humano, como se fosse uma 

balança de dois pratos. Se cortares a um peso um pouco do seu 
peso, verás que não há equilíbrio na balança. 

- Toma a forma do planeta humano; se muitos se 
agarrarem a um lado, e se poucos se agarrarem do outro lado, 
verás que há um desequilíbrio. Mas nunca esqueças; Eu estou 
no centro da Terra e tudo se equilibra.  

Eu te digo: Todos aqueles, poucos são eles, que estão do 
outro lado, esses têm o equilíbrio; esses que têm o equilíbrio 
são os Meus servos, e brevemente lhes Direi: Não sustentareis 
mais o equilíbrio deste mundo; tirareis as vossas mãos do 
equilíbrio deste mundo e Eu sairei do centro da Terra. E aqueles 
montes que estavam do outro lado, e provocaram o 
desequilíbrio, eles terão toda a inclinação para baixo, porque 
nunca aceitaram o Meu falar, quando lhes disse: Equilibrai o 
planeta. 

Quando Eu falei estas palavras, foram poucos os que Me 
ouviram. 
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Porque não foi antes, nem depois; é nesta hora e neste 
dia. 

Meu servo (profeta), coloca um copo diante de ti e enche-o 
com água, antes de chegar ao anel do copo. Coloca uma porção 
de terra dentro do copo, até chegar ao anel do copo. 

Nesse copo com a água e a porção de terra, atira dentro 
dele, com cuidado, uma moeda de grande valor. Verás que a 
terra, já feita lama pela água, transbordará do copo e sujará 
tudo no seu exterior. 

Se olhares agora através do copo, já não vês 
transparência. 

Se colocares uma porção de líquido sulfuroso dentro do 
copo, verás que este irá absorver a lama, irá absorver a água, 
irá absorver a moeda, e o copo se desfará. 

Meu servo, estou a mostrar-te o que é o mundo por dentro 
e o que é o mundo por fora. 

Ainda te digo: 

Já nem a iguana encontra o aquecimento do Sol. 

Já nem a tartaruga sabe os lugares da terra, para colocar 
os seus ovos; e se procurar os lugares, será uma procura em vão. 

Já nem as plantas sustentam o ar, nem o vento, nem a 
chuva, nem o Sol. 

Já nem o ar suporta o Sol. 

Já nem o Sol suporta o vento e o ar. 

Já não há o encontro da própria natureza; porque uma 
nova natureza irá em breve existir. 

A anterior, a mais antiga, essa já existiu! 
Meu servo, observa os homens com as estufas que 

inventaram, para sugar a seiva da terra em todo o tempo. Não 
quiseram respeitar os ciclos de descanso da terra, que Eu 
preparei para eles serem felizes. 

Ouve no seu desalento, o que dizem os donos das estufas: 
Não sabemos o mês em que estamos; nem tão pouco sabemos as horas 
que são. Vamos ver o que plantamos nas estufas. 
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Eu te digo, Meu servo, eles vão buscar o lucro nas suas 
estufas, mas nada nasceu; porque este plantio Eu Irei destruir 
com as Minhas pragas. 

Entende agora estas palavras:  
Não tenho boca para falar com a tua boca; mas tu tens 

boca para falares com a Minha boca. 
Se a electricidade do mundo for de uma voltagem grande, 

e se tu tocares com a tua mão nessa corrente eléctrica, e se 
alguém se aproximar de ti, ele morrerá, mas tu não. Se tu 
tocares na potência da electricidade que há em Mim, tu não 
morrerás; e se alguém tocar em ti, também não morrerá. Mas 
sofrereis uma morte, tanto tu como ele. Morrereis para o 
mundo, para viverdes para Mim. 

Porque a electricidade do mundo é falsa, mas a 
electricidade que há em Mim é pura; não mata, mas vivifica, 
pois é o Meu Poder. 

Se tu anunciares a Minha Luz, quando não há luz em ti, 
transmites ao teu semelhante a escuridão.” 

 

Revelações dadas pelo Senhor 
(14 de Fevereiro de 2010) 

 
Assim diz o Senhor: 
“DIXTUM-MAJUTI-PARADUN-VERTIJIZ-OMIUOXL -

ABIBAUZTIUM-ROSTIUNAXXLI (estas palavras não foram 

reveladas). 
Esta é a Minha linguagem nunca antes decifrada por 

alguém até aos dias de hoje; porém há um (Lúcifer/Satanás) que 
sabe decifrar esta Minha linguagem. 

Mas o Meu Pai irá apagar a mente dele, por um 
momento de diferença de três batimentos do ponteiro do ajuste 
da decifração da hora; e o ponteiro cairá na Terra, e uma parte 
da Terra será consumada. 

Meu servo, em breve Eu mesmo virei para buscar 
alguns de vós, e vos levarei para um lugar secreto, bem longe 
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dos olhares da Terra e do curioso (Lúcifer/Satanás); aí vos irei 
transmitir a última revelação (na visão mostrada pelo Senhor, o 

profeta e o “escrivão” estavam entre esses). 
Juntar-vos-ei dos quatro cantos da Terra; sereis 

poucos os escolhidos; quando estivermos juntos, Eu vos direi: 
Aproximai-vos para ouvir tudo o que Tenho para vos 

falar. Porque não há ninguém neste planeta que possa ouvir o 
que Tenho para vos anunciar. 

Quando ouvirdes um vento manso, e que entra nos 
vossos ouvidos, ouvireis o badalar de um relógio que vem do 
Alto. Por isso os da terra nunca ouvirão; portanto esperai nesse 
(e não esse) dia.  

Voltareis para o vosso lugar.  
E quando Eu vos falar, três dias antes, Estarei no 

vosso meio. 
E quando Eu falar com cada um de vós, sabereis 

verdadeiramente, antes de todos os outros, pelo badalar do 
relógio, que três dias serão antes, e Eu estarei no vosso meio. 

Observa a parábola, Meu servo (profeta): 
As ondas do mar trazem para a praia as estrelas-do-

mar e os ouriços-do-mar; dão à costa aos turbilhões. Mas as 
estrelas-do-mar vão envolver com os seus tentáculos os 
ouriços-do-mar com os seus espinhos. 

Tu não sabes, mas Eu tenho as Minhas estrelas (anjos), 
e elas em breve irão descer, e grande novidade será para o 
mundo. 

As Minhas estrelas irão subjugar tudo o que são 
espinhos no mundo. 

Não vos admireis, porque até as estrelas-do-mar são 
Minhas. 

Não estou a falar-vos das estrelas-do-mar, mas das 
Minhas estrelas, que são os Meus anjos que virão alijar todos 
os espinhos do mundo. 
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A ti que sempre lutaste contra a Minha vontade, e 
afastas os homens de Mim (Lúcifer/Satanás), te digo no tempo do 
teu cessar: 

Olho para o teu corpo e vejo que o teu fígado está 
deteriorado. 

Olho para os canais onde corre o teu sangue, e ele não 
corre conforme deve ser; pois não há força no teu corpo. 

Olho para o teu coração, e ele não funciona como deve 
ser; pois vejo que ele tem órgãos deteriorados, e já não funciona 
bem.  

Levantas um braço e logo cai o outro.  
Tens feridas nos teus pés, porque foste tu próprio que 

as criastes; e já não consegues caminhar nesta terra. 
Olho para a tua cabeça e vejo que os teus olhos estão 

manchados.  
A tua cabeça, toda ela está carregada de idolatria, e os 

teus ouvidos estão impregnados de bichos. 
Onde foste tu colocado, ó corpo do homem bonito; que 

tanto falas pelo mundo fora, mas já tens o teu corpo oco por 
dentro. 

O teu corpo já não manifesta nada do seu interior; e tu 
só mostras o que tens por fora. 

Aos Meus dois servos (profeta e “escrivão”) e a todos os 
Meus outros servos, Eu digo: 

Naquele dia, quando Eu vier ajuntar-vos, pois vós sois 
dos escolhidos para a última revelação; estareis cada um de 
vós no vosso lugar. 

Eu sei que permanecereis juntos Comigo. Mas cada um 
de vós estará no vosso lugar, e nem o mundo saberá onde vós 
estais, porque sois os escolhidos para a última revelação. 

Não vos admireis se não houver vestuário para vós. 
Porque a partir daquele momento, quando ouvires a revelação 
que vos tenho dito que será a última, já não estareis junto à 
vossa roupa. 

Estes serão os primeiros a sair desta Terra! 
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Não sereis vistos de forma alguma, nem pela 
enfermidade, nem por algo mais que vos possa identificar; pois 
nada tocará em vós, de tudo que é matéria. 

O vosso lugar da Terra saiu! 
Muitos tentam “espreitar” a eternidade e os 

acontecimentos vindouros. Mas a moeda que usam para olhar 
pelo monóculo da Minha revelação é da terra e nada mostra.  

Mas os Meus servos vêem e participam sem nada 
pagar do valor do mundo, pois vêm pelo Meu Espírito. 

Os Meus anjos já foram enviados, e em breve muitos 
subirão juntamente com eles.  

O mundo irá chorar e cada um se lembrará daqueles 
dias em que Eu os chamei, e não Me quiseram ouvir. 

Perguntaste-Me, Meu servo (“escrivão”), como serão 
resolvidos os vossos compromissos com o mundo, pois a ele 
empenhastes a vossa palavra, para adquirirdes bens da 
matéria.  

Eu te digo: Lembra-te de quando te mostrei a listagem 
do computador, correndo pelo ecrã da máquina; depois 
observaste como tudo desapareceu. 

Digo-te, Meu servo, que não há mão de homem capaz 
de repor o que é desfeito pela Minha vontade. 

Não ouve, mas mostra (o computador); brevemente Irei 
paralisar toda a espécie de satélites e tirarei ao homem toda a 
sabedoria que tem; todos eles serão confundidos. 

Próxima está a Minha vinda!” 
 

 

 

 

Revelações dadas pelo Senhor 
(20 de Fevereiro de 2010) 

 
Assim diz o Senhor: 
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“Meu servo (profeta), tens caminhado ao Meu lado e no 
teu caminho tens profetizado em Meu Nome. Mas te Digo, que 
muitos outros como tu já vêm ao nosso encontro e todos 
trazeis convosco a Minha Palavra escrita (Bíblia Sagrada) e as 
Minhas novas revelações. 

Em breve virá ao vosso encontro aquele que desde sempre 
contrariou a Minha vontade (Lúcifer/Satanás).  

Ele irá junto de ti e te dirá: Sei que há em vós algo que me 
pertence e que faz parte de mim. 

A ti te digo, Meu servo: Abre a Minha Palavra e vê. 
Quando observares a folha em que a Minha Palavra se 

abriu, verás caracteres que não entendes.  
Assim digo Eu: Dá-lhe o que ele quer. 
Verás depois como ele vai reagir. Para ele, a folha que lhe 

deste nada tem, pois Eu retirei-lhe toda a escrita. 
 O fogo que o opositor lança sobre vós, nada é; porque 

Eu, estou convosco e rebato o seu fogo, com o fogo do Meu 
Espírito; e o poder de Satanás será desfeito e ele desaparecerá 
da vossa presença. 

Agora Meu servo repõe a folha no lugar de onde a tiraste, 
mas observa que ela já tem de novo a Minha escrita; toda ela 
registada na cor do sangue que verti na Cruz. [*] 

Hoje quero levar-te até junto à praia (o profeta foi 

convocado pelo Senhor a deslocar-se a uma praia da cidade), porque será 
ali que vou mostrar-te a Minha verdade, que dirás a todos que 
Me esperam. 

Observa o vaivém das ondas, e vê como elas se quebram 
na praia. O Meu povo foi alertado para a Minha segunda volta, 
ainda no emaranhado das ondas e do sofrimento do mundo; 
mas na praia sentiu a Minha paz e se esqueceu do Meu 
chamado.  

Meu servo, vê como as águas retornam ao seu lugar e 
levam com elas a areia fina e limpa; a areia mais pesada fica 
na praia do bem-estar e do amor-próprio. 
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Eu te digo: Muitos e muitos estão à Minha espera, mas 
nem a todos Eu atrairei a Mim. 

Observa agora os dois planetas, frente a frente. Eles 
desejam chocar-se entre si, mas Eu ainda não permito que tal 
aconteça. 

Mesmo assim os dois planetas se aproximam um do 
outro, mas o ponteiro dos minutos do Meu relógio os irá suster. 
Eu te digo, Meu servo: Quando Eu der a ordem para o ponteiro 
descer, espetando o seu bico na Terra, será o tempo em que os 
dois planetas podem juntar-se. Nessa altura, em toda a Terra a 
hora será confundida. 

Meus amados servos (profeta e “escrivão”) que percorreis o 
Céu e a Terra; porque para Mim já estais no Alto; mas também 
percorreis da Terra ao Céu. 

Eu vos digo que acima dos Céus Eu estarei sempre, mas 
também estarei na Terra; mas abaixo da terra jamais a Mim me 
pertence, pois não é uma habitação condigna. 

O lugar da planície da terra, esse é para Mim ainda um 
lugar digno; pois da planície saíram os mais dignos, que são 
aqueles que por Mim morreram. Outros que viveram e 
continuaram a viver na planície, esses me ouviram, e serão 
testemunhas de todas as coisas ao longo dos tempos. 

- Breve chegará o primeiro tempo! 
- Breve chegará o segundo tempo! 
- Breve chegará o terceiro tempo! 
Não julgueis que só existem coisas Minhas. Olhai 

também as coisas que não Me pertencem, pois essas vos querem 
derrubar. 

Não olheis para o que há na terra, nem olheis para as 
coisas que estão por baixo da terra; olhai aquilo que Eu tenho 
acima de Mim. 

Guardai as vossas arcas, guardai os vossos pés e as 
vossas mãos, para que possais caminhar na Minha presença 
sem ferimento algum. Que nunca vos falte a pele sobre as 
vossas mãos. 
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Eu me agrado de vós, e vós o sabeis. Não falo para todos, 
mas Estou falando para vós, para que não percais nada daquilo 
que é vosso. 

Segui a humildade um para com o outro. Não falo de 
todos, mas falo de vós, porque Eu bem sei as dificuldades 
porque tendes passado nesta terra. Eu também sei a tarefa que 
tendes, a qual vos entreguei. Outros, como vós, estão passando 
as mesmas dificuldades. 

 Eu quero que o Meu servo (“escrivão”) continue a usar a 
mesma caneta que Eu lhe dei, e tu (profeta) continua a dar-lhe 
aquilo que Eu te tenho dado. 

