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VISÃO - CÉU E INFERNO 
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VISÃO 

Vejo diante de mim o Jesus Cristo ressuscitado, e ele está vestido de             

branco e as duas mãos Dele estão estendidas à sua frente. Estou de pé um               

pouco mais longe, mas não muito longe, porque eu posso ver as mãos             

furadas de Jesus. Ele parece sério, mas também sorrindo um pouco. 

Eu o vejo bater palmas e ele sorri ainda mais. Seu rosto se ilumina e o                

som do aplauso sacode os galhos das árvores e todas as folhas verdes caem              

no chão. Há muitas árvores no pomar como árvores frutíferas, peras, maçãs,            

laranjas e ameixas. Todas as folhas eram verdes brilhantes, frescas, mas           

sem flores nem brotando. 

Jesus bate palmas novamente e eu ouço o chão tremer e sinto o chão              

se mover embaixo. Além disso, o som do bater as palmas faz com que todos               

os pássaros com ninhos nas árvores voem para cima, mas eles voam de             

volta bem rapidamente porque há filhotes novos em seus ninhos. 

Jesus acena para mim para ir até Ele. Ele ainda está sorrindo e me              

fala: “Não temas Minha criança, venha, venha andar do Meu lado. Eu quero             

falar com você. Eu quero te mostrar coisas.” 

Ele estende um de Suas mãos e eu posso ver uma cicatriz tão             

profunda que agarro sua mão e instantaneamente meus medos         

desaparecem. Eu me vejo olhando nessa visão que Eu tenho 10 anos de             

idade. Eu pergunto: 

“Sua mão dói?” 

“Não Jacky, agora não” 

“Isso realmente te machucou Jesus?” 

Jesus pára por um segundo na minha pergunta e então Ele vira para             

mim, agacha para ficar nivelado com o meu próprio rosto… aqui eu posso             

olhar diretamente para o Seu rosto. 

Seus olhos eram tão brilhantes e transparentes com muitas cores.          

Dave para ver tudo e nada era escondido. Eu senti o amor Dele             

transbordando em mim. Ele disse calmamente: 

“Sim, Jacky, realmente doeu, mas valeu a pena porque Eu amo você,            

amo meus filhos.” 
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Então Jesus abre a mão para mim e eu toquei com as pontas de meu               

dedo gentilmente na cicatriz sentindo ela por completa. A cicatriz era           

profunda.  

Tentei olhar ainda mais fundo a cicatriz em Sua mão e me perdi no              

tempo - olhando e examinando ela tão lentamente. Inspecionei cada          

centímetro da mão de Jesus e a cicatriz e Ele nunca me parou. Eu não me                

apressou a terminar isso. 

Eu me virei para olhar novamente para Seu rosto maravilhoso e fiquei            

impressionada com o Meu amor por Jesus. Eu disse estas palavras: 

“Eu te amo, Senhor; Você fez isso por mim?” 

“Sim, Jacky. Eu fiz”, Ele respondeu. 

Então disse, “Ninguém nunca fez isso para mim.” 

Então Jesus aperta minha mão com firmeza e diz: ‘Eu te amo Minha             

pequena Jacky.” 

Depois eu falo, “Posso ficar com você para sempre Jesus. Eu não gosto             

da terra. As pessoas são tão cruéis uns contra os outros. Eles são cruéis até               

mesmo com seus animais. É tão doloroso Jesus. Eu quero ir para casa.” 

Jesus olha para mim seriamente agora e diz: 

“Venha, vou lhe mostrar uma coisa primeiro e depois vou lhe dizer o             

que você pode fazer por mim, sim?” 

“Sim, Jesus”, respondo. “Farei qualquer coisa por você”. 

“Venha” Jesus disse, e caminhamos lentamente por este campo em          

chamas que ainda não tinha reparado antes. 

 

Em todo lugar onde olhava, havia fogo. Mesmo assim, não senti o            

calor. As chamas estavam ficando mais e mais alto mas elas não nos tocava. 

Então nós caminhamos por outro campo e este tinha sido achatado até            

o chão pelo fogo. Toda a terra estava queimando e em todo lugar era              

escuro. Havia restos carbonizados de pessoas e animais. 

Jesus podia sentir meu coração batendo rápido e esse medo estava           

aumentando dentro de mim, mas continuamos a andar em frente e em            

direção à beira de um penhasco. Aproximei-me de Jesus e, nesse ponto da             

visão, eu me olhava e eu era uma menina de cinco anos.  
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Do outro lado de Jesus, notei muitas outras crianças com cerca de            

cinco anos de idade, meninos e meninas. 

Havia fumaça por toda parte vindo dos escombros do chão. Todos os            

lugares estava em completa desolação. Ao caminhar neste campo, Jesus          

estava calado. Eu não sabia o que fazer, mas sabia que, se continuasse             

segurando a mão de Jesus, eu estava segura. 

Enquanto olhava para as outras crianças do outro lado de Jesus, elas            

estavam todas de mãos dadas e uma criança estava segurando a mão de             

Jesus. 

Quando olhei ao meu redor, vi tantas árvores, todas essas árvores           

queimadas no chão. Era uma devastação completa. Parecia que nada          

poderia sobreviver, mas mesmo assim, eu estava aqui, viva com Jesus. 

Até mesmo com apenas cinco anos de idade, eu sabia em meu            

espírito, que minha alma era muito madura; como a de um adulto. 

