
TESTEMUNHO DO CÉU E DO INFERNO POR ADELAIDA DE 
CARRILLO

Adelaida de Carrillo,  uma venezuelana, foi levada ao Céu a ao Inferno por Nosso Senhor 
Jesus Cristo.

Leia este testemunho com bastante atenção e saiba tudo o que o Nosso Senhor Jesus Cristo mostrou 
para a irmã Adelaida no Céu e no Inferno. Este testemunho é para todos que querem passar a 
eternidade no Céu com Deus. Compartilhe com seus amigos e pessoas queridas.

Título  em  espanhol:  Testimonio  del  Cielo  y  del  Infierno  de  Adelaida  de  Carrillo [Veja,  no 
YouTube, o testemunho dela gravado em vídeo, com áudio original em espanhol]

ESTÁGIO 1: TUDO COMEÇOU NA IGREJA, DURANTE A MINISTRAÇÃO

Deus abençoe a todos. Estou aqui para lhes contar tudo sobre o meu testemunho, o qual vai ajudar 
todos vocês a entender o plano de Deus. Não tem sido fácil para mim, mas estou aqui para fazer o 
que Deus mandou. Vou começar lendo a Bíblia, em Ezequiel 36:25-26, que diz:

Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados; de todas as vossas imundícias e de  
todos os vossos ídolos vos purificarei. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um  
espírito novo; e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne.

Meu testemunho começa assim: era um domingo, e uma ministração estava acontecendo na igreja. 
Havia  uma  grande  unção  dentro  da  igreja  por  volta  das  21h00  e  a  minha  pastora  me  disse: 
“Adelaida, o Senhor está mandando eu te ungir”. Ela pôs uma grande quantidade de óleo na palma 
das mãos e começou a ungir o meu corpo.

Ela ungiu minhas orelhas, minhas pernas, meu estômago e todas as partes do meu corpo que ela 
podia ungir. No mesmo instante em que ela pôs as mãos na minha testa, contemplei uma forte luz 
vindo  do  alto,  que  desceu  até  mim  e,  a  partir  daquele  momento,  não  vi  mais  nada.  Fiquei  
inconsciente e não sabia o que estava acontecendo comigo. Então eles decidiram levar o meu corpo 
para o meu marido em casa.

ESTÁGIO 2: MINHA JORNADA ATÉ O CÉU

E então começou um longo procedimento. Os anjos vieram até mim, ergueram-me e eu comecei a 
subir com eles. No caminho, um anjo começou a lutar, pois, antes de chegarmos aonde íamos, havia 
uma véu negro,  contaminado por  demônios  sobre as  nuvens e,  por este  motivo,  não podíamos 
passar.

Imediatamente, vi uma luz brilhante vindo do Céu e um anjo muito bonito, enviado por Deus. O 
anjo  segurava  uma  espada  que  brilhava  bastante.  Ele  a  estendeu  e  começou  a  lutar  com  os 
demônios. Então conseguimos passar e chegar aonde Deus queria que fôssemos.

Agora farei uma descrição do anjo. Ele era como um Príncipe. Tinha uma couraça de ouro no peito 
e usava uma roupa muito linda. O cabelo dele era como o ouro, muito bonito. O rosto era como 
raios de luz, também muito bonito. Também consegui ver as características faciais dele.

ESTÁGIO 3: A LIMPEZA E A PURIFICAÇÃO DA MINHA ALMA NO CÉU

Depois, fomos a um lugar muito grande e, no alto da entrada, estava escrito “A CORPORAÇÃO 
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DE DEUS”. Os dois anjos que tinham me trazido da terra me entregaram para outros três anjos, que 
estavam me esperando na entrada da corporação. Eu chamo de corporação porque foi assim que o 
Senhor me mostrou. Entramos naquele lugar e eles começaram a me lavar.

Perguntei para eles: “O que vocês estão fazendo comigo? O que está acontecendo aqui? Ajudem-
me, por favor.” Os anjos não responderam nada, nem uma palavra sequer. Eles continuaram a lavar 
cada parte do meu corpo com uma água bastante limpa. O que eles estavam fazendo comigo bem 
ali, ao me limparem, era algo muito complexo. Eles começaram a lavar os meus joelhos. Foi terrível 
e eu continuava perguntando por que estavam fazendo aquilo comigo, pois a dor que eu sentia era 
horrível. De repente, ouvi uma voz. Não eram os anjos respondendo às minhas perguntas. Ouvi uma 
voz falando na minha mente, dizendo:

“Quero que saibas que eu te dei esses joelhos para você ser uma mulher de oração. Não foi para  
você sair por aí fazendo coisas que não me agradam”, disse o Senhor para mim. “Você tem que 
saber que esses joelhos foram dados para interceder pela igreja”.

Eu não era uma mulher de oração. Minhas orações costumavam ser bem curtas, e o Senhor queria  
mais. Deus queria que eu orasse mais.

Os anjos continuaram me lavando e depois foram para as minhas pernas. Enquanto lavavam as 
minhas  pernas,  eu clamava a Deus por misericórdia,  pois eu sentia  muita  dor nas pernas.  Eles 
estavam raspando-nas. A dor era terrível e eu continuava clamando por misericórdia.

O Senhor me disse:  “Essas pernas te foram dadas para pregar o Evangelho e divulgar a minha  
palavra, e não para ir fofocar na casa dos vizinhos e fazer coisas que não me agradam”. Foi por 
esse motivo que o Senhor disse que estava lavando as minhas pernas.

Mas digo a vocês que a dor era terrível. Meu corpo, minha carne e minha alma sentiam tanta dor 
durante o procedimento. O Senhor me disse: “Isto é necessário para que você entenda meu planos  
para ti”.

Então fui levada para outro lugar. Outros três anjos estavam me esperando lá, pois aquele lugar foi 
descrito como uma corporação e havia diferentes coisas, como máquinas. Lá, outro procedimento 
teve início. Os anjos começaram a limpar os meus olhos com um líquido que parecia óleo. Senti  
como se meus  olhos  fossem ser arrancados das  órbitas,  e  eu disse a  eles:  “Por favor,  tenham 
misericórdia de mim, ajudem-me, por que estão fazendo isso comigo?”

A dor que eu sentia durante o procedimento era como se eles estivessem raspando os meus olhos. 
Algo como uma sardinha foi tirada dos meus olhos. É desse jeito que eu posso descrever.

Depois disso, o Senhor me disse: “Filha, estou fazendo isso contigo porque quero que mudes. As  
coisas que costumas fazer na terra não estão me agradando. Não gosto que faças na terra coisas  
que não me agradam. Você está assistindo a novelas na TV.”

O Senhor também disse: “Isso não edifica a tua vida.”