Não desanimeis! 
Não vos canseis de fazer o Meu trabalho! 
Eu tenho um que me agrada; tenho outro que me agrada; 

mas tenho tantos como vocês que me agradam na obra que é 
Minha. 

Olhai! Naquele dia, quando muitos daqueles que como 
vós forem levantados até Mim, não quero que se veja nos 
vossos olhos a tristeza da espera, porque nessa hora Eu virei 
para vos buscar. 

Exercitai a paciência Comigo, como Eu tenho paciência 
convosco. Enquanto assim for, sabereis sempre esperar por 
Mim. 

O mundo não crê na Minha sepultura. Olhou a Minha 
sepultura e escarneceu. 

O mundo não crê que Andei na Terra. 
O mundo não crê que a Minha vinda está próxima. 
Mas o mundo crê na mão do homem. 
Mas verdadeiramente este mundo já nem crê na sua vida; 

nem tão pouco já crê na mão do homem. 
Bendito aquele que crê na Minha mão; maldito seja 

aquele que crê na mão do homem. 
Amados, esperai por Mim, porque em breve estareis 

Comigo. 
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Lembra-te Meu servo (profeta) daquele dia em que Eu te 
revelei (porque ainda não chegou esse tempo, mas ele virá) que 
o Céu se tornará de uma cor diferente e o mar se tornará de uma 
cor diferente. Pois te digo hoje: 

A água que o mundo consome não serve para beber, 
porque essa água contém algo que contamina o homem. Mas 
vós podereis beber de uma certa água que Eu vos enviarei do 
Alto; podereis beber todos dessa água, porque sois os Meus 
servos. Levantareis as vossas cabeças e abrireis as vossas 
bocas para o Alto, e sereis saciados; pois essa água entrará na 
vossa boca com prazer e alegria. 

O mundo quererá também beber dessa água, mas eles não 
irão suportar essa água; porque não é para o seu paladar. Essa 
água não é para o seu paladar, porque os homens se esqueceram 
de tudo que Eu lhes disse nesta Terra; será para eles esta água, 
mais contaminada que a água do mundo. 

A vós, esta água não contaminará. Pelo contrário, com 
esta água sereis engrandecidos, sereis purificados, sereis 
levantados do meio de toda a contaminação da terra. 

Cegos e contaminados serão os olhos do mundo; todo o 
seu corpo será contaminado. 

Está chegando o tempo de Eu vos colocar no Meu 
descanso. O tempo chegará em que ireis ter descanso em Mim. 

Ainda hoje falarei convosco: 
Meus servos (profeta e “escrivão”), vou mostrar-vos o lugar 

de esconderijo em que vos encontrais, guardados por Mim.  
Observais desse lugar o mundo em luta, através das 

janelas que coloquei defronte dos vossos olhos. A ti, Meu servo 
(“escrivão”), coloquei uma janela grande; e a ti, Meu servo 
(profeta), dei-te uma janela pequena. Através da janela pequena 
podes ver com os Meus olhos as letras e os enigmas, trazendo-
os bem perto da tua janela; mas não consegues decifrá-los por 
completo. Mas o teu companheiro tem a janela grande, e pode 
entender muitos dos Meus enigmas. Porque não podereis nada, 
um sem o outro e ambos, não podeis nada sem Mim. 
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Mas não vos esqueçais da química do mundo; porque 
Satanás tem vapores que muitas vezes não permitem enxergar a 
Minha vontade. Mas se continuardes na Minha presença, Eu 
dissiparei os vapores do engano.” 

 
(*) Transcrevemos os caracteres que foram revelados pelo Senhor, 
para os quais ainda não temos qualquer entendimento. 

 

 

 
 

 

Revelações dadas pelo Senhor 
(1 de Março de 2010) 

 
Assim diz o Senhor: 
“Meu servo (profeta), observa as sete escadas verticais, 

pois por elas cada um de vós subirá. [*] Vê que todas as escadas 
são iguais, cada uma tem trezentos degraus. 

Chegareis até ao último degrau, e olhareis, e vereis o 
horizonte. Cada um de vós achará a bênção que Eu quero dar, a 
qual se encontra repartida no horizonte; e ireis gozar ainda 
neste próximo tempo, porque de vós se aproxima o Meu 
horizonte. 

A ave da Primavera está preparando o seu voo; e os 
olhos da pomba estão a olhar para vós. 

Cada degrau é parte de uma tenda, e serão elas duas mil e 
cem que subirão até Mim na horizontal; e dentro delas está o 
sangue do vosso sangue (os familiares). 

Já vos apartei desta Terra, e sereis para Mim os 
escolhidos da Minha Sabedoria. 
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Pediste-Me que te dissesse o que é a Minha Sabedoria, 
mas não aguardaste a Minha resposta; pois de imediato foste 
para os teus afazeres. 

Porque pediste uma coisa e não esperaste? 
Lê agora onde está a Minha Sabedoria, porque a 

Sabedoria Sou Eu; lê onde está a Minha Eternidade. (segue a 

citação do texto da Escritura, revelado ao servo profeta, e que se encontra 

em Provérbios 8:22-36): 
 

“O Senhor me criou (a Sabedoria), como primícias das Suas 
obras, desde o princípio, antes que criasse coisa alguma.  
Desde a eternidade fui constituída, desde as origens, antes que 
a terra fosse criada. 
Ainda não havia os abismos, e eu já tinha sido concebida; 
ainda as fontes das águas não tinham brotado; ainda se não 
tinham assentado os montes sobre as suas bases; antes de 
haver outeiro, eu já tinha nascido. 
Ainda Ele não tinha criado a terra, nem os campos nem o 
primeiro pó da terra, eu estava presente; quando colocava 
uma abóbada sobre a superfície do abismo, quando firmava as 
nuvens, lá no alto, quando equilibrava as fontes do abismo, 
quando fixava o seu termo ao mar, para que as águas não 
ultrapassassem os seus limites; quando assentou os 
fundamentos da terra, eu estava com Ele como seu arquitecto 
(em outras traduções, seu aluno), e eram os meus prazeres 
diários, deleitar-me continuamente diante Dele brincando 
sobre o globo de sua terra, e achando as minhas delícias junto 
dos filhos dos homens. 
E agora meus filhos, ouvi-me: 
Felizes os que seguem os Meus caminhos. 
Ouvi as Minhas instruções para serdes sábios, não queirais 
rejeitá-las. 
Feliz o homem que Me ouve e que vela todos os dias à entrada 
da Minha porta, e que é assíduo no umbral da Minha casa! 

Aquele que Me achar (a Sabedoria, que é Jesus) encontrará a 
vida e alcançará o favor do Senhor. 
Mas aquele que me ofender prejudica-se a si mesmo, e quem 
me odiar, ama a morte.” 
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Meu servo (profeta), vou mostrar-te o que se fará à Minha 
rocha que está sobre a Terra, pois milhões de criaturas dizem 
pertencer-Me; mas não Me conhecem verdadeiramente, pois de 
há muito tempo Me ligaram ao seu pecado e ao seu tráfico. 

A Minha espada, invisível aos olhos do mundo, partirá a 
meio a Minha rocha; e o Meu anjo descerá do Alto, colocando-
se no meio da rocha partida. Sente o fedor de enxofre que exala 
do interior da rocha partida; pois chegou a hora de Eu banir 
todo o tráfico e toda a mentira, do meio da Minha igreja. Ela 
será purificada; e quando Eu unir de novo a Minha rocha, o 
Meu anjo subirá no seu interior até à Minha presença. E logo 
mais a rocha cairá com impacto sobre este planeta, causando a 
grande explosão; pois a Minha Nova Revelação que desce do 
Alto fará a grande divisão da humanidade. 

Uma parte será destruída, mas a outra parte será 
poupada, e os que ficarem serão o Meu povo, e Eu serei o seu 
Deus. A nova terra será vermelha e macia, e todos irão louvar-
Me por este dia, pois nunca viram nem verão dia igual. 

Agora te digo: 

Neste dia [**], no próximo dia, e no dia seguinte, coisas 
irão acontecer neste planeta. Não vos preocupeis! 

Breve virei, e a Minha pauta [***] está pronta para o 
toque da Minha última trombeta (7.ª Trombeta – Apocalipse 11:15); e 
muitos conhecerão o som que a trombeta irá emitir. 

 A escrita que está nesta pauta tem a Minha revelação, 
mas nem todos a conhecerão. Mas a Minha trombeta, essa 
conhece a Minha pauta e as suas notações. 

Brevemente esta pauta, contendo as Minhas últimas 
revelações para o mundo, proclamará a Minha Verdade, e será 
tocado o Meu cântico. 

Ainda vos digo: 
Do alto do Meu Sol vejo que há muitos juízes na terra, 

julgando a vida de muitos errantes; mas esses juízes, são juízes 



307 
 

para eles mesmos, e para a sua própria condenação; pois não 
ouviram o que Eu já havia dito: 

"Não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com 
o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida que 
tiverdes medido vos hão-de medir a vós.” (Mateus 7:1-2) 

Vejo muitas mãos que fazem brotar de si muitas 
esculturas, e também as mãos dos construtores do mundo; mas 
está chegando o tempo de retirar para sempre estas mãos.  

Eu quero que as vossas mãos sejam para trabalhar na 
Minha Obra; pois aquele que Me conhece e Me segue, esse sabe 
quem é o seu Mestre. 

Também vejo que as entradas das vossas cidades estão 
cheias com as imagens do passado e do presente, nas quais 
guardais os vossos feitos grandiosos sobre esta terra. Eu vos 
digo: Está chegando a hora em que o futuro já não existe, e tudo 
o que foi, não será mais. 

O Meu servo (profeta) está falando comigo e Me diz: 
Senhor, amado Jesus, doem-me os braços, Senhor; doem-me as 

pernas, doem-me os dedos das minhas mãos e os dedos dos meus pés, 
Senhor.  

Fala comigo Senhor, e diz-me o que tenho. 
Lembra-te do dia de hoje (01/03/2010) e grava no teu 

coração o encontro que Eu vos marquei neste dia. E quando vier 
o próximo dia catorze deste tempo em que decorre, irei levar-te 
pela manhã ao nascer do Sol; e subirás comigo aos Céus, e Eu te 
mostrarei dois segredos [****]; e voltarás depois à terra, 
conforme já fiz contigo um dia. 

Na primeira parte do dia guardarás somente para ti a 
revelação dos dois segredos; mas na segunda parte desse dia 
irás ao lugar costumeiro, e os mostrarás ao Meu servo 
(“escrivão”), exactamente conforme tu viste. Assim, ambos 
conhecereis os Meus dois segredos. 

Guardareis os segredos em lugar secreto, e não os 
escrevereis; mas registai-os, tal como um cego regista aquilo 
que não vê. 
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Os dois segredos ficarão guardados em vós! 
Sabereis o que foi; e nunca vos esquecereis que Eu Sei.  
Só quando Eu vos der a ordem, podereis escrever os dois 

segredos. 
Sede fortes, porque daqui até àquele dia em que Eu vos 

falar (até aos segredos), Eu vou retirar da frente dos vossos olhos 
tudo aquilo que vai suceder ao mundo, para não vos entristecer; 
porque daqui até aos dois segredos Eu não quero que os vossos 
olhos vejam o que vai surgir. 

Meu servo (profeta), caminha sobre a areia limpa e fina da 
praia, e observa as tuas pegadas.  

Agora, olha para trás de ti, pois Eu, caminho na tua 
retaguarda, deixando as marcas dos Meus pés; e podes ver como 
se notam nas Minhas pegadas os sinais dos pregos da Cruz. 

Presta atenção, Meu servo, quando deixares de ouvir a 
Minha voz, saibas tu que outras pegadas te seguirão, pois ele 
(Lúcifer/Satanás) deseja saber aquilo que não pode. Mas tu 
conheces o sinal dos Meus pés, e sabes também identificar as 
pegadas que não Me pertencem.” 
 

[*] Quando o Senhor ditava estas palavras ao profeta, ele viu a sua 
pessoa subir a uma das sete escadas, bem como o servo “escrivão”, e 
ainda mais cinco irmãos da nossa comunidade. 
[**] Esta profecia foi transmitida em 25/10/2010; conforme o dito do 
Senhor, houve abalos no Japão e na Argentina, e um grande 
terramoto no Chile; também grandes tempestades em outros 
lugares, particularmente cheias devastadoras na França. 
[***] A pauta é composta por cinco linhas e quatro espaços, nos 
quais se escreve notação musical. 
 [****] O primeiro segredo é constituído por sete palavras, para as 
quais não temos ainda entendimento (ver revelação de 14/02/2010); o 
segundo segredo é composto por traços e esferas, os quais são 
também um enigma (ver revelação de 20/02/2010). 

 

Revelações dadas pelo Senhor 
(5 de Março de 2010) 
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Assim diz o Senhor: 
“Meu servo (profeta), hoje Vou fazer com que tudo ao teu 

redor comece a rodopiar; e te acharás no Alto, na grande sala 
onde será visto o Meu resplendor.  

Estarás tu e muitos outros convocados.  
Até que chegue o décimo quarto dia, fecharei os vossos 

olhos para tudo aquilo que brevemente virá sobre a Terra, e que 
faz parte dos Meus segredos. Assim, vós não ficareis 
entristecidos. 

Digo a todos: 
Assentai-vos e acomodai-vos! 
Eu vos congreguei a todos para falar hoje convosco.  
Neste vosso dia de hoje, Eu, o Senhor de todo o Universo, 

convoquei todos os Meus profetas que estão na Terra e nos 
Céus. 

Desci até vós por um momento, e vos levei Comigo para 
falar do dia que há-de vir; e os servos da letra (“escrivães”) 
esperarão pela Minha ordem, para que se faça escrita. 

Leiam todos os povos que estão à face da terra, porque a 
Minha escrita se cumprirá. 

Assim, digo: 
Diante dos olhos do mundo está a Minha Palavra, e se 

coloca na sua frente; mas eles só têm olhos para ver as suas 
imagens. 

Quando chegar aquele dia, Eu retirarei tudo que é 
imagem. E só então irão ver que a Minha Palavra sempre esteve 
diante dos seus olhos. 

Se eles pegarem pela cabeça do maldito, e se não 
escaparem a tempo, eles serão picados pelo veneno; e a morte 
contaminará a morte, e não há escape para a vida; mas sim 
para a morte contaminada. 

Muitos se reúnem nas catedrais, estudando a Minha 
Palavra; mas os seus livros são diferentes uns dos outros, pois 
cada um tem a sua verdade, causando grande confusão.  
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Eu deixei para todos a Minha única Verdade; mas eles 
não quiseram a Minha Verdade, preferindo as suas 
imaginações. 