Foi nesse ponto da visão que senti um peso profundo do que estava             

vendo. Era tão pesado e eu mal consegui conter minha ansiedade. Jesus            

apertou a minha mão e falou em meu espírito: 

“Não temas Jacky.” 

Depois percebi que onde estavam as outras crianças, meninos e          

meninas, vi muitos anjos e eles levaram as crianças em outra direção. Eu             

não conseguia ver para onde estavam indo, porque estava muito brilhante.           

A luz era forte que cegava e, em apenas um segundo, todos haviam passado              

e desaparecido como se fosse véu muito fino. 

Agora estava apenas eu e Jesus e estávamos de pé na beira desse             

penhasco. Eu ainda estava segurando com muita força a mão de Jesus;            

entretanto, percebi que era Jesus que estava segurando a minha mão com            

força! Eu me senti muito seguro com Ele. 

Enquanto eu estava na beira do penhasco, não precisava olhar para           

baixo, porque logo na minha frente, havia uma enorme cratera gigante, do            

tamanho que eu nunca tinha visto antes. 

Era um poço de fogo e as chamas desse fogo eram tão grandes que eu               

sabia que elas nunca iriam apagar, e enquanto olhava para as chamas, elas             

aumentavam cada vez mais. Foi então que eu percebi que Jesus estava me             

mostrando o poço do inferno. 

Então Jesus falou comigo: 

“Esta é apenas uma parte do inferno, Jacky. Existem sete níveis de            

profundezas o inferno, terríveis demais para você ver. Este é apenas o            

primeiro andar. Existem elevadores que vão direto para o porão do sétimo            

andar do inferno, isso é para os piores criminosos.” 

Eu não tinha palavras para descrever o que estava vendo. Não           

conseguia de forma alguma. E então Jesus falou novamente: 
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“É por isso que Sofri a dor, Jacky, na cruz para que Meu povo não               

precise vir para aqui.” 

Então ouvi estas palavras das escrituras em meu espírito: 

“Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a            

sua alma”, Mateus 16:26. 

Jesus falou novamente comigo: 

“Não segure nada que Eu lhe dou, pequena Jacky. Tudo o que é de              

valor é do Meu Reino, Minha Salvação. Abandone tudo Jacky, não vale a             

pena se apegar a nada neste mundo.” 

Eu ainda estava sem palavras para falar, mas me vi concordando com            

a cabeça - tamanho foi o choque de ver o local do inferno. 

 

Também lembrei que Jesus, dois anos antes, Me disse que me daria            

visões do inferno e do céu, sendo este o primeiro com grande clareza. 

Jesus falou novamente: 

“Diga a eles Jacky, diga o que você viu. Meu Espírito Santo preencherá             

os espaços em branco que faltam. Diga a eles, Minha criança, não se segure              

nada pois Minhas mãos de cicatrizes, Minha graça, Minha misericórdia, e           

Minha salvação é para todos os que crêem no Meu nome. Ajudarei você,             

Jacky. Ajudarei você a carregar Meu fardo, pois você não pode fazer nada             

sem Mim.” 

Enquanto olhava para esses quilômetros de fogo flamejante,        

agarrei-me a Jesus como nunca antes, mas ainda não conseguia falar. Foi            

horrível. 

 

 

Então eu estava em outro campo, mas este era um belo campo cheio             

de flores silvestres. Vi minhas flores favoritas: dedaleira, margaridas, botões          

de ouro, papoulas da cor rosa pálido e vermelho. Eu olhei para Jesus e Ele               

estava brilhando tão intensamente. Ele estava tão branco. 
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Então, eu vi Jesus subindo aos céus e eu também! Eu sabia neste             

momento que estava vendo um pedacinho do céu!  

O céu era tão bonito, tão brilhante, tão branco, tão limpo,           

simplesmente lindo! Eu vi linhas e mais linhas de todas as flores coloridas e              

muito mais e as cores eram tão brilhantes, ricas e profundas que parecia ser              

uma dimensão completamente! 

Então eu vi todos os tipos de pedras preciosas e semipreciosas,           

diamantes, pérolas, esmeraldas, quartzo rosa, turmalina, opala, jaspe,        

ametista, berila, e muito mais, em grande exuberância e abundância.  

Eu vi rios de ouro, prata, bronze e cavalos. Cavalos selvagens tão            

livres e felizes. Eles pareciam tão fortes, mais fortes que os cavalos mais             

fortes da terra e cada um tinha uma crina de cor diferente e marcas              

individuais em seus corpos. 

Então eu vi casas de tamanhos diferentes, todas em cores diferentes,           

feitas com pedras semipreciosas. A paz era indescritível e a liberdade e a             

beleza além da descrição, aqui estava a Vida! 

Então Jesus me levou para uma sala. Essa era uma grande sala de             

jantar como em um palácio. Ela era muito grande e aqui havia uma mesa              

posta com perfeição para a Ceia do Cordeiro. Era tão majestosa. E eu podia              

sentir o cheiro da comida sendo cozida, o que também era indescritível. 

 

Jesus então falou comigo novamente: 

“Vá e fale Jacky, se eles escutem ou não escutem, pois Eu estou             

observando para ver que Minha Palavra seja cumprida. O fim está à vista e              

foi por isso que lhe mostrei um vislumbre do inferno e depois um vislumbre              

do céu. Eu estou voltando muito em breve, Minha amada. Faça o que peço              

minha pequena Jacky. Não tenha medo, pois Eu estou aqui para libertá-la.” 

 

A VISÃO TERMINA AQUI 
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