O Senhor disse mais: “Não me agrada quando meus filhos assistem a coisas como essas. Isso não  
me glorifica.”

Eu disse ao Senhor: “Perdoe-me, tenha misericórdia de mim”.

E o Senhor respondeu: “No meio da noite, por volta das 00h00, você está sempre lá assistindo a  



filmes que não te edificam. E há pornografia em muitos daqueles filmes. Não te dei esses olhos  
para essas coisas. Eu dei para você olhar apenas coisas que me glorificam. É por isso que estou  
limpando os teus olhos”.

E os anjos continuaram limpando os meus olhos, enquanto eu pedia misericórdia ao Senhor.

Meus olhos foram ungidos com óleo. A partir daquele momento, tive um olhar diferente. Minha 
visão foi totalmente transformada. Meus olhos mudaram.

O  Senhor  me  disse:  “Não  cobice  mais  o  marido  das  outras  mulheres”, pois  eu  fui  achada 
admirando outros homens, e o Senhor disse que aquilo não estava Lhe agradando.     

Estou aqui para testemunhar sobre a minha vida. Eu era uma evangélica morna. Eu nunca fazia as  
coisas em conformidade com a Palavra de Deus. Tudo que eu fazia era de acordo com a minha 
própria vontade e padrão. E era tudo contrário à vontade de Deus.  

Estou testemunhando hoje para que vocês  endireitem seus caminhos.  Este  testemunho é para a 
salvação de almas. É para salvar tanto a minha própria alma quanto a alma de vocês.

Irmãos e irmãs que estão lendo este testemunho: a concupiscência é pecado. Também é pecado 
assistir a novelas e filmes mundanos na TV. Tudo isso não agrada a Deus e é por isso que estou 
compartilhando este testemunho com todos vocês.

Os anjos continuaram o procedimento de limpeza. Eles pegaram uma pequeníssima barra de vidro e 
começaram a raspar os meus ouvidos com ela. Eu senti uma dor terrível. Minha alma sofreu muito 
com todas aquelas dores. Enquanto o anjo fazia o serviço, um líquido preto ia saindo dos meus 
ouvidos e, logo depois, saiu um de cor verde. Clamei para que o Senhor tivesse misericórdia de 
mim e me ajudasse, pois a dor era horrível.   

O Senhor disse: “Filha, estou limpando os teus ouvidos porque você foi achada ouvindo coisas que  
não me agradam. Você foi achada ouvindo fofocas e tem dedicado os teus ouvidos a coisas que não  
me agradam. Algumas pessoas vem até ti para fofocar e falar da tua pastora. Você foi achada  
dando ouvidos a eles até mesmo quando falam mal da tua própria pastora. Ao invés de defender os  
teus  pastores  e  exortar  os  fofoqueiros  a  endireitarem  seus  caminhos,  você  agia  como  eles,  
fofocando junto”.

O Senhor também me disse:  “Nunca mais ouça fofocas. Quando alguém vier até ti com alguma  
fofoca, não dê ouvidos. Peça licença e saia imediatamente, sem participar da fofoca. Nunca mais  
ouça coisas que não te edificam”.

Eu falei:  “Senhor,  tenha misericórdia de mim”. Eu sabia que tinha mesmo feito  todas aquelas 
coisas. Nada e ninguém pode se esconder do Senhor. Tudo o que fazemos aqui na terra é registrado 
no Céu. Tudo o que estamos fazendo e dizendo é registrado. 

Eu falei:  “Senhor,  perdoe-me,  tenha misericórdia  de mim”,  pois  eu  sentia  tanta  dor  nos  meus 
ouvidos, que depois foram ungidos pelo anjo. 

O Senhor me disse: “Deste dia em diante, você só vai ouvir as coisas que Eu permitir. Você só vai  
fazer aquilo que Eu tiver te pedido para fazer. Você não vai mais ser a Adelaida de antes. Agora  
você é uma nova criatura e deverá ser a mulher que Eu quero que seja”.

E eu falei: “Senhor, tenha misericórdia de mim”.



Eu fui levada a outro recinto, para limpar a minha boca. Minha língua foi puxada para fora da boca 
e colocada em uma espécie de bandeja. E o anjo começou a limpar minha língua. Eu continuava 
clamando por misericórdia e ajuda do Senhor, pois a dor que eu sentia durante este procedimento 
era horrível.  

O Senhor me disse: “Eu quero te limpar. Eu quero te limpar”.            

Os anjos continuaram raspando a minha língua e um líquido preto estava escorrendo dela. Logo 
depois, começou a escorrer um líquido branco. Os anjos usaram uma água muito doce para limpar a 
minha língua. Nada aqui na terra pode ser comparado à doçura da água usada para limpar a minha 
língua. Em seguida, ela foi ungida com óleo. 

Minha boca também passou pelo mesmo procedimento. Um líquido negro também escorreu dela. 

O Senhor me disse: “Filha, estou fazendo isso para você não fofocar mais e parar de fazer coisas  
que não me agradam, pois a tua língua teve participação em muitas coisas que não me glorificam.  
Você contou muitas mentiras. Pare de mentir”.

O Senhor também me disse:  “A mentira não provém de Mim. Os mentirosos não me agradam.  
Todos os mentirosos nunca poderão Me ver. Nenhum mentiroso entrará no Reino do Céu”.  

Eu falei:  “Senhor, tenha misericórdia de mim. Sei que fiz tudo isso. Menti muito, mas, por favor,  
me perdoe e me ajude”. Falei isso por causa da dor que estava sentindo naquele momento.

O Senhor disse: “Estou fazendo tudo isso porque te amo. Se continuares do jeito que estás sendo,  
vou te perder. Se Eu não fizer tudo isso, você nunca vai mudar. Tenho que salvar a tua alma e é  
por esse motivo que estou fazendo tudo isso. Eu te amo e é por te amar que não quero te perder”.

O Senhor disse mais:  “Muitos dentre o meu povo estão como você: mentindo, vivendo uma vida  
dupla e parecendo ser puros aos olhos dos outros. Quando você grita com o teu marido, é sua  
língua que também está em ação”. 

Minha língua estava completamente limpa e o Senhor me pediu para engolir um pouco de água, e 
foi o que fiz.     

Minha língua e minha boca foram ungidas com um óleo celestial muito precioso. Aquele óleo era 
muito especial e tinha um aroma muito precioso, que não pode ser comparado ao de nenhum óleo 
aqui da terra. Minha língua foi posta de volta dentro da boca. Um dos anjos veio e pôs uma rédea na 
minha garganta. 

E o Senhor me disse: “É assim que os cavalos também são refreados”.

Vou te dizer uma coisa: a única maneira de mudarmos e sermos transformados é parar de falar  
palavras vãs e imundas, além de não participar de coisas que não nos edificam. Essas coisas não 
agradam a Deus. 