Assim, hoje digo para todos aqueles que estudam os 
livros das suas imaginações: Todos vós estais mais mortos, do 
que os vossos livros.” 

 

Revelações dadas pelo Senhor 
(9 de Março de 2010) 

 
Assim diz o Senhor: 
“Meu servo (profeta), hoje Retirei do teu relógio os dois 

ponteiros principais (das horas e dos minutos), mas deixei o 
ponteiro do tempo rápido (dos segundos); pois está chegando o 
tempo de Eu vos chamar, para transmitir-vos os Meus dois 
segredos. 

O cometa já está em volta do Sol, e está aumentando a 
velocidade. 

Está chegando ao fim o tempo dos Meus profetas 
dizerem: 

Assim diz o Senhor. 
Assim falou o Senhor. 
Fala Senhor mais uma vez ao Teu povo. 
Está chegando o tempo de Eu dizer aos Meus profetas:  
Esperai só mais um tempo, porque já está a começar a 

escurecer a hora do dia que há-de vir. 
O grande vulcão que estava adormecido já despertou, e 

ele agora vai acordar os seus filhos; e será a ruína de muitas 
grandes cidades. 

Ainda te digo, Meu servo, ele (Lúcifer/Satanás) escondeu-se 
num lugar. E nesse lugar ele apalpa a terra com a sua própria 
língua, querendo saber a qualidade do Meu sabor, pois 
desconhece as Minhas profundas revelações para este tempo do 
fim. 
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Nunca ele saberá a qualidade do Meu sabor. Pois nem o 
cheiro do seu próprio excremento, com que ele quer conspurcar 
tudo, consegue destruir a Terra que Eu irei construir um dia. 
Porque nos lugares celestiais ele não tem olhos para Me ver 
naquele dia. 

Monstro é, germe de monstro. 
Monstro é, habitante da imundície da terra, apropriado 

pelas abominações dos seus copos da embriaguez, dos talheres 
dos seus banquetes e das suas riquezas, com que tem engodado 
os homens ao longo do tempo. 

Julga ele que é construtor daquilo que quer fazer neste 
mundo.  

Mas Eu, digo: Este mundo irá ter a maior inclinação, que 
nem ele nem nenhum outro poder terão força para equilibrar 
esta inclinação. 

Eu falei, e se cumprirá brevemente. 
Observa Meu servo (profeta) a Nova Terra que Criei. Ela é 

qual globo branco e purificado, e sobre ela está a Espada da 
Minha Palavra que é a Nova Revelação. A obra ainda é criança 
(o Senhor mostrava uma criança do sexo masculino, representando a nova 

igreja que fica na Terra) mas já caminha sobre a terra na direcção 
da Minha Espada, e coloca-se sobre o seu bico. Mas terá de 
esperar pela outra criança que descerá do Alto (igreja que já foi 

arrebatada primeiro, e depois descerá dos Céus); pois será ela que irá 
colocar-se no punho da Minha Espada; e assim a Minha 
Palavra será proclamada com poder. 

Observa ainda, Meu servo (profeta), e vê o laboratório de 
química, usado pelos homens. Eles juntam tudo que dizem ter 
descoberto para, segundo eles, fazerem o bem à humanidade. 
Mas eles juntam sangue imundo, animais impuros, terra do 
inferno e cabeças destroçadas de homens, juntam tudo com as 
suas mãos e os seus pés. Ainda trouxeram algo do Meu Sol, de 
alguns planetas e também de templos, fazendo com tudo isso 
uma argamassa para Me afrontarem.  
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Por isso Digo; Vocês destruíram tudo aquilo que foi 
construído por Mim.  

Maldito seja o homem que quer chegar tão longe, não 
tendo poder para tal. 

Assim, irei lançar do Alto a Minha água, misturando os 
seus conteúdos, alterando as químicas deles, bem como as suas 
composições. 

Enfraquecerei toda a sabedoria, toda a grandeza, e todo o 
poder que o homem julga ter alcançado. 

Estão passando os dias das suas ciências e das suas 
sabedorias. 

Eis que o mundo está contando os dias dos fenómenos; e 
em breve irão surgir fenómenos dos mais terríveis. Mas a 
dureza dos seus corações nada atribuirá ao Meu Poder, mas 
dirão: são simplesmente fenómenos. 

Eis que o mundo vai contar alguns tempos, nos quais eles 
dizem que surgirão os fenómenos. 

Os próprios sábios, os feiticeiros, os abomináveis, os 
cientistas e os teólogos, todos eles dizem saber quem Eu Sou, 
mas nada sabem de Mim. 

Tudo o que é inexplicável, para eles são fenómenos! 
Contam quantos astros há no Céu, contam quantos filhos 

há na terra – mortos e vivos; mas não sabem quantas luas há. 
Descobrem, mas não sabem. Dizem, mas não conhecem. 

Estudam, mas não sabem nada – misturam. 
Eis que todos estes dias são como um tempo, no qual eles 

dizem que sabem, mas não sabem. 
Tudo para eles são fenómenos. 
Em breve eles irão ver todos esses fenómenos, e comerão 

com a sua boca os fenómenos, e morrerão com eles; ficarão 
desfeitos em pó, assim como também nasceram do pó (Génesis 

2:7; 3:19). 
Mas ai do pó desses fenómenos, se tocarem naqueles que 

são Meus; pois o Meu povo sabe que não há fenómenos. 
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O Meu povo sabe quem Eu Sou. Eles conhecem-Me e 
compreendem-Me; Eu tenho o Meu Coração junto ao deles. 

Dei uma ciência ao mundo; Dei uma sabedoria ao mundo, 
para que houvesse paz na terra, e para que houvesse amor. Mas 
eles olharam somente aos fenómenos do mundo. 

Eu não sou um Deus de fenómenos. Eu Sou o Deus 
Criador dos céus e da terra e de toda a humanidade que habita 
neste planeta. 

Tinhas a tua mão no alto (Lúcifer/Satanás), mas já desceste 
com ela. E sabes porquê?  

Porque maldito és tu, que criaste os fenómenos neste 
planeta. 

Tu quiseste tirar de Mim aquilo que Criei com muito 
amor. Mas nunca o conseguiste tirar. 

Enganaste este mundo com os teus fenómenos, e 
conseguiste fazer uma coisa, pois a humanidade assim o quis – 
foram atrás dos teus fenómenos. 

Mas aqueles que foram atrás daquilo que Criei neste 
planeta, esses Me olharam como Criador de todas as coisas. 
Criador do seu ouvido, dos seus olhos, da sua boca, das suas 
narinas, do lugar onde pisam, do lugar onde descansam, e até 
do ar que respiram. Mas tu foste o criador de toda a matéria 
destruidora deste mundo. 

Fenómeno! Maldito seja o fenómeno que criaste no 
mundo. 

Meus servos (profeta e “escrivão”), Termino como Comecei. 
Pois naquele dia (14/03/2010) vós, com outros dos Meus servos, 
tereis de comunicar entre vós com os Meus sinais luminosos, 
cujos códigos Eu vos darei. 

Naquela hora será confirmado o Meu código; e o Meu 
anjo pousará os seus pés sobre o vosso chão. 

Subi comigo e deixai ficar as lanternas, do qual são vinte 
e três vezes vinte e três.” 

 

Revelações dadas pelo Senhor 
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(13 de Março de 2010) 
 

Assim diz o Senhor: 
“Meu servo (profeta), olha para a água e vê reflectido o teu 

rosto na água que se encontra na concha da Minha mão; vê que 
doze espinhos vão envolver o teu rosto, e dezoito círculos 
concêntricos também o cobrirão. 

Hoje é o Meu último dia do ano. [*] 
Perguntas-Me se o Meu último dia é o mesmo que o 

vosso dia do calendário. Ouve então Meu servo as Minhas 
palavras: 

- Podia Eu parar os vulcões naquele dia que há-de vir. 
- Podia Eu parar as catástrofes que tanto vos têm 

afligido, nos últimos dias do vosso tempo. 
- Podia o mundo olhar para Mim; mas não Me quereis 

ver, pois Sou Misericordioso. 
- Podia Eu esperar mais um pouco de tempo; mas para 

que saibais que Eu Sou o Criador do Universo, hoje é o Meu 
último dia do ano no vosso planeta, e o Meu último aviso. 

Agora entende o significado dos Meus números: 
É um dia antes de Eu convocar a Minha igreja; é um dia 

antes em que não há escrita. Quando vier aquele dia, doze dias 
tu saberás Meu servo (profeta), e avisarás o outro servo 

(“escrivão”), e viverás doze dias de cativeiro [**]; e quando 
terminarem os doze dias de cativeiro, começarás a contar do 
primeiro até ao décimo oitavo dia; dia em que tu verás algo de 
maravilhoso descer dos Céus. 

Hoje é um dia antes do dia de amanhã; preparai-vos 
Meus servos (profeta e “escrivão”), estai atentos. 

Meus servos, está terminando a tarefa para a qual vos 
chamei. Foram noventa, os nossos encontros regulares; mas a 
última parte da tarefa será mais custosa. Não desanimeis, pois 
Estarei sempre convosco. 

Em breve os Meus sinais serão multiplicados e a 
humanidade se assustará ainda mais. Mas a água purificadora 
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da Minha Palavra – a Nova Revelação – começará a espraiar-
se, limpando todo o lugar por onde passa, e em breve chegará às 
habitações dos homens.  

Muitas portas serão derrubadas para Me deixar entrar 
através do Meu Verbo e muitos serão aqueles que virão ao Meu 
encontro, salvando-se desta geração perversa. Mas também 
serão muitos, aqueles que não abrirão as suas portas para Me 
deixar entrar. 

A todos aqueles que já caminham na Minha direcção, Eu 
digo: Ninguém queira olhar para trás. 

Mas como outrora (Génesis 19:26), alguns ainda sentem 
atracção por tudo aquilo que deixaram no mundo e olharão 
para trás; esses serão enterrados na matéria, e desaparecerão 
debaixo da terra, bem como todos os outros que não abriram a 
porta para Eu poder entrar, e salvar as suas vidas desta 
geração perversa. 

Bati à porta para pedir entrada (Apocalipse 3:20), porque 
primeiramente Abri a Minha Porta a todos, para que pudessem 
entrar e salvar-se. Lembrai-vos das Minhas Palavras, quando 
disse: “Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo.” 
(João 10:9). A Minha porta ainda se encontra aberta e é segurança 
para vós. 

Irei estender a Minha bênção a todos aqueles que são do 
vosso sangue (familiares), até aos mais distantes e desconhecidos 
de vós. 

Limparei o espaço que vos tenho destinado.  
Todos eles sairão do lugar que vós pisais; porquanto Eu 

direi a todos esses: Saí deste território, porque não sois dignos 
de pisar este lugar, onde os Meus servos andam, pois eles são 
donos deste território até àquele dia. 

Chamai rapidamente os vossos familiares, para que 
separem a gordura do mundo da Minha água. Eu quero que 
todos os vossos participem da grande tarefa, proclamando a 
Verdade e fazendo parte dos Meus últimos trabalhadores, 
limpando a Minha eira. 
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Perguntas-me Meu servo (profeta):  
“Porque tudo está em movimento?” 
Eu te respondo: Para que ninguém se separe da 

trajectória que Determinei para as suas vidas. 
Preparai-vos, Meus servos (profeta e “escrivão”), para o dia 

de amanhã, pois neste lugar (escritório onde se efectuam as reuniões) 

será o nosso encontro. Guardai os ponteiros das horas; guardai 
os Meus segredos no vosso coração, e só os deveis escrever e 
revelar ao Meu mando.” 

 
[*] As palavras do Senhor: “Hoje é o Meu último dia do ano” foram 
reveladas ao profeta no dia 11/03/2010. O Senhor confirmou que 
esse dia “Hoje” corresponde ao dia do nosso calendário. 
[**] Conforme orientação do Senhor ao servo profeta, este deve 
recolher-se em retiro espiritual (“cativeiro”), no escritório onde se 
efectuam as reuniões desde o dia 20 até ao dia 31/03/2010. 
 

Revelações dadas pelo Senhor 
(14 de Março de 2010) 

 
As revelações recebidas no dia de hoje não foram 

registadas por orientação do Senhor, como nos havia dito na 
reunião do dia 01/03/2010 e conforme a revelação que segue:  

“Guardareis no lugar certo, e não escrevereis com o vosso 
dedo; mas sim registai, tal como aquilo que o cego não vê. Os 
dois segredos ficarão guardados em vós. Sabereis o que foi; 
nunca vos esquecereis que Eu sei; e quando Eu lançar a ordem, 
então escrevereis os dois segredos.” 

 

 

 

Revelações dadas pelo Senhor 
(20 de Março de 2010) 

 
Esta reunião é a primeira de doze, que o Senhor convocou 

o servo profeta a ter com Ele. 
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1.º Dia 
 

Assim diz o Senhor: 
“Meu servo (profeta), hoje é o dia em que Eu te conheço; 

um dos mais pobres à face da terra. 
Não tens nada; e mesmo assim queres estar reunido 

Comigo. 
És um pobre dos últimos desta terra, mas um dia terás 

tudo Comigo. 
Observa agora o comportamento dos homens perante as 

duas pontes da passagem. Uma ponte é do mundo e tudo liga 
pela matéria que o homem acha firme; a outra ponte é Minha e 
não é da matéria, e não tem os alicerces na Terra. Por esta 
Minha ponte Eu caminho, convidando a todos e todos Me vêem. 

Os homens hoje continuam a caminhar pela ponte da 
matéria, mas o tempo é diferente. Estão chegando à margem, 
mas quando chegam, a terra treme e todos se assustam, 
procurando no retorno a sua salvação. Procuram regredir, 
fazendo melhor uso da terra e desperdiçando menos no seu 
desenfreado frenesim materialista; mas a ponte que os suportou 
jamais os aguentará sobre ela. A ponte fendeu-se e lançou os 
homens loucos no abismo que há muito os esperava. 

Os outros homens se assustaram e preferiram olhar para 
a Minha ponte suspensa, e Eu lhes disse: 

Eu sou o arquitecto desta ponte. 
Quereis ser salvos do terramoto do mundo? 
Eles não entenderam o Meu convite, pois ainda estão 

presos à matéria. Mas ainda assim Me perguntaram: “Como 
podes fazer isso?” 

Então, Voltei a subir na Minha ponte do Amor e da 
Misericórdia, e fiz descer as suas margens para tocar a terra 
onde os homens estavam assustados.  

