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● Joel: 1, 11 

 

JULGAMENTO AGORA COMEÇA 

 

Vejo um menino pequeno, correndo livremente, ele tem cerca de cinco           

anos de idade. Ao lado dele está um leão macho, metódico. O menino está              

muito feliz, mas vejo que ele está correndo por toda parte, o Leão continua              

parado, mas caminha lentamente, mantendo um olho nele. 

Depois que a criança correu por um tempo, ela se aproximou do Leão             

e ficou ao lado dele. A criança já havia parado de andar e andava com o                

leão. Este leão representa Jesus como o leão de Judá. A criança se aproxima              

de Jesus, significando um sentimento mais profundo de proteção e amizade. 

Então eu vejo nesta visão um pequeno lago, a escuridão está           

descendo, não há lua, é escuro como breu. Neste lago há um pequeno barco              

minúsculo com dois remos e está amarrado. A criança corre à frente            

novamente até a beira do lago. A criança se vira para o leão, que é Jesus,                

que está bem mais distante. A criança não fala, mas se comunica:  

'Vamos pegar o barco?'. 

Jesus balança a cabeça: 'Não filho, hoje não vamos entrar no barco'. 

A criança responde: 'Por que é mais rápido chegar ao outro lado?' Mas             

Jesus responde e balança a cabeça com mais determinação:  

'Não filho, hoje é mais perigoso do que era há um ano, não é mais               

seguro'. 

Vejo um leve olhar impetuoso no rosto da criança, mas depois           

caminha para ao lado do leão. Percebo agora que a criança está muito             

cansada e o Leão fala baixinho com ele: 

'Você quer andar nas minhas costas?' 

A criança responde: 'Ah, sim, por favor! Estou tão cansado, com tanta            

fome e com sede'. 

O leão se deita no chão e a criança fica de costas sobre ele como se                

fosse um pequeno pônei. A criança então se encolhe e se move em direção à               

cabeça do Leão, onde está todo o pêlo, sua crina e aperta com firmeza a               

gola e depois se deita. 
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Vejo agora nesta visão que em ambos os lados do Leão existem dois             

anjos muito altos, eu estimo em torno de 4 metros de altura. Ambos estão              

carregando uma grande espada embainhada no quadril direito e o material           

do lado de fora dessa espada é ouro puro. Eles também têm um grande              

cinto branco em volta da cintura, ambos estão vestidos da mesma maneira.            

Percebo que nos pés desses anjos eles estão usando sandálias romanas e            

caminhando muito lentamente ao lado de Jesus. Eles acompanham-no com          

grande precisão. Então, para minha surpresa, percebo que, onde os anjos           

andam, deixam para trás pegadas de fogo, parece que seus pés estão            

pegando fogo. 

Foi nesse ponto da visão que Jesus revela que o leão representa o leão              

de Judá e que ele está saindo agora a céu aberto. 

Percebo que a criança ainda está dormindo, exausta por sua jornada e            

agora está coberta da cabeça aos pés com um cobertor carmesim profundo.            

(Isso representa a cobertura do sangue de Jesus). 

Ainda é noite e o silêncio permeia a atmosfera, o céu está claro com              

apenas algumas estrelas brilhando. O leão de Judá continua caminhando          

lentamente junto com esses dois anjos muito altos de cada lado dele e, a              

certa distância, parece que existem dois faróis de luz muito brilhante. Parece            

que Jesus e os dois anjos não têm pressa. 

Então Jesus se volta para um dos dois anjos, o Arcanjo Miguel e diz: 

'Estamos prontos Miguel ?' e Miguel responde: 'Sim, estamos prontos,          

SENHOR'. 

Enquanto eu continuava a contemplar essa visão, noto que os dois           

anjos e Jesus como o Leão de Judá estão olhando para frente o tempo todo.               

Isso me lembra a escritura de que não devemos olhar nem para a direita              

nem para a esquerda. 

Então, no lado esquerdo, vejo uma duna de areia muito árdua e alta,             

com pequenos pedaços de grama intercalados sobre a areia. Essas dunas de            

areia se elevam como falésias muito altas, a centenas de metros de altura,             

causada por muitas tempestades que passaram e a área é classificada como            

muito perigosa. Nós andamos por muitas pedras grandes, rochas e pedras           

pequenas causadas por tempestades - um terreno difícil de andar. 

Então o cenário muda e as dunas e falésias tornam-se o que só pode              

ser descrito como rochas antigas e essas rochas antigas foram e subiram            

direto para o céu tão alto. Continuamos a descer em um vale profundo e              

agora o terreno era alto de rochas dos dois lados. Jesus fala novamente pela              

segunda vez a Miquel: 

'Você está pronto, Miquel?'. Ele responde: "Sim, Senhor, eu estou           

pronto".  
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Então Jesus se volta para o outro anjo cujo nome é Daniel (que             

significa Julgamento de Deus) e diz: 

'Você está pronto, Daniel?' e Daniel responde: 'Sim, Senhor, estou          

pronto'. 

Então Jesus agora se volta para olhar para os dois anjos juntos, 

'Estamos prontos, meus anjos fortes?' 

'Sim, Senhor, estamos prontos'. 

Jesus, o Leão de Judá, fala novamente: 

'A batalha é feroz, Meu amado e Meus filhos não estão todos prontos.             

Eles estão cansados, desgastados, agredidos por todos os lados e atacados           

espiritualmente, mentalmente e emocionalmente por todos os lados.’ 

Jesus faz outra pergunta, seu rosto está muito sério, mas há também            

um olhar de grande determinação. 

- ‘Você enviou reforços como eu ordenei?’ 

Daniel falou primeiro: 'Sim, Senhor, ordenamos ainda mais dos seus          

poderosos anjos para trazer seus filhos para casa. Eles estão tão cansados,            

Senhor'. 