Pare de dizer palavras vãs e imundas. Há muitos irmãos, irmãs, evangelistas, missionários, etc, que 
são achados falando esse tipo de coisa. É para transformar a tua vida que estou aqui testemunhando 
sobre tudo o que o Senhor me mostrou. Este testemunho é para que você mude. O que deu origem a 
este testemunho foi o amor de Deus por mim e por ti. 



Minha língua foi posta de volta na boca pelos anjos e estava totalmente transformada. Digo que 
agora ninguém pode mais me instigar. Agora só faço coisas que agradam a Deus. 

Então meu nariz foi submetido ao mesmo procedimento. Um líquido preto saiu dele e, em seguida, 
um líquido branco.  Meu nariz  foi  ungido e  senti  muita  dor  durante o procedimento.  Eu disse: 
“Senhor, por favor, me diga as coisas que fiz com meu nariz e que não te agradaram”.  

O Senhor  me  disse:  “Alguns  dos  teus  clientes  fumam e  você  aspira  a  fumaça.  Porque já  foi  
fumante, você ainda gosta de sentar com eles enquanto fumam”. Falei ao Senhor: “Eu sei, perdoe-
me, tenha misericórdia de mim”.

E o Senhor me  disse:  “Quando você  está  lá  respirando o cheiro do cigarro e  o das  bebidas  
alcoólicas, você se torna igual a quem está fumando e bebendo”.  

O Senhor disse mais: “Este é o motivo de Eu estar te limpando. A partir de hoje, quando você ver  
alguém fumando ou consumindo bebidas alcoólicas, você não vai mais se sentir bem entre eles.  
Isso vai te dar repúdio”.

Diante do Senhor, não há desculpa. Deus sabe exatamente quem você é e quem eu sou. Louvado 
seja o Santo Nome do Senhor. Amém.   

Continuei pedindo misericórdia ao Senhor e fui levada para outro lugar. Lá, os anjos começaram a 
lavar o resto do meu corpo com um sabão branco. Saía um líquido cinza do meu corpo. 

Eu disse: “Senhor, ajude-me, por favor!” Os anjos estavam arranhando meu corpo e uma camada 
de pele foi removida. Sangue começou escorrer e eu perguntei: “Senhor, por que está fazendo isso  
comigo?”

“Estou te limpando. Você tem que estar limpa, todo o teu corpo, alma e espírito. Teu espírito, alma  
e corpo têm que estar limpos”, disse o Senhor.

O sabão foi removido da minha pele com uma água muito preciosa. Então os anjos ungiram cada 
parte do meu corpo. Todas as partes do meu corpo foram ungidas. 

“Não volte para os teus antigos caminhos, minha filha. Você é agora minha santa ungida”, disse o 
Senhor para mim. 

Eu disse: “Senhor, perdoe-me por tudo que eu costumava fazer no passado, mesmo estando na Tua  
presença.  Perdoe-me,  Senhor,  pela minha pastora,  pois quando ela procurava me corrigir,  eu  
sempre resistia e dizia a ela muitas coisas que não deveria dizer”.

Minha pastora sempre me dizia que a minha maneira de se vestir não era correta para uma cristã. Eu 
resisti muito a ela. Fiquei ofendida quando um dia ela me disse que eu tinha mentido. O pastor 
sempre nos corrige quando estamos nos desviando da verdade. E você fica ofendido com o pastor.  
Eu era sempre contra a minha pastora.

Então fui levada para outro recinto, onde fui recebida por três anjos, que me entregaram uma toalha 
branca pra enxugar a água do meu corpo. Eu podia ver no rosto dos anjos que eles tinham tanta  
pena de mim por causa de tudo a que eu tinha sido submetida. Mas eles não disseram nada. Nem 
uma palavra sequer. Eu não podia enxergar o Senhor nos lugares em que fui levada. Eu apenas 
podia ouvir a voz Dele. 



Outros três anjos me receberam em outro recinto. Eles me vestiram com uma blusa branca e uma 
saia bastante comprida, também branca, que cobriu totalmente as minhas pernas.     

ESTÁGIO 4: VI OUTROS SANTOS NO CÉU

Fui levada para outro lugar e uma porta foi aberta. Vi uma forte luz brilhando por aquela porta, uma 
luz muito bonita. O Senhor me pediu para passar pela porta. Eu disse: “Estou com medo”. 

Eu sabia que Deus estava me preparando porque queria que eu fosse salva. Ele nunca quer que 
alguém pereça. Eu disse: “Senhor, tenha misericórdia de mim”. Minha alma lembrava muito bem 
de tudo que eu tinha deixado para trás aqui na terra, inclusive os meus filhos. Eu disse: “Senhor,  
entrego a minha família em Tuas mãos”.

Naquele lugar, eu podia ver coisas como cidades e muitas pessoas esperando por mim. Elas estavam 
acenando e queriam que eu fosse para onde elas estavam.

O Senhor me disse:  “Minha Santa, é chegado o tempo, é chegada a hora. Veja todos que estão  
aqui esperando por ti”. Muitas pessoas estavam me esperando e eu perguntei ao Senhor: “O que se 
passa aqui?”

O Senhor respondeu: “É hora de você ir e pregar para todos os povos. É hora de você ir e pregar  
para todas as nações. É chegada a hora. Vá e conte à Minha Igreja tudo o que Eu te disse, pois vou  
aperfeiçoá-la. Vou aperfeiçoar a Minha Casa, e então a Minha Palavra será levada para o resto  
do mundo, mas primeiro será levada para a Minha Igreja”.  

ESTÁGIO 5: MINHA JORNADA AO INFERNO E AS COISAS QUE LÁ VI

Os anjos me tiraram dali e começamos a descer. Perguntei: “Para onde vocês estão me levando?” 
Eu estava tão assustada e, de repente, a terra se abriu.

Perguntei:  “Para onde estão me levando? O que está acontecendo comigo?” Fomos direto para 
dentro da terra. Foi horrível. Era uma escuridão total e eu não sabia onde os anjos estavam me 
levando.

Chegamos a um lugar onde pude ver uma luz muito brilhante. Havia uma porta debaixo da terra. 
Aquela porta era bastante horrível. Não há nada aqui na terra que possa descrever o quão horrível 
era aquela porta. 

O Senhor me disse: “Esta é a porta do inferno”.       

Pensei que talvez eu tivesse sido condenada ao inferno por tudo que tinha feito no passado. Havia 
um Homem lá esperando por mim: Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é maravilhoso. Ele estendeu as 
mãos, esperando por mim na porta do inferno. Ele tinha uma chave, com a qual abriu aquela porta.  
Vi muitos animais horríveis saindo do inferno.