Ouvindo a voz do Meu Espírito todos passaram, 
lembrando as Minhas palavras de outrora: “Eu sou o caminho, 
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e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim.” 
(João 14:6) 

A estes que confiaram em Mim, Eu lhes disse: 
Vou deixar-vos ver a Minha obra.  
Olhai agora para o lugar por onde passastes. 
Mas o lugar já não existe mais, porque esta será a última 

oportunidade dada ao mundo, para escapar dos dias 
vindouros.” 

 

2.º Dia 
 

Assim diz o Senhor: 
“Ele (Lúcifer/Satanás) sabe que hoje tu (o profeta) estás neste 

lugar, e quer fazer recuar o tempo; ele sabe que está chegando o 
termo das últimas revelações, e quer espreitar tudo aquilo que 
for feito neste lugar, durante os doze dias. 

Observa as suas câmaras sofisticadas que ele colocou 
neste lugar para observar o teu trabalho. Mas ele não 
conseguirá alcançar o teu trabalho de escrita. 

Observa agora a casa que dizes ser estranha. Porque esta 
casa é a casa do príncipe deste mundo (Lúcifer/Satanás). Porém 
esta casa vai ser destruída na décima quarta hora, do quinto 

mês, do tempo seguinte; no mesmo tempo da hora. [*] 
Ele não saberá jamais esta revelação, porque Eu, 

ofuscarei os seus olhos e a lente das suas câmaras.” 
 

[*] Esta revelação, “… esta casa vai ser destruída na décima quarta 
hora, do quinto mês, do tempo seguinte; no mesmo tempo da hora” 
foi dada pelo Senhor em 14/03/2010, mas não podia ser divulgada 
na altura, mas orientou que seria hoje. 
 

 

3.º Dia 
 

Assim diz o Senhor: 
“Alguns são aqueles que antes de serem nascidos do 

embrião da sua mãe, já eram Meus, porque eles já pertenciam 
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ao embrião da Minha igreja; porém outros nasceram de um 
segundo embrião. 

O despertar do embrião do mundo para o embrião da 
Minha igreja está clamando. 

É hora de cortar o embrião do mundo, e querer ser 
nascido do embrião da Minha igreja. 

A obra do profeta é o sofrimento do Meu embrião, e a 
obra da escrita (trabalho do “escrivão”) é a que vive o seu 
sofrimento. 

O profeta e a sua escrita (profeta e “escrivão”) estão ligados 
às suas famílias, e estas já foram separadas por causa do Meu 
embrião; mas o correr do vosso sangue ainda vive na vossa 
família, porque assim será até àquele dia. 

O embrião do mundo está secando, mas o Meu embrião 
está fresco eternamente. 

Quando chegar o próximo tempo, Eu farei uma visita à 
Minha igreja, e proclamarei a Minha vinda, com 
acontecimentos nesta terra. E cortarei os embriões de muitos e 
os levarei Comigo; aos outros, que também são Meus, lhes 
cortarei também os seus embriões, mas em outro tempo.” 

 

4.º Dia 
 

Assim diz o Senhor: 
“Meus servos (profeta e “escrivão”), na noite do mundo, Eu 

vos Chamei e também a muitos outros dos Meus servos, para 
seguirdes após Mim; por isso, convocai também vós todos os 
passantes. Lembrai-vos das Minhas palavras de outrora: “ … 
sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, e traz aqui os 
pobres, e aleijados, e mancos e cegos (…) sai pelos caminhos e 
valados, e força-os a entrar, para que a minha casa se encha.” 
(Lucas 14:21,23) 

Eu serei o vosso Guia e da Minha Cabeça, irradiará a Luz 
que vai iluminar o vosso caminho através da Minha revelação. 
Muitos serão aqueles que vão cansar-se nesse caminho, e 



320 
 

voltarão atrás, pois o raiar da aurora que vós lhes prometestes 
está demorando para a sua pouca fé. 

Depois da separação destes de pouca fé em Mim, olhai 
vós e vede o raiar da aurora, e o despertar de um novo dia. 
Segui em frente, pois Eu Sou o vosso Pastor. Vede o campo 
verdejante que Eu vos havia prometido. Olhai e vede pairar 
sobre o Meu campo verdejante o grande círculo iluminado com 
a Minha Luz e o Meu poder; colocai-vos debaixo do Meu 
círculo protector, como se estivésseis debaixo da Minha 
Sombra e aguardai. 

Senti o rodopiar rápido do Meu Círculo, e subi Comigo 
ao Alto; pois do lugar onde Vou levar-vos podereis ver todas as 
coisas da terra e então, tudo será claro para vós. 

Ainda Digo: O mundo não completou a vontade do 
Senhor, para Lhe obedecer; por esse motivo destruiu o seu 
contorno (o espaço envolvente do planeta). 

O povo ainda assim ouviu a Minha Palavra: Uma nova 
Terra! 

O povo ainda assim ouviu a Minha Palavra: Novos 
Céus! 

O contorno do mundo já está chegando ao seu fim, e está 
chegando um novo contorno. O contorno de uma nova Terra e 
de novos Céus. 

Quando o Meu povo observar nos ares dois círculos que 
serão, um grande e outro menos, saberá que um é o novo Céu, e 
o outro a nova Terra. 

No dia do segundo tempo, assim será o momento de 
terminar; e virá o momento de uma nova Vida Eterna.” 

 

 

5.º Dia 
 

Assim diz o Senhor: 
“Meu servo (profeta), a grande vala já foi aberta, e ela 

segue o movimento da esquerda da matéria, para a direita do 
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Meu julgamento. No final da vala está o esquife, esperando o 
cadáver já apodrecido. 

Observa o Meu anjo medir a extensão desta vala: foram 
medidas onze varas, até que a última medida tocou o esquife 
aberto, aguardando o cadáver apodrecido. Esta medida, é o 
tempo que Eu já vos revelei; mas ainda está escondido para o 
mundo. 

O mundo há muito tempo caminha abaixo do nível da 
terra, e está chegando o dia da sua morte. Muitos de vós não 
vereis a morte do mundo. 

Hoje é um dia novo, pois viste um dos Meus anjos 
esperando por ti, à entrada do lugar costumeiro dos nossos 
encontros (realmente, um anjo vestido normalmente como qualquer de 

nós, estava esperando profeta na entrada da porta do escritório).  
Anota as Minhas palavras para o dia de hoje:  
Aos Meus servos que são injuriados, maltratados e que 

atravessam os últimos dias de tempestades, pois são eles 
mesmos que têm as Minhas revelações dos últimos tempos e 
serão eles a avisar a sua casa. 

Começou a contagem deste dia (era o dia 24/Março/2010), 
em que Vou enviar à Terra os Meus anjos, e eles se tornarão 
iguais a vós; e eles falarão com os da Minha particularidade, 
porque daquele dia Eu já vos falei a hora e o dia. 

Agora são os anjos do Meu Reino que vão estar 
convosco; eles virão ao vosso encontro.” 

 

6.º Dia 
 

Assim diz o Senhor: 
“Eis que já se vêm ao longe os cavalos da profecia que 

estão chegando [*]; já se ouve o bater dos seus cascos na terra. 
Já se vê que estão chegando a todas as partes do mundo; 

estão chegando à sua extremidade; e por cada cavalo é o tempo 
da proximidade da profecia. 
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O homem de hoje que governa o mundo projecta tudo 
aquilo que crê, para manter o equilíbrio do seu mundo. Porém 
este mundo já perdeu uma parte do seu equilíbrio. 

Ouvi, ó nações! Pois está chegando o tempo do resto do 
equilíbrio. 

Ouvi, ó nações, a voz dos profetas! Leiam todas as 
nações, porque a Minha Palavra anuncia a Minha volta à 
Terra. 

Quando surgir novamente o segundo tempo da falta do 
equilíbrio, é chegado o momento da extremidade do mundo. 
Então Eu, tirarei deste lugar o Meu povo, e farei um novo 
equilíbrio neste planeta.” 

 

[*] Quando o servo profeta ouviu estas palavras do Senhor, 
observou em visão espiritual quatro cavalos: o primeiro era branco, 
o segundo vermelho, o terceiro preto e o quarto amarelo. A profecia 
a que o Senhor se refere é comparável à descrita em Apocalipse 6:1-8. 

 

7.º Dia 
 

Assim diz o Senhor: 
“Meu servo (profeta), o Meu outro anjo vai ao teu 

encontro, vestido com a mesma indumentária, para ser por ti 
conhecido. 

Aceita o relógio que ele te mostra e analisa com cuidado 
esse relógio perfeito. 

Todo o relógio tem a cor do Meu sangue vertido na cruz 
do Sacrifício. Desde essa hora, ele marca o tempo que Concedi à 
humanidade para Me aceitar. O relógio está preso ao cordão de 
ouro do Meu poder, e tem treze diamantes; estas pedras são os 
tempos da perseverança. 

O relógio tem os ponteiros que vós usais na marcação do 
tempo. Eles marcam as horas, mas já não há horas; marcam os 
minutos, mas já não se contam os minutos; pois os homens 
estão vivendo os segundos rápidos do tempo do Meu 
julgamento. 
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Também grandes nações são registadas no Meu relógio 
do julgamento, pois estes povos flagelaram a muitos homens 
neste planeta. [*] 

Observa ainda que a marca do Meu relógio é – Jerusalém 
– a Nova, que é a Minha Nova Revelação que está a ser 
anunciada ao mundo. 

Toda a engrenagem do Meu relógio perfeito está 
guardada por uma tampa; esta tampa tem a duração da Minha 
vontade, e está marcada – 2011. 

O Meu anjo sabe que este relógio está pesando nas tuas 
mãos, e por isso ele fala as Minhas palavras: 

Já te pesa o relógio, Meu amigo? 
Assim está Satanás, que já não Me suporta; pois está 

chegando o tempo do seu julgamento. 
O mundo já não se suporta a si mesmo. 
Naquele tempo foi anunciado todo o sofrimento que Eu 

suportei; tudo foi feito para tornar o homem sabedor, mas o 
homem não Me ouviu. 

Fala de Mim, do que viste no Céu e na Terra, e do que 
falamos. 

Escreve: Há os segundos, há os minutos, há as horas, há 
os dias, há os meses, há os anos, há os séculos, e tudo isto breve 
passará.” 

 

[*] O profeta viu ao redor do relógio quatro nomes, na seguinte 
ordem: Américas, Ásia, Rússia e Europa. 
 

8.º Dia 
 

Assim diz o Senhor: 
“Meu servo (profeta), vou revelar-te as palavras que hoje 

Dirijo ao príncipe deste mundo (Lúcifer/Satanás): 
Toma da tua cova uma medida e corrige a altura, a 

largura e o comprimento do lugar que é teu; porém não tomes 
de ti a medida dos outros, para que não sejas medido por eles. 
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Não tires da tua saliva para colar o selo da carta, porque 
o selo cairá, e a carta não chegará ao lugar do encontro. 

Não uses o fermento, nem a farinha do mundo, para 
cresceres; porque se o bolor chegar ao fermento, ele ficará podre. 

Tens a sabedoria da carne, e vais ao matadouro do 
mundo; ficas de tal maneira cego que já não podes ver a 
sabedoria da luz. Queres misturar o fermento com a Minha 
água; mas se tu te adorares a ti mesmo, Eu farei encolher as 
tuas mãos e a tua língua. 

Debaixo dos escombros, uma criança teve o poder de 
evitar ser esmagada, porque ela tem a sabedoria da Luz.” 

 

9.º Dia 
 

Assim diz o Senhor: 
“Meu servo (profeta), Eu mesmo dei a primeira volta na 

chave da porta do lugar aprazado para o nosso encontro, esse 
lugar a que também chamo Minha obra; e tu apareceste.  

Eu te digo: Dá tu agora a outra volta.  
E a porta se abriu, e tu tiraste a chave, e deixaste cair a 

chave no ribeiro que passa perto da porta. 
A chave foi levada pela água do ribeiro, e não pudeste 

apanhá-la, mas Eu te disse: 
Deixa ir a chave, porque o anjo que há vir nos dias 

seguintes, ele te dará a chave e falará contigo; porque o trigo já 
começou a amadurecer.” 

 

 

 

 

 

 
10.º Dia 

 

Assim diz o Senhor: 
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“Meu servo (profeta), no meio de grande temporal de chuva 
e vento, o Meu anjo, vestido com a indumentária que já 
conheces, vem ao teu encontro com a Minha mensagem de hoje:  

Venho de passagem por cinco cidades; a cada uma disse: 
Grande vai ser a matança na vossa cidade e não haverá 

quem vos proteja; porque até ao próximo tempo, Eu tirarei das 
cidades, todos aqueles que são Meus. 

Vai e fala à tua cidade, porque os Meus olhos estão 
ardendo em fogo e quero tirar-vos do lugar da matança. 

O mar está em sangue e as árvores estão caindo. 
Meu povo: afastai-vos da ira que virá rápido! 
Profeta, espera pela Minha volta amanhã e depois de 

amanhã. 
Sinto a tua curiosidade e vou responder à tua pergunta. 

Notaste que o Meu anjo traz em cada uma das mangas da sua 
indumentária, uma divisa de ouro. Eu te direi o seu significado: 

A divisa que viste no braço direito é o Meu poder; a 
divisa que viste no braço esquerdo é o grande poder que Eu Irei 
manifestar aqui na Terra.” 

 

11.º Dia 
 

Assim diz o Senhor: 
“Meus servos (profeta e “escrivão”), os Meus dois anjos 

estão no centro do caminho; estão à vossa espera, pois em 
breve o vosso trabalho findará em uma parte, e Eu digo que ele 
(um dos anjos) fará parte do vosso conhecimento. 

Meu servo (profeta), acompanha o Meu anjo que veste a 
mesma indumentária, mas observa bem os seus sapatos, porque 
em cada um traz quatro rodas para deslizar rápido sobre a 
terra. Ele segue ao teu lado na bicicleta que já foi tua e que Eu 
recolhi para o Meu Reino. [*] 

 O Meu anjo leva consigo o Meu cordel de linho fino 
torcido. Aceita-o da sua mão e faz um círculo com as duas 
pontas. 
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Eu te digo: Eis o Meu anel e eis as extremidades que não 
tocam na terra. 