'Sim, meus amados servos, mas agora vou derramar em maior medida           

mais do meu Espírito Santo e meus filhos se levantarão em meu nome e em               

meu poder'. 

Eles responderam 'Sim, SENHOR'. 

O Senhor me revelou neste momento que a criança pequena se           

chamava Davi e representava a igreja, a semente dos filhos de Deus. A             

criança ainda estava nas costas do leão de Judá, mas choramingando em            

seu sono incomodada por pesadelos. (Satanás ataca através nos sonhos à           

noite). 

Aí então ouvi Jesus falando com a criança: 

"Paz, criança, paz". 

Os gemidos pararam e o menino se encolheu ainda mais perto da juba             

do leão de Judá. Daniel olha para o SENHOR e diz: 'Ele conseguirá SENHOR?' 

Sim, ele conseguirá, todos aqueles que escolhi conseguirão. Eu         

prometi e Eu guiarei todos eles. Meu pai está esperando, a hora chegou,             

mas devemos esperar, concordamos em esperar por uma fração de tempo.           

Esta é a última e final colheita e os portões do inferno não prevalecerão.              

'Pressionem Meus servos, Meus filhos para aprofundarem mais em         

intercessão, acordem eles durantes em vigílias diferentes da noite'. 

Então eu ouço o Arcanjo Miguel fazer o que soa como um assobio             

agudo no ar, mas foi então que eu percebi que era o som do Shofar. Ele                

chamou de Joel 2:1: “Toca a trombeta em Sião e soam o alarme no meu               

santo monte. Todos os habitantes da terra tremerão, porque o dia do            

SENHOR vem, porque está próximo.” 
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Quando o Shofar soou e essas palavras foram declaradas, senti nessa           

visão a terra tremendo debaixo de mim - um tremor muito profundo. Vi             

rachaduras começando a se formar muito rapidamente, rachaduras muito         

profundas. O som do Shofar penetrou bem dentro de mim e depois            

profundamente, bem profundamente, dentro da própria terra. 

Vejo ambos Jesus, o leão de Judá, e os dois anjos em pé agora em               

uma rocha muito alta. Essa rocha é mais alta do que todas as rochas que               

passamos anteriormente. Esta rocha é tão enorme, tão grande! A rocha saiu            

do chão e pude ver que era tão antiga, bem antiga! Parecia uma montanha,              

mas não era apenas uma rocha enorme, tão alta quanto uma montanha. 

Imediatamente, em meu espírito, eu sabia que essa Rocha era a           

Ancião dos Dias. Esta rocha alta representava o Ancião dos Dias, a Rocha             

das Eras. Também ao mesmo tempo, o SENHOR revelou que Sua Noiva e             

Sua Igreja estão sobre a Rocha das Eras, o Ancião dos Dias. 

Sobre esta rocha, vi o fogo Santo de Deus. Pensei em Moisés e na              

sarça ardente, mas o fogo à minha frente sobre a Rocha das Eras era maior               

e mais larga do que qualquer fogo que eu já havia visto, subia e descia em                

todas as direções. 

Foi nesse ponto que a PALAVRA veio de Jesus para declarar. 

 

PALAVRA 

'Você vê essas coisas, minha filha?' 

Declare hoje que as pessoas se reúnem, que declare um jejum, porque            

o Meu Retorno está bem próximo. 

Minha filha, anote o que você tem visto e avise o povo hoje, que Eu               

estou voltando em breve e sacudirei esta terra como nunca antes. Vou            

quebrá-la em pedaços, como um pedaço de cerâmica; será quebrada a           

partir do alto. Esse tremor vai rachar e destruir muitos ídolos, casas,            

possessões, coisas feitas de pedra, madeira e todo tipo de materiais           

terrenos. Todos vão estremecer com um grande tremor, um grande          

tremor... Diz o SENHOR 

‘Você entende o que estou lhe pedindo, filha?' Eu respondo, 'Sim,           

SENHOR'. 

'Vai, minha filha, Eu estou com você, queiram ele ouvirem ou não. 

Proclame o que você viu e o que ouviu. O fim chegou, filha, o fim               

chegou. Estou voltando para construir Meu exército, Meu Remanescente.         

Seja ousada, Eu estou contigo. Eu fiz o seu rosto parecer como uma face de               

pedra para resistir à aparência deles. 

Eu acenei em meu coração enquanto meditando nas palavras de Jesus,           

tremendo, sabendo que agora é verdadeiramente o tempo de Deus, Sua ira            

está aqui agora, não importa o que parece estar acontecendo.  
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Então Jesus finalmente diz virando a cabeça para mim e rugindo como            

o Leão de Judá.  

"Agora não há mais atraso, não há mais tempo, o Reino de Deus está              

próximo. Hoje é o dia do vale da decisão, o vale da decisão, o vale da                

decisão '. 

Eu ainda estava em cima da Rocha das Eras com Jesus, o Leão de              

Judá, juntamente com seus dois anjos poderosos, e eles estão olhando para            

frente em direção a esse vale muito profundo e logo eles estão olhando para              

baixo deste vale. Eles estão de pé, na ponta deste vale, olhando para o              

precipício deste vale. 

No meu espírito, as palavras que ressoam são 'Sodoma e Gomorra',           

juntamente com a PALAVRA do SENHOR 'O julgamento agora começa'. 

Eu senti impulsionada a buscar na minha Bíblia o relato de Sodoma e             

Gomorra. Eu achei em Gênesis 19.  

O SENHOR me incomodou que é neste ano de 2019, que é o ano do               

Julgamento de Sodoma e Gomorra, como nos dias de antigamente. Sim,           

este é o ano do grande Julgamento do SENHOR. 

 

……. A VISÃO TERMINA… 
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