Perguntei: “O que está acontecendo comigo? Senhor, tenha misericórdia de mim”.

O Senhor respondeu: “Vou te mostrar o inferno e tudo o que nele há, para que você tema e também  
para que, através de ti, outras pessoas saibam que o inferno existe”.

Eu disse: “Não, Senhor, não quero ir lá.”



O Senhor respondeu: “Filha, venha comigo. Venha”, disse o Senhor, “venha”.

Quando entramos, alguns demônios tentaram pôr as mãos em mim. Eu disse:  “Senhor, não sei o  
que é isso”. Tentei tapar o meu rosto com as mãos, mas tudo permanecia bem visível para mim. 

Lá, você enxerga, ouve e toca em tudo, da mesma forma que o fazem as almas que estão no inferno.  
O Senhor entrou comigo. Os demônios tentaram pôr as mãos em mim, mas Ele não permitiu.

Comecei a caminhar com o Senhor. E então vi como sofrem as almas que estão no inferno.

O PRIMEIRO GRUPO DE ALMAS QUE VI NO INFERNO: GAYS E LÉSBICAS

O Senhor me levou para um lugar onde as pessoas que lá estavam tinham sido cristãs. Elas serviram 
ao Senhor quando estavam na terra, mas, ao mesmo tempo, faziam coisas que não agradavam a 
Deus. Elas morreram e agora estão no inferno.

O  Senhor  me  mostrou  um  pastor  que  tinha  insultado  a  palavra  de  Deus.  Aquele  pastor  era 
homossexual.  Ele  não era um filho de Deus, pois os filhos de Deus não fazem aquelas coisas. 
Naquele  mesmo instante,  vi  como os  demônios  estavam atormentando  aquele  pastor  que  tinha 
insultado a palavra de Deus. Os demônios o colocaram dentro de um tubo que era rolado de um 
lado para o outro. Ele estava sofrendo uma série de tormentos, pois tinha abusado de criancinhas e 
dos colegas dele.

Talvez você esteja praticando exatamente o que está ouvindo neste testemunho. O inferno é real e 
há uma punição esperando por todos aqueles que desobedecem à palavra de Deus. 

Deus criou homens e também criou mulheres. Vi como aquele homem estava sendo atormentando 
no inferno. A alma dele explodia e os pedaços se refaziam, e então ele voltava para o mesmo tipo de 
tormento. 

O Senhor disse a ele: “Filho, na terra você teve muitas oportunidades de se arrepender e endireitar  
os teus caminhos”. 

O Senhor mostrou a ele uma tela, na qual se podia ver aquele homem quando estava na terra e um 
ancião dizendo a ele para não andar por caminhos errados  e obedecer à palavra de Deus.

Cada palavra que o Senhor disse a ele de diferentes formas foi mostrada na tela. Ele se recusou a se 
arrepender e a endireitar os seus caminhos e, um dia, sofreu um acidente, morreu e agora está no 
inferno. Ele fingia ser pastor, mas não era.

O Senhor virou as costas para aquele homem e ele  começou a blasfemar.  Não existe  amor  no 
inferno. Não existe absolutamente nada de  bom naquele lugar. Tudo que se encontra lá é dor e 
tristeza, uma dor terrível que ninguém pode resistir. 

Enquanto estava lá, senti como se estivesse morrendo. Eu disse ao Senhor: “Quero morrer.”

E o Senhor respondeu:  “Filha, você está morta. Veja o sofrimento das almas no inferno, minha  
filha”.

Eu  disse:  “Senhor,  não  aguento  mais.  Minha  alma  está  queimando.  O  calor  é  terrível.  Não  
aguento, Senhor”.



O SEGUNDO GRUPO DE ALMAS QUE VI NO INFERNO: AS PROSTITUTAS
                 
O Senhor me levou a outro lugar do inferno. Vi como os demônios estavam atormentando a alma de 
uma mulher. Ela foi uma prostituta quando estava na terra. Ela tinha sido salva uma vez. O Senhor a 
tirou  da  prostituição.  Ela  voltou  atrás  e  seu  estado  foi  pior  do  que  tinha  sido  antes.  Ela  foi 
assassinada e agora está no inferno. 

Vi como os demônios a estavam atormentando. Em vez de se casar e fazer sexo só com o marido,  
ela optou pelo contrário. Deus odeia esses atos. São abominações na presença do Senhor. Aquela 
mulher estava nua, no chão, e os demônios a atormentavam. Falei:  “Senhor, tenha misericórdia  
dela”. 

O Senhor respondeu:  “Nãããão, filha.  Ela teve muitas  oportunidades  de se arrepender  quando 
estava na terra.” O Senhor mostrou para aquela mulher uma tela, na qual se podia ver diferentes 
evangelistas dizendo a ela para entregar a vida a Jesus. Mas ela nunca obedeceu à voz de Deus e 
agora está no inferno. 

Esta mensagem é para todas as mulheres que se vendem por dinheiro [prostitutas]. Talvez você 
esteja fazendo isso por profissão, para ter um meio de sustentar os filhos, ou talvez porque não 
tenha marido. Deus está te dizendo hoje para retornar, que Ele cuidará de ti e da tua família. A todas 
as mulheres que se prostituem, eu digo que se arrependam hoje e retornem para Deus, através desta  
mensagem. Deus planejou este testemunho para a salvação da tua alma e para que você não vá para 
aquele lugar de tormento. 

O  TERCEIRO  GRUPO  DE  ALMAS  QUE  VI  NO  INFERNO:  MENTIROSOS  E 
FOFOQUEIROS

O Senhor me levou para outro lugar do inferno, onde estão os mentirosos e os fofoqueiros. Vi a  
forma violenta como eles eram atormentados. É muito difícil falar acerca do inferno.

A fofoca pode te fazer perder a salvação. Falar dos vizinhos e do pastor pode te fazer perder a 
salvação. Arrependa-se hoje com este testemunho e retorne para Deus, que Deus retornará para 
você, diz o Senhor. 

Perguntei: “Senhor, esse é o resultado da fofoca?

O Senhor respondeu: “Sim, isso é só por causa da fofoca”.

Perguntei: “Senhor, mas essas pessoas não pediram misericórdia quando pecaram contra Ti?”

E o Senhor respondeu: “Não. Essas pessoas não pediram misericórdia e agora estão pagando por  
seus pecados”.

É por isso que temos de nos reconciliar com o Senhor todos os dias, pois ninguém sabe quando vai 
morrer. Não saia da presença do Senhor. A fofoca pode te fazer perder a salvação. 