Observa agora a frente do teu relógio e vê como ainda se 
conserva. Observa agora o relógio ao contrário e verás o 
mundo nas horas corroídas. [**] 

Sobre a mesa de trabalho tens três objectos de teu uso 
(telemóvel, óculos e esferográfica); deixa que o Meu anjo os coloque 
sobre a folha de papel branco, e escreve:  

Junto ao aparelho de comunicar (telemóvel) – A Mensagem. 
Junto ao auxílio da tua visão (óculos) – Olhai para Mim. 
Junto ao instrumento da escrita (esferográfica) – Escrevei o 

vosso testemunho. 
Com este cordel que Eu te dou; com esta folha que Eu te 

pedi e que faz parte do Meu trabalho e do vosso; com o teu 
relógio, medirás o tempo que se aproxima veloz como o raio. 

Assim como vem o Meu relâmpago, ele revelará a ti 
algumas medidas de horas, de dias e de tempos. 

Na hora em que pegares no cordel; no momento em que 
tocares na folha; na hora em que olhares para o teu relógio, 
será o tempo em que o mundo não saberá nem a hora, nem o 
dia, nem o tempo; será o dia do vácuo. 

O anjo que viste hoje, quando ele se afastou de ti 
completou a demarcação dos oito anéis ao redor da Terra. 

Em breve descerão do Alto oito anéis e ficarão na Terra, 
onde foi feita a demarcação do Meu anjo que esteve na Terra. 

Mede a distância que falta para a descida dos oito anéis, 
para o lugar da demarcação; porque os oito anéis são oito 
tempos. 

Observa agora o mar do mundo e vê a grande placa do 
tempo posta sobre ele. 

Igual à marcação do vosso tempo (calendário) podes ver 
2010, no tempo central podes ver 2011 e no tempo final 2012. 

No primeiro tempo que já corre veloz todos os meses 
estão inscritos, mas a sua cor começa a esbater-se, pois não há 
mais a alegria do passado. 



327 
 

No tempo central, nem todos os meses estão inscritos; 
faltam os três últimos; não foram inscritos e o seu lugar ficou 
vazio. 

No tempo final existe o tempo, mas nenhum dos meses foi 
inscrito, porque os tempos do fim serão comparáveis a estes.” 

 

[*] A bicicleta que o anjo usava pertenceu ao profeta, pois em 
24/01/2009, misteriosamente, esta bicicleta desapareceu das 
instalações da nossa Comunidade Betânia com todas as portas 
cerradas. Mais tarde, o Senhor revelou que Ele mesmo havia levado 
a bicicleta (Ver revelação de 29/03/2009 – “As Novas Revelações para o 
Reino – volume I”). 
[**] O anjo do Senhor retirou do pulso do profeta o seu relógio, e 
este viu que na parte de trás do mesmo, a tampa estava corroída. O 
profeta nunca havia notado aquela corrosão e não sabe se a mesma 
foi feita pelo anjo. 

 

12.º Dia 
 

Assim diz o Senhor: 
“Meu servo (profeta), hoje é o último dia do teu 

“cativeiro” e antes de saíres da tua habitação deves munir-te 
de um pão e levá-lo contigo. 

Observas ao teu redor pois esperas encontrar o Meu anjo 
com a indumentária do costume; mas ele não aparece como 
antes. 

Eu te digo, Meu servo, que o Meu anjo já caminha à tua 
direita, mas a sua indumentária e o seu calçado são de um 
pobre homem. Quando olhares para a tua direita, ele virá ao 
teu encontro, e entrareis no lugar dos encontros regulares. 

Ele sabe, que Requeri de ti, um pão para o dia de hoje, 
pois Desejo comer convosco (com o profeta e o “escrivão”). 

Entrega ao Meu anjo o pão que te pede e vê como ele 
come a sua metade, pois Sou Eu mesmo que o faço na tua 
presença. 

Perguntas sobre a outra metade. 
Ouve as palavras do Meu anjo: 
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A outra metade é para que o mundo ainda tenha o tempo 
que Eu lhes dou, e possa saciar-se, pois o Meu Pão chega para 
todos. 

Porém tu, ó profeta; porém tu, ó escriba, sereis os 
portadores para este mundo, de tal maneira, que da metade do 
pão comereis uma metade da metade; toda a Terra saberá de 
tudo o que foi feito por Mim para alertar o mundo. Eis que vos 
anuncio no ano MMXI (2011). 

Eu enviarei à Terra no tempo de Etanim 
(Setembro/Outubro) e até ao tempo de Sebate (Janeiro/Fevereiro) 
cinco anjos; cada um dos Meus cinco anjos, virão por sua vez 
no seu tempo. Eles se manifestarão com o Meu poder neste 
planeta, mês após mês. Mas vós sereis os primeiros desses 
tempos a ver tudo o que vai acontecer; mas o mundo nada verá. 

Ouve ainda o que o Meu anjo te diz: 
Breve voltaremos a encontrar-nos, ainda neste tempo 

(que espécie de tempo?); até o Meu escriba irá ver-nos. 
Vem comigo até à porta da saída, pelo lugar por onde 

Entrei. 
Dirás ao Meu escriba, que no dia que ele Me encontrar, 

nesse dia, Eu o levarei Comigo. 
Comei agora da metade do pão; comereis uma metade da 

metade. 
Ouvi ainda as Minhas últimas palavras do dia de hoje: 
Absorveste o alimento que era para o mundo, pois o 

mundo não quis ter a sua oportunidade de se alimentar. 
Assim foi dito e assim será! 
Para vós, Meus servos (profeta e “escrivão”), foi tudo o que 

Tenho; pois o Meu anjo vos deixou a metade do pão e vós vos 
saciastes. 

Vai começar o tempo desde Etanim (Setembro/Outubro) até 
Sebate (Janeiro/Fevereiro). 

Não precisais falar. 
O próprio pão, o próprio livro, esses, o mundo terá de 

absorver. 
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Não temais, porque desde o dia de hoje já estais 
escondidos dentro da Minha Mão. Porque ninguém tem poder 
de tocar onde Eu tiver colocado a Minha mão.” 

 

Revelações dadas pelo Senhor  
(1 de Abril de 2010) 

 

Assim diz o Senhor: 
“Meu servo (profeta), nas primeiras horas de hoje, Vou 

levar-te ao Meu monte alto; verás naquele lugar os Meus anjos 
que falaram contigo nos teus doze dias de “cativeiro”. 

Observa que todos eles têm a mesma indumentária com 
que te apareceram; mas trazem consigo as pastas das muitas 
folhas com as grandes revelações transmitidas; eles pegam nas 
pastas com a asa de ouro do Meu poder. 

Estes Meus mensageiros subirão ao Alto na tua presença. 
Observa como os Meus cinco anéis estão sobre a cabeça 

dos Meus mensageiros; os anéis giram velozes e transmitem a 
Minha luz. Estes cinco anéis vão elevar os Meus anjos até Mim 
e tu serás testemunha. 

Ainda te digo:  
O cântaro do mundo está cheio de tal maneira que já 

transborda, e o sobejo das águas do mundo está a corroer 
totalmente este cântaro podre. 

Já não há outro cântaro para encher com as águas do 
mundo; e de tudo o que contém este cântaro da água do mundo, 
é a maldição do mar. 

Está chegando o tempo em que descerá dos Céus um 
cântaro maior do que aquele que existe no mundo; esse cântaro 
afogará toda a maldição do mar [*]; e haverá para cada nação, 
um pequeno cântaro. Este pequeno cântaro será somente para 
as nações que guardaram a água da Vida que havia no Meu 
cântaro. 

Nas vossas casas já existe um pequeno cântaro, e esse faz 
parte de uma Grande Nação, onde não entrará jamais nenhuma 
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maldição; porque já não há tempo para que haja mais cântaros; 
porque já o Oleiro está terminando o Seu trabalho na olaria. 

O Mestre está juntando os Seus operários, para de 
seguida trabalharem nos Céus e na Nova Terra. 

Agora Meu servo (profeta), vou mostrar-te o trabalho 
daquele que sempre procurou impedir a Minha Obra 
(Lúcifer/Satanás):  

Um homem (Lúcifer/Satanás) olhou para a árvore, mas ela 
não tinha perfeição nenhuma. 

Esta árvore era estranha em toda a Terra; e a Terra ainda 
não tinha humanidade. Ele olhou para a primeira árvore, e nela 
lançou a sua semente. 

Ele mesmo plantou uma segunda árvore, e da semente da 
primeira árvore contaminou a segunda árvore. 

Ele mesmo plantou uma terceira árvore, e da semente da 
segunda árvore contaminou a terceira árvore. 

O mesmo homem plantou a quarta árvore, e da semente 
da terceira árvore contaminou a quarta árvore. 

O mesmo homem plantou a quinta árvore, e da semente 
da quarta árvore contaminou a quinta árvore. 

O mesmo homem plantou a sexta árvore, e da semente da 
quinta árvore lançou a sua semente e a contaminou; e a sexta 
árvore apodreceu, porque a sua raiz estava toda contaminada.  

Meu servo (profeta), cada árvore que este homem 
(Lúcifer/Satanás) plantou, desenvolveu-se ao longo de tempos 
longos; eles correspondem aos tempos longos após Adão; cada 
árvore aumentou a contaminação do mundo até que tudo 
apodreceu.  

Eu te digo: Nada deste homem existirá jamais, após a 
sexta árvore. [**] 

Ele (Lúcifer/Satanás) sabe que já Tenho um lugar separado 
para os Meus servos fiéis; nesse lugar corre o Meu rio das 
Águas Vivas. Por isso, ele lança a sua lama (símbolo do pecado e 

da religião falsa), mas nada conseguirá, porque Eu mesmo já elevei 
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ao Alto o lugar dos Meus servos fiéis, e a lama dele nunca os 
poderá atingir. 

Observa a sua frustração e ouve as suas palavras: 
“Razin mandi (não tenho tempo).” 
Meu servo (profeta), está chegando a hora da grande 

purificação do Meu linho (servos fiéis do Senhor e já santificados); 
mas ainda muita coisa terá de ser depurada da matéria infernal 
que existe em todos. Esta matéria terá se ser deixada neste 
planeta. 

Repara Meu servo (profeta) como Eu, como Sábio Tecelão, 
bato com o linho sobre o chão da terra. 

Repara que o Tecelão está querendo tirar os parasitas 
(coisas da matéria ainda existentes nos servos fiéis) que se agarram ao 
linho. 

Repara que Ele está a expulsá-los, porque os parasitas 
estavam agarrados ao linho. 

Repara como os parasitas estão a sair todos. 
Repara agora como o linho está intacto. 
Repara que os parasitas morrem. 
Repara que Eu, estou a separar o linho do parasita. 
Repara que se aproximam outros parasitas; esses, tu 

sabes quem são; pois são os vermes malditos da terra. Mas 
estes vermes não conseguem nada, pois jamais os vermes 
conseguirão chegar ao linho. 

O Tecelão está batendo com o linho no chão da terra. 
Meu servo (profeta), contaste as oito vezes que Eu chamei 

a tua atenção (repetição da palavra “Repara”) e viste em todas elas 
o que Eu fiz para a purificação do Meu linho, separando-o dos 
parasitas e dos vermes malditos; pois a Minha Obra é perfeita. 

Dos dezoito ferros que Eu quero que lances sobre as 
águas, três já foram retirados da tua cabeça e lançados sem 
qualquer dor. 

Mas o quarto ferro que sairá de ti é aquele que mais dor 
te fará sentir. 

Este é o ferro doloroso da tua vida Comigo. 
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Dos dezoito, este ferro será o de maior poder. 
Tudo vem de Mim, sobre o Céu e sobre toda a Terra. 
Meu servo (profeta), abre as tuas mãos para que Eu 

deposite nelas o ferro que Eu mesmo parti em dois, para que vós 
(profeta e “escrivão”) possais cumprir a vossa missão na terra 
junto aos vossos próximos. 

Em tudo o que tocardes com a vossa mão esquerda, 
destruireis; aquilo que tocardes com a vossa mão direita, será 
abençoado por Mim.” 

 

[*] Este cântaro grande que desce do Céu e que “afogará toda a 
maldição do mar” é a Nova Cidade, a Nova Jerusalém que desce do 
Céu à Terra, conforme descreve Apocalipse 21:9-27. Esta Nova 
Jerusalém, também representa a Doutrina pura de Jesus, transmitida 
ao homem nestes últimos dias. 
[**] Entendemos que cada uma destas árvores representa um 
milénio, pois a “primeira árvore” que recebeu a semente de Satanás, 
corresponde à árvore do conhecimento, de cujo fruto ele induziu 
Eva a comer (Génesis 3:1-7). Segundo a marcação do tempo, 
segundo a Bíblia, decorrem seis mil anos desde a criação de Adão e 
Eva até aos nossos dias.  

 

Revelações dadas pelo Senhor 
(5 de Abril de 2010) 

 
Assim diz o Senhor: 
“Meu servo (profeta), lembra-te do cordel que te foi dado 

pelo Meu anjo, pois este cordel mede o tamanho da folha da 

escrita. [*] 
Analisa bem a folha e o cordel que Eu te dei. Levanta a 

folha na vertical e mede-a com o cordel; pois Eu te digo, que a 
medida da folha é a medida do primeiro tempo. 

Vinte e nove são o começo de um tempo; e a metade do 
outro tempo, será o tempo que é do dia seguinte. 

E tudo o que está escrito será tudo o que foi a profecia; 
tudo o que está em todo o tempo da revelação do livro. 
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 Meu servo (profeta), está atento a tudo o que for dito 
nesta hora; porque provém de Mim para esta Terra. 

Por um pouco de tempo, o homem vai encontrar um 
templo que há muito está escondido. Eu irei permitir que o 
homem tenha a capacidade de fazer ressurgir esse templo. 

Usarei homens da terra para olharem para esse templo 
que estava escondido, e eles encontrarão materiais estranhos à 
terra; e eles mesmos têm esse templo como maqueta, e farão 
com as suas próprias mãos um novo templo. [**] 

Irão ser mãos santas com o esforço do seu corpo. Eles 
irão erguer este novo templo, como nos dias de Noé; pois ele 
também ergueu um templo. Esse foi o primeiro templo. 

Este que irá ser construído agora é o último templo; uma 
obra completa que irá ser feita. 

No tempo de um ano desta terra será edificado esse 
templo, mas não vai ter alicerces do mundo. Será construído 
com alicerces do Alto, mas quando terminar o ano de trabalho, 
Eu mesmo retirarei os alicerces deste templo; este templo será 
construído por mãos santas. 

Obra de esforço!  
Obra da Minha Obra! 
Em breve, dois turnos de trabalhadores para este templo 

estarão preparados. O primeiro turno tem as suas vestes 
brancas para o trabalho, e todos os trabalhadores trazem as 
suas sandálias nos pés; o segundo turno tem as suas vestes de 
cor cinzento claro, e também eles calçam as sandálias do 
serviço. 