O QUARTO GRUPO DE ALMAS QUE VI NO INFERNO: OS IDÓLATRAS

O tomento naquele lugar era terrível. A todos que servem María Lionza1, vocês sabem quem ela é? 
Ela é um principado. Ela é um demônio. O Senhor me mostrou que María Lionza é um demônio. 

Muitos bruxos e bruxas se prostravam para adorá-la no inferno. E os 
demônios os atormentavam terrivelmente. 

As chamas do inferno nunca se apagam. Elas queimam eternamente, 
dia e noite. Por favor, quero que vocês percebam isto: os idólatras 
não podem ver a face do Senhor. 

Deus quer mudar a tua vida. Deus quer que você pare de cultuar e 
adorar imagens. Deus quer que você adore a Ele. Existe apenas um 
único Deus. Além dele, não existe nenhum outro Deus.

As almas que lá estavam eram obrigadas a adorar María  Lionza, 
mesmo  quando   não  queriam.  Elas  estavam  sendo  severamente 
atormentadas e eram obrigadas a fumar cigarros enquanto a estavam 
adorando. 

           María Lionza

Satanás é  um mentiroso.  Ele veio para matar  e  destruir. 
Mas eu devo te dizer que Jesus Cristo veio para te dar vida 
e  vida  em  abundância.  O  Deus  Todo-Poderoso  está  te 
chamando hoje através deste testemunho. Quero muito que 
você entenda essa mensagem e os planos de Deus para ti. 
O inferno é real. 

Estive no inferno por 16 longas horas, para que eu pudesse 
realmente  entender  o  propósito  da  mensagem,  pregar  e 
difundir com amor a mensagem da salvação para todos.

Eu  vi  Bárbara  no  inferno.  A tão  falada  Santa  Bárbara2. 
Também vi Xangô3. Você que está adorando e cultuando 
Bárbara, jogue-a para fora da tua casa. O Senhor me disse 
que ela é um principado. Ela é o demônio que está por trás 
da prostituição. 

Bárbara  não  tem  nenhum  amor.  Ela  está  cheia  de 
destruição. Muitos lares não tem paz e ela é o demônio que 
está por trás desses lares. Você pode estar se perguntando o 
que está acontecendo na tua vida. Talvez você tenha uma imagem dela na tua casa. Quero muito que 
você entenda esta mensagem e o plano de Deus para ti.  Bárbara estava obrigando as pessoas a 

1 Nota do tradutor:  María Lionza é o nome de uma figura mitológica do folclore da Venezuela.  Seu culto reúne  
elementos do catolicismo e das religiões indígenas, espíritas e de matriz africana. Ela é representada como uma mulher 
de vestido azul, com joias e plumas, montada em uma anta, sendo acompanhada por animais selvagens como pumas e 
jaguares. O culto a María Lionza encontra-se presente em toda a Venezuela, mas o principal local é o chamado “Cerro 
de  María  Lionza”,  no  estado  de  Yaracuy.  Este  lugar,  caracterizado  por  uma  intensa  vegetação,  é  um  centro  de  
peregrinações,  que acontecem principalmente na Semana Santa e no dia 12 de outubro (dia que, até pouco tempo, 
comemorava a chegada de Cristóvão Colombo à América).
2 Nota do tradutor:  no Brasil,  Santa Bárbara costuma ser  sincretizada com a orixá (demônio) Iansã,  cultuada nas  
religiões espíritas de matriz africana (Umbanda, Quimbanda e Candomblé).
3 Nota do tradutor: outro orixá (demônio) cultuado nas religiões espíritas de matriz africana. No Brasil, Xangô costuma 
ser sincretizado com São Jerônimo. 



adorá-la no inferno. Lá, as almas queimam para sempre. É terrível o tormento em todas aquelas 
chamas.

                                                                Iansã e Xangô

Perguntei ao Senhor: “Essas pessoas tiveram oportunidade de endireitar os caminhos?”

O Senhor respondeu: “Sim, enviei os meus Santos até eles.”

A tela estava posta bem lá no inferno, para eles verem. As almas que lá estão não tem desculpas 
para apresentar ao Senhor.  O Senhor mostra a todos eles as oportunidades que tiveram quando 
estavam na terra. 

Se não se arrepender e endireitar os caminhos, você verá como a morte vai te pegar de surpresa e 
você consequentemente vai acabar no inferno.      

O QUINTO GRUPO DE ALMAS QUE VI NO INFERNO: OS ALCOÓLATRAS  

O Senhor me levou para outro lugar, que era como um grande clube. Ouvi as almas que lá estavam 
gritando e implorando por misericórdia e ajuda. Perguntei: “O que está acontecendo aqui?”

O Senhor respondeu:  “Leve esta mensagem para todos que consomem bebidas alcoólicas dia e  
noite, para todos aqueles que põem para dentro do corpo coisas que não os edificam, para todos  
aqueles que usam até o dinheiro que é para os filhos para comprar bebidas alcoólicas. Leve esta  
mensagem para todas as mulheres que bebem álcool, a fim de que endireitem os caminhos através  
deste testemunho”. 
  
Vi lá no inferno uma mesa posta diante deles, para que bebessem. Eles eram obrigados a beber 
contra a vontade. Todos estavam em chamas. Aquilo que eles bebiam no inferno era ácido e vi as 
almas deles explodirem. 

Eu disse: “Senhor, nãããão, não aguento mais ver isso”.

Havia um homem lá no inferno. O Senhor tinha enviado uma evangelista até ele no bar onde bebia,  
quando estava na terra. A evangelista disse a ele para entregar a vida ao Nosso Senhor Jesus Cristo,  
pois tinha sentido que aquele homem morreria logo. Mas ele insultou a evangelista, chamando-a de 



louca. O mesmo está sendo dito aos cristãos por muita gente ao redor do mundo. Naquele mesmo 
dia, aquele homem saiu bêbado do bar, sofreu um acidente e agora está no inferno. 

Ele estava sendo obrigado a beber no inferno. Ele tentava fugir do tomento, mas os demônios não 
deixavam. Ele será atormentado lá no inferno para sempre. 

FUMANTES

Os fumantes tem o seu departamento no inferno. Aqueles que fumam maconha também tem o seu 
lugar no inferno e eles são atormentados para sempre.

CULTUADORES OU ADORADORES DE IMAGENS

Talvez você diga que é cristão ou tem outra religião. Mas, se ainda está venerando, adorando ou 
cultuando imagens, você tem que se arrepender hoje e entregar a vida a Jesus Cristo. 

No inferno, há homens e mulheres. Você pode ser muito rico aqui na terra se quiser. Mas você vai 
para o inferno se não entregar a vida a Jesus Cristo. Teu dinheiro não pode comprar a tua salvação. 
Tua salvação foi comprada pelo Nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 

Outro  homem  estava  sendo  obrigado  a  beber.  Perguntei  ao  Senhor  quem  era  ele.  O  Senhor 
respondeu: “Aquele homem era meu servo. Ele me abandonou e seguiu os seus próprios caminhos.  
E acabou morrendo em pecado”.