Os Meus anjos que perscrutam o mar do mundo já estão 
munidos com os seus apetrechos; trazem com eles os tubos 
sugadores da areia da praia, pois está chegando o tempo de 
tirar a areia boa e deixar a que não serve. 

Esta areia boa é para a construção do novo templo. 
Meus servos (profeta e “escrivão”), vou responder ao vosso 

pedido, sobre o tempo que falta para findar o vosso trabalho no 
livro das Minhas revelações.   
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Olhai a Minha estrela luminosa bem no Alto e vede que 
ela tem dezoito raios, que correspondem aos dezoito ferros 
dados ao Meu profeta, para os lançar sobre as águas, 
cumprindo as Minhas ordens. 

Será esse o dia de encerrar as Minhas revelações para este 
livro; que é o vosso testemunho e proclamação da Minha 
profecia. [***] 

Ouvi ainda: 
Onde está o rebanho das Minhas ovelhas perdidas nestes 

dias? 
Eu vos digo que Eu mesmo estou a chamá-las, uma a 

uma, para juntar o Meu povo, porque estão a chegar os últimos 
dias dos ferros dados ao Meu profeta. 

Nestes últimos dias, fala a Minha profecia que é enviada 
à Terra pelos Meus profetas, até aquele dia em que se cumprirá. 

A minha profecia se cumprirá nos dias em que está 
estabelecido. 

Meu servo (profeta), hoje Vou tirar-te o quinto ferro e Vou 
lançá-lo no seu lugar.  

Da tua cabeça um novo ferro é tirado; será o sexto, e a 
tua dor será grande.  

A tua cabeça está acima dos teus inimigos, e este ferro ao 
ser lançado, será por maldição contra eles. 

Eu guardarei e protegerei aqueles que estão Comigo e 
contigo; pois virão dias de trevas, antes dos dias das grandes 
trevas; e nessa altura os negócios e os bens dos teus inimigos se 
converterão em pó. 

No grande templo erigido pelos homens está a estátua do 
seu ídolo (Lúcifer/Satanás); mas chegou a hora de Eu entrar 
nesse antro, para destruir toda a impureza. 

Eu sou a medição do mundo, e Sou o médico das 
enfermidades da terra e abaixo da terra. 

Todo que é material se vai desmoronar, porque foi gerado 
pela mão do homem. Mas há também enfermidades da terra que 
são geradas pelas enfermidades abaixo da terra. 
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Eu sou o Senhor de todo o Universo, dos Céus e da Terra, 
e já desci também ao inferno, e disse a Satanás: 

Queres que apague o fogo deste lugar? 
Satanás Me disse: 
“Porquanto naquele dia eu não Te quis aceitar como meu 

Amigo, agora eu habitarei no meu mundo dos mais baixos da terra, 
onde não existe mais ar, mas o cheiro de um Novo Mundo, que eu 
mesmo já avisto. 

Este mundo, eu não poderei rodear jamais; porque eu também 
agora queria fazer parte dele. 

Tu foste o meu Criador e em breve eu serei pó.” 
Meu servo (profeta), vou levar-te junto ao rio e verás o 

comportamento da mulher com o seu animal de estimação; 
disfarce que ele (Lúcifer/Satanás) tomou hoje para se mostrar.  

Tal como o animal da mulher, ele mesmo lamberá a sua 
própria urina e a outra que os seus apaniguados depositaram 
nesta terra. 

Observa e ouve o que a mulher do seu disfarce está 
falando. A palavra que ouviste da sua boca (“Zari Tará”), Eu te 
direi o significado. Ele mesmo pronuncia a sua sentença, mas 
continua no seu orgulho, querendo ser senhor no seu próprio 
mundo. 

Entende o que ele falou, pela boca da mulher do seu 
disfarce: 

“Está chegando o segundo tempo em que eu (Lúcifer/Satanás) 
deixo este mundo, e vou para o meu lugar como minha perdição; mas 
queria levar mais alguns comigo.” 

Agora entende o Meu falar, Meu servo: 
Olha a “misericórdia” que ele (Lúcifer/Satanás) tem! 
Mas ele é um enganador; é o pai da mentira; mas se 

puder, ele quer ainda levar alguns para viverem no mundo que é 
dele, abaixo da terceira terra (3.º patamar inferior do inferno; o mais 

profundo). 
Observa agora o animal que pertence à mulher do 

disfarce e vê como ele corre e se lança nas águas do rio; como 
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outrora os porcos se lançaram nas águas, quando libertei o 
homem possesso, dos demónios que o atormentavam. (Lucas 8:26-

33) 

A mulher do disfarce quer alcançar o seu animal, mas 
não pode, pois o Meu anjo enviado vai detê-la e pronunciar a 
sua sentença: 

Deixa que o cão morra afogado, mas tu salva a tua vida; 
porque nem pertences aos céus, nem à terra, mas abaixo da 
terceira terra (3.º patamar inferior do inferno). 

Agora está fixado o sétimo ferro da sentença. 
 

[*] Em 30/03/2010 um anjo entregou ao servo profeta um cordel de 
linho torcido. Este cordel quando foi medido, por ordem do Senhor, 
correspondia ao tamanho exacto de uma folha de papel A4 – 29,7 
centímetros. 
[**] Enquanto o Senhor transmitia estas palavras ao profeta, este 
teve a visão da maqueta de um templo. Era um templo circular com 
uma grande abóbada, tendo somente uma porta (parecia um iglu, 
usado pelo povo esquimó como habitação). 
[***] Com estas palavras do Senhor, entendemos que o registo das 
revelações para esta obra – “As Novas Revelações para o Reino”, 
que deram origem ao presente livro “O Despertar de um Novo Dia” 

– termina em 18 de Abril de 2010. 
 

 

 

 

 

 

Revelações dadas pelo Senhor 
(9 de Abril de 2010) 

 

Assim diz o Senhor: 
“Eu vos criei e vos instruí para a Minha obra, desde a 

vossa meninice e ao longo dos tempos vos fiz servos fiéis para 
a Minha Obra. Vos dei do Meu poder, para que Eu tivesse um 
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profeta entre outros, e um escrivão entre outros. Eu e vós nos 
completamos! 

Este planeta em que habitais, jamais vos pertencerá. 
Porque vós vistes as habitações da terra deste mundo, e vos 
aborreceram, e porque também vistes as trevas que estão para 
chegar. 

Vós vistes novos Céus e uma nova Terra, porque hoje é 
selado este tempo. E digo Eu que o amanhã, será até ao quinto 
dia de um outro amanhã (cremos que o Senhor pode estar a falar do 

ano 2015, em que esta obra está sendo revisada), será o rolo que tem as 
últimas revelações para o mundo. Ele se abrirá e voltará a 
fechar pelas Minhas obras e pelo que anunciastes das Minhas 
últimas revelações para o mundo, conforme foi escrito. Essas 
revelações mostram as grandes bênçãos para a Terra, os 
grandes avisos e os grandes sinais; pois foi escrito também 
sobre a separação dos Céus e da Terra, e de toda a obra abaixo 
da terra. 

Não vos responsabilizeis por coisa alguma, nem do vosso 
sangue (família), nem do mundo. 

Meu profeta e Meu escrivão, Eu jamais deixarei que o 
grande dia das trevas surja de surpresa às vossas casas; falo Eu 
daqueles que vão esperar o segundo dia, porque os primeiros já 
subiram. A todos os que tenho como Minha Identidade, sereis 
para Mim um só registo de natalidade. 

Fazei que todos sejam ensinados, porque o tempo é curto. 
Revelai, mas primeiro ensinai; porque depois do ensinamento 
vem a revelação. 

Quando chegar aquele dia terrível; não porque julgais 
que isto é um mundo de matança, mas porque a Minha Palavra 
se cumpre. Não quero que haja matança em nenhuma parte 
deste mundo; porque não sou Eu que o faço, mas sim vós. 

Porque está escrito: Se entenderdes as Minhas revelações, 
sabereis que há-de nascer um novo mundo.”  

 
Os dois segredos e outras revelações, 
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transmitidas em 14/03/2010 
 

“Hoje as Minhas palavras, as Minhas revelações e as 
Minhas letras estão diante de vós. 

É chegada a décima quarta hora do vosso tempo e do 
Meu tempo.  

Aos quatro cantos do mundo, e de cada canto, uma terça 
parte de cada um, Eu transformarei; e toda a hora do mundo 
será igual. Naquele dia, as horas e a datas serão iguais. Eis os 
Meus caracteres da décima quarta hora. (Ver revelação de 

20/02/2010)  
Eis que uma sombra vem sobre a Terra. Os rios e os 

mares e todas as águas pararão, e toda a espécie de ave que voa 
pousará sobre a terra. 

Ouve ó Terra, porque de tudo o que tens, não terás nada 
em breve; eis a Minha tradução. (ver revelação de 14/02/2010) 

 Digo-vos que este mundo breve morrerá e Eu, 
ressuscitarei um novo Paraíso inscrito na Glória Eterna. 

As paredes do mundo já estão frágeis e já não suportam 
nada; mesmo assim, Quero que ainda haja tempo para 
fortalecer as paredes do mundo. 

Meu servo (profeta), observa as vinte e três cidades e os 
seus vinte e três vulcões. Naquela hora e naquele dia, após dia 
a dia, cada em sua vez descerá às cidades; e serão as cidades, as 
rochas dos vulcões. Tudo o que ouviste e viste não é do Alto; 
mas Eu te digo aquilo que vai acontecer à Terra. 

Não deixes que os teus ouvidos possam ficar agravados 
por aquilo que Eu quero revelar-te; nem tu, Meu servo 
(“escrivão”) que utilizas a tua mão direita para o trabalho da 
escrita; não permitas que haja nem a menos nem a mais uma 
letra. Está atento a esta revelação. 

No tempo seguinte, ao quinto mês, te digo que nem os 
ninhos das andorinhas estarão nos beirais das casas nesse 
tempo; porque na décima quarta hora do vosso mundo haverá 
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um grande estrondo nos Céus e na Terra (não sabemos a que tempo 

profético o Senhor está a referir-Se).  
Diz o que ouviste (ordem para o profeta), escreve o que 

ouviste (ordem para o “escrivão”). Tudo isto acontecerá nesse 
tempo. 

Assim, Eu te revelei a ti (profeta) e ao Meu servo 
(“escrivão”) que habita neste lugar até quando Eu quiser. 

Começai a construir cada um de vós, todos aqueles que 
habitais Comigo. Construí cada um, uma casa sem alicerces, e 
começai a chamar os vossos familiares para ajudar na 
construção. 

E vós (servos do Senhor que serão levados no primeiro 

arrebatamento), construí somente para vós, pois a vossa tarefa já 
terminou. 

Tu (profeta) e muitos outros ficarão, pois ainda ireis ter 
uma segunda tarefa; para que também os últimos sejam os 
primeiros. 

Ainda vos digo: 
Volverei dez graus a todas as imagens (ídolos) fatídicas. 
Assim será, porque em breve o chão das falsas igrejas vai 

desabar e as revelações estão sendo apagadas.” 
 

 

 

 

*** 
ÍNDICE 
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Apresentação desta obra à qual foi dado o título “O Despertar 
de Um Novo Dia”  

   
 3 

19 de Janeiro de 2008 
Primeira revelação transmitida ao servo denominado 
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“escrivão”, pois será ele o encarregado de registar todas as 
revelações transmitidas pelo Senhor ao outro servo, 
denominado profeta 

 
 

6 
19 de Março de 2008  
“Diante de ti ponho toda a obra que revelei ao Meu servo Jakob 
Lorber … Faz um resumo de tudo … Deveis juntar toda a obra” . 

   
 

7 
20 de Março de 2008  
“O terceiro livro é o vosso livro, e o vosso tempo. Dei-lhe o título “Do 
1.º ao 3.º Céu Aberto”   

 
 

9 

21 de Março de 2008  
“Eu entreguei nas vossas mãos um campo fértil … Não quero que 
mistureis nada no campo, de tudo aquilo que é Meu.”  

   
 

10 
5 de Maio de 2008 
“Deveis cuidar pois existem muitas outras obras, inspiradas por 
outro espírito... Mas o que vem de Mim é Meu.” 

 
 

11 
6 de Maio de 2008  
“A partir de agora esta Minha biblioteca passará a ser vossa … Eu 
farei com que todas as folhas deste livro se juntem e, igual a um rolo 
estendido.”  

 
 
 

12 
13 de Maio de 2008 
“Três tempos, profetizarás em Meu Nome … Irás terminar antes que 
venha o gelo do meu dia Especial.” 

 
 

13 
16 de Maio de 2008 
“Iniciareis o vosso trabalho. Este trabalho será dividido em duas 
partes … Aprendereis de Mim e ouvireis as Minhas Novas 
Revelações para o Reino.” 

 
 

 
16 

19 de Maio de 2008 
“Vou dar-vos remos para empurrardes o vosso barco na Minha 
direcção.” 

 
 

17 
22 de Maio de 2008 
“Eis que vêm os Meus sinais. Que estão anunciando a Minha 
Vinda.” 

 

 
18 

24 de Maio de 2008 
“Em breve virei, e ligarei somente os Meus materiais, aqueles que 
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fazem parte de Mim, pois são o Corpo da Minha Igreja na Terra.”  19 
30 de Maio de 2008 
“Digo ao Meu anjo: Ainda é tempo para oferecer a Minha 
Misericórdia … porque o Meu tempo está no fim.”  

 
 

21 
3 de Junho de 2008 
“Olhai o quadro da Minha sala de aula e vede o que está escrito: “As 
Novas Revelações Para a Terra” e “As Novas Revelações Para o 
Reino”; RST.” 

 
 
 

22 
10 de Junho de 2008 
“A Grande Babilónia irá cair e nunca mais se levantará … O Meu 
rebanho já está no seu aprisco.” 

 

 
24 

13 de Junho de 2008 
“Vós, que sabeis a Minha vontade, ajuntai verdadeiros tesouros no 
Céu.”  

 
 

26 
15 de Junho de 2008 
“Olhai para o Céu e vede na claridade da luz, e vereis três sóis … 
Mas quando Eu surgir como Sol Verdadeiro, na Minha Nova 
Revelação, dois se desintegrarão.” 

 
 
 

28 
20 de Junho de 2008 
“Entrai na Minha tenda, comei e descansai e Eu vos visitarei.”  

 
29 

24 de Junho de 2008  
“Vede os Meus anjos que estão descendo à Terra … Eles cantam: 
Glória! Aleluia! O Livro da Vida foi aberto … Estou dando a última 
oportunidade ao mundo. O que vós estais fazendo agora, outros o 
estão fazendo também. Depois haverá silêncio!  

 
 
 
 

33 
2 de Julho de 2008  
“Lembrai-vos do dia do arrebatamento dos Meus servos da 
antiguidade … Falarei no tempo certo, e irás escrever o que o mundo 
não sabe.”  

 
 
 

37 
9 de Julho de 2008  
“Chegou a hora da grande divisão … Em breve esta Terra será 
diferente.” 

 
 

39 
16 de Julho de 2008  
“Vou preservar um povo na Terra para Mim … O Meu Sol está 
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derretendo os Meus gelos, que por épocas mantive na sua quietude.”. 42 
23 de Julho de 2008  
“Os Meus animais estão sofrendo pela maldade do homem que 
alterou a Minha ordem do tempo. Mudou as estações … Está 
chegando o tempo do Meu relógio.” 

 
 
 

45 
30 de Julho de 2008   
“Observa novamente o planeta e verás que a sua rotação parou … 
toda a actividade do mundo parou.”    

 
 

46 
6 de Agosto de 2008  
“Em breve chegará o tempo da catástrofe financeira e da guerra … 
Abri o livro e mostrai-o ao mundo.” . 

 

 
48 

13 de Agosto de 2008  
“O Meu Sol irá aproximar-se da Terra, queimando a pele e a carne 
dos homens … será na hora certa que farei a Minha grande 
separação.”  

 
 

 
50 

20 de Agosto de 2008  
“Vede como Eu antes de acontecer! … Contemplai o novo lugar que 
vos está reservado.”  

 
 

52 
27 de Agosto de 2008  
“Hoje são milhares no Meu porto, e não se apercebem de um barco 
pequeno com gente feliz dentro dele … Em breve a Minha igreja será 
arrebatada.” 

 
 
 

53 
3 de Setembro de 2008  
“Meu servo, o mundo perdeu o seu caminho. Virão dias terríveis.” 

 
54 

10 de Setembro de 2008  
“Virá rápido o dia da confusão, que alterará o vosso tempo e a vossa 
maneira de viver. Num momento todos os relógios do mundo ficarão 
desacertados.” 

 
 
 

58 
06 de Outubro de 2008  
“Já surgiram vários montes, marcando os Meus tempos de espera, 
mas Vou espaçar o Meu novo monte que identifica o vosso próximo 
ano.” 

 
 
 

61 
13 de Outubro de 2008  
“O homem sempre quis saber o Meu tempo …Quando o Meu relógio 
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triangular começar a descer, a vossa Terra se enterrará no abismo.”  64 
20 de Outubro de 2008  
“Vou dizer-vos as palavras dos três próximos tempos: Mar, Vinagre, 
Sangue – Grande será o sofrimento e a guerra no mundo.”  

 
 

66 
27 de Outubro de 2008  
“Surge no horizonte a Minha grande estrela luminosa … Vesti a 
Minha roupa especial, e entrai pelo rio das Minhas revelações”  

 
 

71 
3 de Novembro de 2008  
“O vento do Meu Espírito irá separar aqueles que são os Meus filhos 
verdadeiros, daqueles que Me buscavam para satisfazer suas 
necessidades materiais.”  

 
 

 
76 

10 de Novembro de 2008  
“O Meu livro visível para vós tem vinte folhas … A folha do meio é a 
folha que hoje escreves, porque vós ireis em breve saber todas as 
coisas.”  

 
 
 

81 
17 de Novembro de 2008  
“Muitas são as casas, muitas são as igrejas engendradas pelos 
homens … a trombeta é tocada junto de cada casa, e o anjo diz para 
os residentes: Conheceis este toque?”  

 
 
 

84 
24 de Novembro de 2008  
“São três, as folhas do tempo que se encontram agrafadas umas às 
outras … Cada um dos Meus anjos do tempo separará cada folha, 
colocando-as ao lado umas das outras”  

 
 
 

91 
1 de Dezembro de 2008  
“No final do livro entenderás que Eu estou a falar do vosso tempo. 
Tempo final; por isso digo: Brevemente! Brevemente! Brevemente!”  

 

 
94 

8 de Dezembro de 2008  
“Cada esfera é um dos Meus veículos para viajares no Universo … 
Entra na tua esfera, pois a porta será fechada e não poderás sair; vais 
viajar e irás ver coisas que depois falarás à Terra.”  

 
 
 

97 
15 de Dezembro de 2008  
“Será neste curto tempo que Eu começarei a revelar aos Meus servos, 
não pela Minha Palavra escrita (a Bíblia Sagrada), mas pelos Meus 
sinais.” 

 
 
 

104 
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22 de Dezembro de 2008  
“Virá dos Céus um elemento que toda a Terra irá tremer. Nem o 
poder do mundo o poderá suster … em breve o sextante do tempo dos 
homens cairá sem préstimo.”  

 
 
 

105 
29 de Dezembro de 2008  
“Observai como o Meu desenho na terra vermelha se projecta no Céu, 
e vede como está perfeito, e todos os idólatras terão de se ajoelhar 
perante o Meu Novo Templo. 

 
 
 

109 
5 de Janeiro de 2009  
“Estai Alerta! Alerta! Alerta! São os Meus três tempos de alerta, 
porque é tempo de grande assolação; é tempo de roubar o coração; é 
tempo de matar a alma … Digo mais uma vez por sinal que, quando 
o dia se tornar em noite, Eu virei e iluminarei a Terra.” 

 

 
 
 

112 
17 de Janeiro de 2009  
“Dizei aos ricos que já não são ricos … e muitos que se dizem pobres 
têm tesouros escondidos … Na terra tudo anda em azáfama; não 
tendes tempo para ouvir a Minha voz. 

 
 
 

115 
19 de Janeiro de 2009  
“O Meu Céu de atracção está descendo para levar os Meus. Ireis ver 
a gravidade quase tocando a Terra, e irei levar acima somente aqueles 
que são verdadeiramente Meus.” 

 
 
 

117 
26 de Janeiro de 2009  
“O Meu planeta novo já está preparado. Breve vereis a Nova Terra 
… Tudo está aguardando a chegada dos Meus filhos.”  

 
 

118 

2 de Fevereiro de 2009  
“O Meu relógio padrão está situado na praça de passagem dos 
homens. Hoje olharam e viram que o Meu relógio está duas horas 
atrasado, e não perceberam que essas são as horas da Minha 
Misericórdia … São três os avisos do tempo.” . 

 
 
 
 

122 
9 de Fevereiro de 2009  
“Meus servos, vou propor-vos um enigma, e Eu vos dou a solução: A 
primeira letra (A) e o primeiro número (1). O ano primeiro é a letra 
“O”. As outras letras ficarão na Terra.”  

 
 
 

128 
19 de Fevereiro de 2009   



345 
 

“Meu servo, vê o exterior do Meu anel de ouro e escreve o que vês: “I 
– MMIX” … olha agora o interior do Meu anel de ouro e escreve o 
que vês: “Última Revelação … Começai a contagem do tempo da 
Minha profecia no mês “I” do vosso alfabeto, do ano “MMIX.” 

 
 
 

128 
24 de Fevereiro de 2009  
“A outra mulher é a Minha igreja, e a botija do oxigénio tem a Minha 
marca: “45-03-09.”  

 
 

133 
28 de Fevereiro de 2009  
“Já estou tão perto de vós, que escuto o vosso respirar … Olha o 
infinito e diz o que vês (538571411394145) … segue a ordem que já 
transmiti, e vê a Minha revelação. “É CHEGADA A CIDADE.” 

 
 

 
135 

2 de Março de 2009  
“As Minhas borboletas, da vida dos Meus servos, mergulham no lago 
das águas cristalinas, e depois sobem até à Minha presença … 
Preparai-vos. Vireis Comigo, mas cada um de vós terá uma tarefa.” 

 
 
 

137 
4 de Março de 2009  
“O Meu povo vive os últimos tempos de aflição da Terra … A Minha 
ampulheta se esvaziou … Breve ouvireis grande estrondo.”  

 
 

141 
9 de Março de 2009  
“No Meu quadro vou escrever, e vós deveis observar: 2009 DD 45 = 
2009 4 ALFA 100 ÓMEGA.” 

 
 

145 
12 de Março de 2009  
“Virá uma nova janela e se abrirá para uma nova Cidade, e cada um 
será o seu próprio guia, e não terá de buscar moradas perdidas … 
Acorda, ó mundo! … Olhai o homem que é escravo do homem.”  

 
 
 

147 
19 de Março de 2009  
“A arca da vossa habitação navega no rio das Minhas revelações … 
Eis que em breve uma Águia trará a Minha Nova Revelação e irá 
sobrevoar a baixa altitude, um dia apenas.” 

 
 
 

150 
23 de Março de 2009  
“Estou a começar a juntar o Meu rebanho; mas vejo que a alcateia 
dos lobos, também está a juntar-se.”  

 
 

155 
26 de Março de 2009  
“A ciência quer chegar com os seus olhos onde não pode alcançar. 
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Espreitam de baixo para cima, mas o Céu tapou a transparência aos 
seus olhos, e eles criaram um céu deles, para lutar contra o Céu de 
cima.” 

 
 

157 
30 de Março de 2009  
“Que mais poderei Eu fazer pela Terra! … O Meu arcanjo julgador 
dirá da Minha Ordem: Haverá novas leis na Terra. Haverá uma nova 
linguagem na Terra. Haverá uma nova linguagem no Céu.”  

 
 
 

159 
11, 14 de Abril de 2009 
“O Meu anjo traz com ele a bandeja da Ceia da comunhão; tomai o 
bocado de pão e reparti-o entre vós, e bebei o vinho pelo mesmo copo. 
É a última Ceia … No espaço é o espaço do tempo das trevas e da 
criação de uma Nova Cidade.”  

 
 

 
 

162 
Sábado, 18 de Abril de 2009  
“O lugar das estátuas já se abala, porque a Terra já está tremendo … 
O Meu Pai falou-Me, e Me glorificou, e Me envia à Terra como Filho 
do Homem … Agora Ele Me envia para dar nova vida nos Céus e na 
Terra.”  

 
 
 
 

163 
  

Segunda Parte  
  

19 de Agosto de 2009 
“Quando os três tempos terminarem, nada Me impede de dividir a 
vossa Terra … Como vedes ainda há tempo de escolha, pois a Minha 
salvação eterna Eu vos dou.” 

 
 
 

165 

1 de Setembro de 2009 
“A Pérola está descendo em brasa; esta Pérola sou Eu que venho no 
Meu grande Amor e Misericórdia para alertar a muitos e buscar os 
Meus filhos fiéis.”  

 
 
 

167 
5 de Setembro de 2009 
“Está chegando a hora de abolirdes as vossas mesas individuais. 
Trazei os vossos pratos e juntai-vos à Minha única grande mesa … 
Esperai pelo último.”  

 
 
 

171 
9 de Setembro de 2009 
“Hoje vou permitir que presencieis um diálogo entre Mim e o Meu 
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adversário. Não deveis temer, pois ele não vos afectará.” 173 
14 de Setembro de 2009 
“O Céu é a Minha casa, a Minha grande nave; quando vós entrardes 
nesta nave, então vos levarei acima dos Céus.” 

 
 

176 
20 de Setembro de 2009 
“Hoje é tempo de uma Nova Revelação … Eu venho no Eclodir … 
Irei laçar sobre a Terra este grande planeta … Eu vou revolver a 
Terra … Preparai-vos para a grande turbulência e confusão.”  

 
 
 

178 
1 de Outubro de 2009 
“Está chegando o termo do Meu tempo … muitos segredos irei 
revelar aos Meus servos, a partir deste mês de Tisri … Está chegando 
a hora da última vindima … Tenho dois planetas … são gémeos, e 
estão em constante contacto entre si … Eu mesmo estou preparando 
tudo para o dia do sugadouro.” 

 

 
 
 
 

182 
5 de Outubro de 2009 
“Hoje vou começar a encurtar o vosso tempo e os vossos projectos … 
O sofrimento no mundo é grande neste terceiro tempo … Estão 
surgindo dois astros com estes Meus códigos – MMXCCDXX … A 
Minha paciência terminou … O homem terminará até ao final dos 
códigos. Tudo se irá passar como estou dizendo.”  

 
 
 
 
 

189 
9 de Outubro de 2009 
“Quando vier à Terra e antes de descer na nuvem, primeiro, haverá 
escuridão. Antes de descer com os Meus anjos não haverá prodígios; 
antes dos prodígios haverá grandes batalhas, e só depois haverá 
deslumbramento.” 

 
 
 

193 

13 de Outubro de 2009 
“Em breve enviarei à Terra três dias de Sol, chuva, vento, neve e 
montes de gelo que cobrirão as vossas casas. Somente no quarto dia 
podereis sair das vossas casas, e vereis coisas estranhas.”  

 
 
 

197 
14 de Outubro de 2009 
“Mas há um lugar da vossa Terra que escapará. Esse será o lugar da 
Minha Santidade, onde Eu andarei no meio dos Meus filhos … Do 
planeta Júpiter, que é bastante parecido com o vosso, são 
continuamente enviados à Terra muitos espíritos, que têm causado 
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grande dano e várias deformações.” 201 
20 de Outubro de 2009 
“Toda a actividade da Terra irá parar por vinte tempos, que 
aguardam pela Minha ordem … Entre os Meus braços guardo duas 
rochas, aguardando o vosso pedido de misericórdia, para não as 
lançar sobre a Terra.” 

 
 
 
 

205 
1 de Novembro de 2009 
“Eis o principio do primeiro tempo, do primeiro ano, do grande e 
final julgamento sobre a Terra … O início dos meses é diferente, pois 
Eu o marco pelo mês de Tisri … Darei à Terra parte de um povo para 
servir segundo a Minha ordem, e a outra parte para Me servir acima 
de todos os Céus.” 

 
 
 

 
 

208 
5 de Novembro de 2009 
“Vejo no Meu primeiro tempo a escrita dos pobres que não têm nada 
… Vejo no Meu segundo tempo o Hades e o seu livro dos ossos … 
Chegou o tempo de seres sufocado (Satanás), e não Me voltares a ver, 
nem a ti mesmo.” 

 
 
 
 

211 
9 de Novembro de 2009 
“A primeira metade da Minha igreja subirá no primeiro tempo … 
Contaste vinte e três árvores, que são as árvores dos meses até que a 
Minha igreja esteja pronta para a Obra que será feita sobre a Terra e 
sobre os Céus.”  