Tudo o que o Senhor disse sobre aquele homem estava sendo mostrado na tela: a mensagem, o dia e 
a hora em que o Senhor enviou o recado para ele. E agora aquele homem está no inferno por causa 
da sua desobediência. 

Você deve estar pensando que isso não é verdade. Mas estou aqui para dizer que Nosso Senhor 
Jesus Cristo é real. 

O  SEXTO  GRUPO  DE  ALMAS  QUE  VI  NO  INFERNO:  MULHERES  DE  DEUS 
[PREGADORAS]

Essas são mulheres que serviram ao Senhor quando estavam na terra, mas não quiseram mudar o 
seu pensamento e aceitar as doutrinas de Deus. Em vez disso, elas preferiram servir a Deus da sua 
própria maneira. O tormento que vi naquele lugar era pior do que aquele que eu tinha visto antes. 

Senti tanta tristeza por aquelas mulheres de Deus no inferno, pois elas tinham servido ao Senhor 
quando estavam na terra. 

O Senhor me disse:  “Eu sempre falei com elas. Tentei corrigi-las pelo intermédio de alguns dos  
meus Santos, mas elas não quiseram entender o propósito”.

O Senhor me mostrou uma daquelas mulheres. Ela estava sentada em uma cadeira em chamas. De 
repente, veio um demônio e derramou um líquido na cabeça dela.   

Nosso Senhor Jesus Cristo chorava. Nosso Senhor estava chorando.

Perguntei: “Senhor, por que choras?”

O Senhor respondeu:  “Sofri muito pelas almas que estão no inferno. Ela era minha serva. Eu a  



exortei a não amar o mundo e nem as coisas do mundo”. O Senhor a tinha exortado a parar de 
pintar o cabelo.     

O Senhor me disse: “Ela tinha vergonha do cabelo grisalho que lhe dei. Ela queria se apresentar  
de outro jeito”.

Meu cabelo é preto e eu o queria preto e azul. O Senhor me disse: “Não tenha vergonha do que eu  
te  dei.” Os demônios continuaram atormentando aquela mulher.  Ela implorava que o Senhor a 
ajudasse. O Senhor respondeu que era tarde demais e ela começou a blasfemar.

Não podemos nos iludir. Um dia, todos nós teremos cabelos grisalhos.

Quando os demônios derramaram o líquido na cabeça dela, seu pescoço tombou para o lado e o 
cabelo começou a cair. Ela estendeu as mãos, procurando por ajuda. 

Eu disse ao Senhor: “Não aguento mais ver isso”.

Tentei cobrir o meu rosto, pois eu também estava pintando o cabelo, mas eu não conseguia cobri-lo. 

O Senhor me disse: “Não tenha vergonha do que Eu te dei.”

Ela tinha um cabelo muito comprido. Ela era uma mulher muito bonita e queria ser mais bonita do 
que já era. Mas cometeu um erro terrível. Se Deus nos deu um cabelo grisalho, temos de aceitar,  
pois veio de Deus. Isso tem que se cumprir nas nossas vidas. 

Eu disse: “Senhor, eu não sabia que pintar o cabelo é pecado. Ajude-a, Senhor, tenha misericórdia  
dela”.

O Senhor tinha  enviado um pastor  até  aquela mulher  quando ela  estava  na terra.  Ela  era  uma 
evangelista. Ela pregava e ensinava. Assim como acontece com alguns pregadores, primeiro eles 
procuram se apresentar à congregação, para serem  aceitos do jeito que são e então possam pregar e  
ensinar o que quiserem.

Aquela mulher nunca quis entender o propósito de Deus. Consequentemente, ela morreu e agora 
está no inferno, apesar de ter servido ao Senhor. 

O Senhor disse: “Filha, vou te mostrar as mulheres que usam maquiagem no rosto.”

Eu falei: “Senhor, eu uso maquiagem. Aplico pó no rosto para parecer mais bonita e para esconder  
os sinais escuros da pele”.

O Senhor respondeu: “Essas coisas não me agradam. Eu só me agrado com a aparência natural  
dos meus Santos. A mulher tem que agradar a Mim e ao marido. Então, ela não precisa se maquiar  
para parecer bonita a ninguém”, disse o Senhor a mim.

Naquele instante, vi uma mulher com um espelho nas mãos e demônios a obrigando a pintar o rosto. 
Ela aplicava um líquido e a carne caía do rosto.

Talvez você que está lendo esta mensagem esteja dizendo que maquiagem não é pecado. Então, vou 
te dizer uma coisa: quando Deus fala, todos nós temos que obedecer. Aquela mulher desobedeceu 
quando estava na terra, pois usou maquiagem e agora está no inferno, sendo obrigada a pintar o 
rosto dia e noite. 



Vi outra mulher que também usava maquiagem quando estava na terra. 

O Senhor disse: “Essas coisas não me agradam. Você lembra quando Eu disse que aquele que ama  
o mundo é inimigo de Deus?”

Temos de obedecer àquele versículo da Bíblia, que diz:

Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está  
nele. (I João 2:15)

Todos nós seremos julgados por esta palavra. Todo tipo de maquiagem que você usa aqui na terra 
terá que ser usado também no inferno. Eu usava batom para fazer os meus lábios brilharem e 
chamar a atenção dos outros. 

Eu disse: “Senhor, perdoe-me, pois eu também cometi esse pecado”.

O Senhor respondeu: “Estou fazendo isso para te causar temor e por causa do amor que tenho pela  
tua alma. É para fazer você entender o quão grave é isso tudo e dizer às outras pessoas que parem  
de usar maquiagem”.

Aquela mulher estava em chamas enquanto era obrigada pelos demônios a continuar pintando o 
rosto. E o rosto e os lábios dela caíram. 

Mulheres de Deus: não cuidem da vida das outras pessoas. Cuidem da própria vida e perguntem ao 
Senhor, dizendo: “Senhor, que coisas estou fazendo e que não estão Te agradando?” Pergunte ao 
Senhor que Ele vai te responder, pois Deus responde sim. 

O SÉTIMO GRUPO DE ALMAS QUE VI NO INFERNO: MULHERES QUE USAM JOIAS

O Senhor me disse: “Agora vou te mostrar onde ficam as mulheres que usam joias”.

Então vi uma mulher que estava sendo obrigada pelos demônios  a usar um brinco nas orelhas.  
Quando pôs os brincos, uma serpente enorme veio e se enrolou no pescoço dela.

O Senhor é totalmente contra as mulheres que usam joias. Eu disse: “Senhor, mas  é apenas uma  
simples joia”. 

E o Senhor respondeu: “Minha filha, essas coisas não me agradam”.    

O  OITAVO  GRUPO  DE  PESSOAS  QUE  VI  NO  INFERNO:  FAMILIARES  E  ENTES 
QUERIDOS

O Senhor me levou a um lugar onde vi uma mulher chorando e gritando.

Perguntei: “Senhor, quem é esta mulher?” E o Senhor respondeu: “Já vou te mostrar”.

Eu tinha conhecido aquela mulher muitos anos atrás, desde que tinha entregado a minha vida ao 
Senhor. Eu nunca preguei a mensagem da salvação para aquela mulher. 

O Senhor me disse: “Ela está aqui no inferno por tua culpa. Eu quis salvar a alma dela através de  
ti, mas você nunca lhe falou sobre Mim”. Eu disse: “Senhor, tenha misericórdia de mim!”

http://www.bibliaonline.com.br/acf/1jo/2


A mulher clamava ao Senhor por misericórdia e eu disse: “Senhor, tenha misericórdia dela”.

Aquela mulher era do tipo que se entregava às bebidas alcoólicas quando estão na terra. 

O Senhor mostrou na tela para aquela mulher todas as oportunidades que ela teve para entregar a 
vida a Ele quando estava na terra, mas ela recusou. No dia em que fui tocada para conversar com 
ela, não pude evangelizá-la, pois ela disse que me mataria se eu lhe falasse do Senhor. Fiquei com 
medo e não havia jeito de evangelizá-la. 

Agora ela está sofrendo no inferno. Seu nome é Augustina.     

O NONO GRUPO DE PESSOAS QUE VI NO INFERNO: VICIADOS EM DROGAS

Vi um homem que estava sendo obrigado a usar drogas no inferno. Ele recebeu algo como um 
cigarro  em chamas  para  que  fumasse.  Perguntei:  “Senhor,  quem é  este  homem?” E  o  senhor 
respondeu: “Venha e veja”.

Cheguei mais perto dele para ver quem era e fiquei surpresa ao ver meu irmão Esaú no inferno. 
Senti muita tristeza ao ver como ele sofria. Eu disse: “Senhor, tenha misericórdia do meu irmão”.

Ele estendeu as mãos em chamas, pedindo a misericórdia do Senhor. 

O Senhor disse ao meu irmão: “Filho, lembras que entregastes tua vida a Mim quando estavas na  
prisão e que pedistes para Eu te tirar de lá, que tu irias Me servir por toda a tua vida?”  

Meu irmão respondeu: “Senhor, eu sei, eu me lembro. Mas por favor me perdoe e apenas me dê a  
chance de sair deste lugar”. 

O Senhor lhe mostrou uma tela e pudemos vê-lo quando estava na prisão, muitos anos atrás. O 
Senhor lhe mostrou todas as promessas que meu irmão tinha feito de servi-Lo.

O Senhor o tirou da prisão, para que meu irmão pudesse servi-Lo. Mas, quando estava fora, ele se 
recusou a cumprir suas promessas de servir ao Senhor. Então, dois anos depois, ele foi assassinado 
bem nos braços da minha mãe. Meu irmão morreu de uma forma muito terrível, por causa da sua 
desobediência. 

Este é o meu irmão e é sobre ele que estou falando. Meu próprio irmão no inferno. É terrível. Eu 
não queria contar isso em público, mas o Senhor disse que eu tenho que falar. Chorei muito quando 
vi meu irmão no inferno. 

“Você não pode imaginar o quanto Eu choro pelas almas que estão no inferno”, disse o Senhor 
para mim.  

O Senhor me mostrou uma mulher que foi pastora quando estava na terra. Ela estava sentada em 
uma cadeira em chamas. Uma peruca [cabelo postiço] estava sendo posta na cabeça dela. 

O Senhor me disse: “Ela foi minha serva. Era uma pastora, uma grande mulher de Deus. Eu a usei  
poderosamente. Mas ela desobedeceu à minha palavra”. Eu disse:  “Senhor, tenha misericórdia  
dela”. 

Ela estendeu as mãos para o Senhor, procurando ajuda. Sei que a história desta mulher vai partir 



corações. Ela servia ao Senhor e pensava que tinha tudo. Ela brincava com as doutrinas de Deus e 
trocou o Senhor pelas coisas do mundo. Ela fazia coisas que não agradam ao Senhor. Sempre dizia 
palavras vãs. O Senhor lhe mostrou na tela tudo que ela tinha feito quando estava na terra. 

O Senhor disse a ela:  “Filha, lembras quando eu trouxe a minha palavra a ti através da minha  
serva Elma?”

Minha irmã Elma falou com aquela mulher quando estava na terra, mas ela a insultou. Ela recusou-
se a obedecer e o Senhor disse: “Aquela era a oportunidade de você endireitar os teus caminhos e  
voltar a Mim. Mas você recusou e esta é a tua punição. Lembre de quando tua filha te abraçou e  
disse 'Mãe, volte' e você nunca deu ouvidos”.

O Senhor virou as costas para aquela mulher e ela começou a blasfemar.     
 
Nosso Senhor Jesus Cristo virou as costas para ela e chorou amargamente. 

Perguntei: “Senhor, por que choras?”

Ele respondeu: “Você não imagina como me sinto vendo as almas que estão aqui no inferno”.

EU VI O TRONO DE SATANÁS NO INFERNO

O Senhor me disse: “Vou te mostrar algo, minha filha. Eu nunca mostrei isso para alguém antes.  
Quero que veja isso para que entenda que Satanás é um mentiroso e um imitador”.

Respondi: “Senhor, por favor, me tire deste lugar. Não aguento mais”.  

O Senhor me mostrou um trono no inferno. Eu vi o trono de Satanás. No inferno, ele imita o Deus  
Todo-Poderoso. Eu vi Satanás sentado no seu trono. Satanás é horrível. Ele quer ter uma hierarquia. 

Pude ver anjos ao redor dele,  mas eram todos demônios.  Ele usava um manto branco cheio de 
manchas  e  muito  sujo.  Contemplei  vinte  e  quatro  anciãos  adorando  Satanás  no  inferno.  Eles 
lançavam as suas coroas e o adoravam. Mas percebi que aqueles anciãos eram todos demônios. 

O trono de Satanás é repleto de imitações das coisas do Céu. Tudo era muito horrível.     

Perguntei: “Senhor, o que é isso?”

Naquele momento, Satanás chamou um dos seus demônios e pediu que trouxesse uma determinada 
pessoa para o inferno. Os demônios fazem tudo que o Diabo pede. Ele sempre envia seus demônios  
a terra, para causar destruição. 