 
 
 
 

213 
13 de Novembro de 2009 
“Observa o passar do último dia do último mês e vê o ano que aparece 
– 2010 … Observa o passar do último dia do último mês e vê o ano 
que agora aparece – 2011 – Observa agora o passar do último dia do 
vosso mês de Setembro, pois quando surgir o dia a seguir, o relógio 
dará a sua volta e vereis – 2012.” 

 
 

 
 
 

217 
14 de Novembro de 2009 
“A matéria não é o que pensais … O caminho do espírito é a 
libertação para Mim, ou a condenação eterna … Quando Eu vos 
mandar calar para não mais avisardes os outros, calar-vos-eis, pois 
eles não Me ouvem … Os Meus anjos habitam no Meu campo 
magnético.” 
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20 de Novembro de 2009 
“Ao Meu povo que Me espera até à Minha vinda, lhes direi: Estai 
preparados para virdes ao Meu encontro … Partirei o Meu coração 
em quatro partes, quais quatro cantos do mundo, pois o Meu Amor é 
grande, e sofro pelos dias vindouros” 

 
 
 
 

226 
1 de Dezembro de 2009 
“Muitos serão avisados, porque os Meus servos que têm guardado a 
Minha Palavra e têm a Minha marca os avisarão … Quando 
escutardes no primeiro clima toda a discórdia dos governantes do 
mundo, sabei que será o tempo do preparo das trevas … Eis que em 
breve dois planetas se abrirão, e será visto algo que o mundo nunca 
viu; mas primeiro vou inverter a órbita.” 

 
 
 
 

 
 

233 
5 de Dezembro de 2009 
“Eu Sou a separação da alma e do corpo, porque já o espírito é Meu. 
As grandes catástrofes são imparáveis nos últimos tempos. Dias virão 
em que as catástrofes se multiplicarão, para que o mundo veja e Me 
culpe, como causador de tudo.” 

 
 
 
 

236 
9 de Dezembro de 2009 
“Meus servos, em breve ireis ver um tempo de Primavera; este tempo 
de Primavera será visto em toda a Terra … Meus queridos filhos, 
quando em breve chegar esse dia, estareis atentos, porque não sabeis o 
dia nem a hora. Mas uma coisa vós sabeis: Será num tempo de 
Primavera.”  

 
 
 
 
 

239 
14 de Dezembro de 2009 
“E quando vier aquele tempo do ano dois, não mais haverá tudo do 
que é datado: porque um novo selo, um novo carimbo, um novo 
código se irá iniciar. A ordem que estais vivendo será mudada pelo 
homem. Não dateis nada para esse tempo.”  

 

 
 
 

242 
17 de Dezembro de 2009 
“Criei um mundo manso e suave. Mas o homem o tornou numa 
floresta selvagem. O próprio homem criou a floresta com animais 
imundos, e os proclamou como reis e sacerdotes, e os transformou em 
idolatria … Não há tempo nenhum, para que não haja tempo … 
Satanás não tocará no exterior da Minha Obra, mas Eu permiti que 
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ele tivesse um pouco de tempo.”  246 
20 de Dezembro de 2009 
“Em breve Eu irei fechar por um pouco o Céu, e farei parar as águas 
do mar … Tudo isto vai acontecer à vista de todo o mundo … Jamais 
haverá um governador ou um rei; porque o Rei que sou Eu habita 
entre o Céu e a Terra.” 

 
 
 
 

249 
1 de Janeiro de 2010 
“Por isso hoje é o começo de um novo Decreto … porque jamais 
haverá outro Decreto … Ajuntarei na terra os profetas que são do 
Alto e ouvem a Minha voz; e eles anunciarão a todo o povo o que vai 
ser visto … Meus servos, grande coisa será vista nos ares.”  

 
 
 

 
255 

5 de Janeiro de 2010 
“Muitos ainda querem sentir a solidez do mundo, e temem deixar as 
coisas da terra; têm medo de subir a escada da fé. A esses, Eu digo: Se 
continuardes com esse medo, não subireis até Mim.”  

 
 
 

257 
9 de Janeiro de 2010 
“Breve virá o segundo tempo, e descerá a chama de fogo … Seis 
planetas serão subjugados, e dois serão poderosos. E tudo o mais será 
conforme a nova Escritura.”  

 
 
 

260 
13 de Janeiro de 2010 
“Brevemente o Meu povo que está ligado à Minha obra terá dois 
relógios … O relógio da esquerda servirá as horas da terra; mas o 
relógio da direita servirá o Céu, e terá as Minhas horas do dia … 
Também ao mundo será revelado o relógio que está no Céu.”  

 
 
 
 

265 

14 de Janeiro de 2010 
“Muita coisa vos tenho mostrado, e pensais que tudo se cumprirá de 
imediato. Não penseis assim … Não é tudo no mesmo tempo! Não é 
no tempo certo! Quando vier o segundo tempo, aí tu verás a 
aproximação da vinha e da figueira.”  

 
 
 
 

268 
20 de Janeiro de 2010 
“Eu Sou a estação emissora deste planeta … Os Meus dois segredos 
serão revelados proximamente … Toda a moeda será desvalorizada. 
Haverá loucura nos negócios. Não haverá mais entendimento; e aos 
homens irá faltar-lhes a matéria para tudo aquilo que eles querem 
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fazer com as suas mãos.” 271 
1 de Fevereiro de 2010 
“Vai e anuncia a profecia que Eu plantei em ti. São dez as profecias 
que estavam guardadas no Meu cofre … Vai haver um tempo de 
horas trocadas; em que quando vier a epidemia, nem o mundo saberá 
a hora que foi … Lembra-te da estação televisiva. A profecia, toda ela 
será falada, ouvida e vista em todo o mundo.”  

 
 
 
 
 

278 
5 de Fevereiro de 2010 
“Passará o primeiro tempo; mas o segundo tempo não passará … 
Cinco dias, após o vosso punho e o vosso falar; cinco dias serão os 
cinco dias do segundo tempo. Cinco dias serão os cinco tempos do 
segundo tempo … Aonde estiver o Meu servo Eu o guardarei.”  

 
 

 
 

285 
9 de Fevereiro de 2010 
“Despertai, porque Eu quero tudo o que é vosso … Eu não quero 
lugares vazios na Minha Cidade … Está próximo o dia da queda das 
águas, e o Sheol já está sendo habitado. Minha é a Minha abóbada … 
Breve o relógio vai dar o seu alarido, e a hora será para o despertar do 
mundo … Cinco dias de acontecimentos vós ireis revelar.” 

 
 
 
 
 

288 
13 de Fevereiro de 2010  
“Há uma parte do mundo em que a morte é maldição; mas na outra 
parte do mundo, a morte é para a vida … Já não há o encontro da 
própria natureza; porque uma nova natureza irá em breve existir. A 
anterior, a mais antiga, essa existiu!”  

 
 
 
 

294 
14 de Fevereiro de 2010 
“Quando Eu vos falar, três dias serão antes, e Eu estarei no vosso 
meio … Sois os escolhidos para a última revelação … Não sereis 
vistos de forma alguma … O vosso lugar da Terra saiu! Próxima está 
a Minha Vinda.” 

 

 
 
 

296 
20 de Fevereiro de 2010 
“Muitos e muitos estão à Minha espera, mas nem a todos atrairei a 
Mim … Breve chegará o primeiro tempo! Breve chegará o segundo 
tempo! Breve chegará o terceiro tempo!” 

 
 
 

300 
1 de Março de 2010 
“A ave da Primavera está preparando o seu voo; e os olhos da pomba 
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estão a olhar para vós … Já vos apartei desta Terra, e sereis para Mim 
os escolhidos da Minha Sabedoria … Eu te mostrarei os dois 
segredos.” 

 
 

304 
5 de Março de 2010 
“Eu vos congreguei para falar hoje convosco … Desci até vós por um 
momento, e vos levei Comigo para falar do dia que há-de vir; e os 
servos da letra esperarão pela Minha ordem, para que se faça escrita. 
Leiam todos os povos que estão à face da terra, porque a Minha 
escrita se cumprirá.” 

 
 
 
 
 

309 

9 de Março de 2010 
“Está chegando o tempo de Eu vos chamar, para transmitir-vos os 
Meus dois segredos. O cometa já está em volta do Sol, e está 
aumentando a velocidade … Este mundo irá ter a maior inclinação 
… Eis que o mundo vai contar alguns tempos, nos quais eles dizem 
que surgirão os fenómenos.” 

 
 
 
 
 

310 
13 de Março de 2010 
“Hoje é o Meu último dia do ano no vosso planeta, e o Meu último 
aviso … A todos aqueles que caminham na Minha direcção digo: 
Ninguém olhe para trás.”  

 
 
 

314 
14 de Março de 2010 
Não foi permitido pelo Senhor registar as revelações 
transmitidas na reunião deste dia, conforme nos havia sido 
dito em 09/03/2010  

 
 
 

316 
20 de Março de 2010 

As revelações do Senhor vão estender-se ao longo de doze 
dias, a partir desta data.  
1.º Dia: “Os homens hoje continuam a caminhar pela ponte da 
matéria, mas o tempo é diferente … Eu sou o arquitecto desta ponte.” 
2.º Dia: “Esta casa (mundo) vai ser destruída na décima quarta 
hora, do quinto mês, do tempo seguinte; do mesmo tempo da hora.” 
3.º Dia: “Quando chegar o próximo tempo … Cortarei os embriões de 
muitos, e os levarei Comigo; e os outros Meus … em outro tempo.”  
4.º Dia: “Quando o Meu povo observar nos ares dois círculos; a ser, 
um grande e o outro menos grande, saberá que um é o novo Céu, e o 
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outro a nova Terra. No dia do segundo tempo.”................................... 
5.º Dia: “O mundo já há muito tempo está a caminhar abaixo do 
nível da terra, e está chegando o dia da sua morte … Agora são os 
anjos do Meu Reino que vão estar convosco; eles virão ao vosso 
encontro.”.............................................................................................. 
6.º Dia: “Eis que já se vê ao longe que estão chegando os cavalos da 
profecia … Este mundo já perdeu parte do seu equilíbrio … Ouvi ó 
nações a voz dos profetas.”.................................................................... 
7.º Dia: “O mundo já não se suporta a si mesmo … Escreve: Há os 
segundos, há os minutos, há as horas, há os dias, há os meses, há os 
anos, há os séculos; e tudo isto breve não passará.”.............................. 
8.º Dia: “Debaixo dos escombros, uma criança teve o poder de evitar 
ser esmagada; porque ela tem a sabedoria da Luz.”............................... 

9.º Dia: “O anjo que há-de vir nos dias seguintes, ele te dará a chave 
e falará contigo; porque o trigo já começou a secar.”............................. 
10.º Dia: “Grande vai ser a matança na vossa cidade…porque até ao 
próximo tempo, Eu tirarei das cidades, todos aqueles que são Meus.” 
11.º Dia: “Em breve descerão do alto oito anéis, para o lugar da 
demarcação … Igual à marcação do vosso tempo podes ver – 2010, 
2011 e 2012.”......................................................................................... 
12.º Dia: “Enviarei à Terra no tempo de Etanim e até ao tempo de 
Sebate cinco anjos; e cada um dos Meus anjos virá no seu tempo.”  
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327 

1 de Abril de 2010 
“O cântaro do mundo está cheio de tal maneira que já transborda, e o 
sobejo das águas do mundo já está a corroer totalmente este cântaro 
podre … Repara que o Tecelão está querendo tirar os parasitas que se 
agarram ao linho.” 

 
 
 
 

329 
5 de Abril de 2010 
“Vinte e nove são o começo de um tempo; e a metade do outro tempo, 
daquele tempo, será o que é do dia seguinte … Por um pouco de 
tempo, o homem vai encontrar um templo que há muito está 
escondido.”  

 
 
 
 

332 
9 de Abril de 2010 
“Vós vistes novos Céus e uma nova Terra, porque hoje é selado este 
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tempo; e digo Eu que o de amanhã, até ao quinto dia de um outro 
amanhã, será o rolo que tem as últimas revelações para o mundo … 
Se entenderdes as Minhas revelações, sabereis o que há-de suceder ao 
mundo.” 
Nesta última reunião foram registadas as revelações dos dois 
segredos: 
“Hoje as Minhas palavras, as Minhas revelações e as Minhas letras 
estão diante de vós. É chegada a décima quarta hora do vosso tempo, e 
do Meu tempo … Eis que uma sombra vem sobre a Terra … Digo-
vos que este mundo, breve morrerá, e Eu ressuscitarei um novo 
Paraíso inscrito na Glória Eterna … No tempo seguinte, ao quinto 
mês, te digo que nem os ninhos das andorinhas estarão nos beirais 
das casas nesse tempo; porque na décima quarta hora do vosso mundo 
haverá um grande estrondo nos Céus e na Terra … Começai a 
construir cada um de vós, todos aqueles que habitais Comigo. 
Construí cada um, uma casa sem alicerces, e começai a chamar os 
vossos familiares para ajudar na construção.”   
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‘O DESPERTAR DE UM NOVO DIA’ é um alerta profético para 

todos aqueles que estão despertos e dispostos a analisar os 

acontecimentos do nosso tempo à luz das profecias de Deus. 

Cremos que vivemos os tempos finais e sabemos que muita coisa 

já tem sido escrita sobre o assunto. Por causa de algumas dessas 

mensagens muitos têm sido levados a falsos alarmes e até mesmo a 

situações de ridículo, o que relega esses alertas para o campo da ficção, 

senão mesmo para o descrédito total. 

A forma de Deus alertar a humanidade faz-se através de uma 

linguagem que por vezes parece hermética. Esse é o Seu propósito, pois 

assim os que não estão muito interessados são afastados de imediato 

pela incompreensão da linguagem. 

Não faremos apologia daquilo que o leitor encontrará nesta 

obra, mas citaremos apenas um pequeno excerto de uma mensagem do 

Senhor: “Depois da separação destes de pouca fé em Mim, olhai e 

vede o raiar da aurora, e o despertar de um novo dia. Segui em frente, 

pois Eu Sou o vosso Pastor. Vede o campo verdejante que Eu vos 

havia prometido. Olhai e vede pairar sobre o Meu campo verdejante 

o grande círculo iluminado com a Minha luz e o Meu poder; colocai-

vos debaixo do Meu círculo protector, como se estivésseis debaixo da 

Minha Sombra e aguardai.” 

Preparemo-nos para que este “aguardar” seja vivido na paz e na 

concórdia entre todos. 
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