O LIVRO DO INFERNO

O Senhor disse:  “Quero que saibas que Satanás é um imitador. Quero que saibas que Satanás é  
real é que ele quer destruir o mundo”.

Então vi um demônio em forma de um anjo satânico, com garras muito compridas. Ele tinha um 
livro na mão e estava escrevendo nele os nomes das pessoas que vão para o inferno.

Perguntei: “Senhor, por que eles estão fazendo isso?”



O Senhor respondeu: “Vá e diga às pessoas do mundo que não tem Jesus Cristo nas suas vidas que  
Satanás escreveu os nomes de todas elas no livro do inferno”.

O Senhor também disse: “Veja, aquele demônio foi enviado para as autoestradas a fim de causar  
acidentes. Há muitos acidentes acontecendo em diferentes lugares. Satanás e seus demônios são os  
responsáveis por tudo isso”.

Eu disse: “Senhor, isto é horrível”.

O Senhor respondeu: “É necessário que você veja todas essas coisas, para que possa explicar ao  
mundo o que o inferno é na realidade. É para o mundo saber e acreditar que o inferno existe  
mesmo”.

NO INFERNO, FUI ATORMENTADA POR ALGUNS DEMÔNIOS           

Quando o Senhor estava me levando para outro lugar, eu disse:  “Tire-me daqui, por favor, este  
lugar é horrível.”

O Senhor segurava a minha mão enquanto caminhávamos e, de repente,  apareceu um demônio 
muito horrível. Ele era enorme e tinha garras compridas. 

Aquele demônio agarrou o meu cabelo e começou a voar, levando-me junto. Naquele momento, eu 
não podia ver o Senhor. Ele desapareceu e me deixou sozinha. O demônio me arrastou para outro 
lugar e outros demônios vieram e cometeram todo tipo de infortúnio comigo.

Uma voz falou na minha mente, dizendo: “Você vai passar a eternidade sendo atormentada aqui  
no inferno e sentirá todas as dores e toda a tristeza que há neste lugar”.

Eu disse: “Senhor, não posso suportar isso, não posso suportar”.

Outro demônio, que tinha uma boca enorme, subiu em mim. Tentei empurrá-lo para longe, mas eu 
não conseguia. Ele pôs a boca dele na minha e senti aquela saliva em toda a minha boca. Gritei: 
“Senhor, estás permitindo que isso aconteça comigo?”

O Senhor respondeu: “É necessário. É necessário para que você fale às pessoas que estão na terra  
sobre o que na realidade é o inferno, a fim de que elas entendam esse propósito”.

O Senhor disse mais:  “EU SOU UM DEUS SANTO. Há muitas pessoas na igreja fazendo todo 
tipo de atos imorais com a boca”.

Perguntei: “Senhor, como poderei falar todas essas coisas?”

E o Senhor respondeu: “Fale tudo o que tenho te mostrado”.

O Senhor me mostrou uma tela e pude ver uma porção de imoralidade. Hoje há muitas pessoas na 
igreja cometendo diferentes tipos de pecado em segredo.

Perguntei: “Senhor, o que é isso?”

O Senhor respondeu: “Diga a eles que mudem. Diga que EU SOU UM DEUS SANTO. Diga que a 
boca deles é para me glorificar e não para a imoralidade”.



Eu disse:  “Senhor, tire este demônio de mim”, pois aquele demônio estava sugando todo o meu 
corpo.  A saliva  dele,  muito  preta,  em toda  a  minha  boca,  era  horrível.  O cheiro  do inferno  é 
terrivelmente pior do que um cachorro morto em decomposição. Aquele cheiro está além do que 
posso descrever. Eu disse: “Senhor, ajude-me. Não aguento mais”.

O Senhor respondeu:  “Filha, acalma-te. É realmente necessário que você passe por tudo isso”. 
Perguntei: “Senhor, por que me deixou sozinha?”

Outro  demônio  apareceu.  Ele  me  levou  para  outro  lugar,  onde  vi  algumas  almas  dançando. 
Perguntei: “Senhor, o que faço agora?”

Fui posta para dançar nas chamas. Havia algumas coisas lá que me obrigavam a dançar. Perguntei: 
“Senhor, por que isso está acontecendo comigo?”

O Senhor respondeu:  “Porque você é uma dançarina. Você dança ao som de todas as músicas  
cristãs e de todo outro tipo de música que te agrada”.

O Senhor também disse: “Essas coisas não me agradam”. 

Falei: “Senhor, perdoe-me. Não vou mais fazer isso”.

O Senhor respondeu: “Assim como você, há muita gente fazendo isso entre o meu povo, dançando  
como as  pessoas  do  mundo,  fazendo  os  mesmos  movimentos  mundanos.  Essas  coisas  não  me  
agradam”.      

Eu disse: “Senhor, perdoe-me, tenha misericórdia de mim”, pois minha alma estava queimando. Eu 
estava em chamas. Posso dizer quão terrível é estar no inferno, pois minha alma esteve lá. Não 
estou contando mentiras. Estou falando a verdade. O inferno é real. Eu estive lá.

Os demônios  me  tiraram dali  e  me levaram para  outro  lugar,  onde havia  muitos  vermes.  Eles 
entraram em diferentes partes do meu corpo, pelos meus olhos e ouvidos.

Eu disse: “Senhor, por favor, tenha misericórdia de mim. Farei tudo o que me pedistes, mas me tire  
deste lugar”.

O Senhor respondeu: “Isso é realmente necessário, para que todos possam entender que o inferno  
é real. Muita gente diz que o inferno não existe. E você dirá a eles que o inferno existe sim”.

Naquele momento, lembrei da passagem que fala do rico e de Lázaro [Lucas 16:19-31]. Quando 
meu irmão estendeu as mãos, ele disse: “Senhor, envie esta mensagem à minha família, para que  
eles não venham para o inferno”.

O Senhor me disse: “Lembre-se da história do rico e de Lázaro, quando o rico pediu que Lázaro  
fosse enviado de volta a terra, a fim de contar à família do rico que o inferno realmente existe”.

Fui tirada do lugar onde estava sendo atormentada pelos vermes. 

O Senhor me disse:  “É realmente necessário que você conte tudo que está vendo para as almas  
serem salvas. Estou fazendo tudo isso por causa do amor que tenho pela humanidade. Eu iria te  
perder se não tivesse te trazido aqui”.

O Senhor disse ainda: “Muitas almas serão salvas através deste testemunho”. 

http://www.bibliaonline.com.br/acf/lc/16


Falei: “Senhor, por favor, tire-me do inferno. Não aguento mais ficar aqui”.

No inferno, fui submetida a uma série de tormentos por todo o meu corpo. De repente, vi uma luz 
brilhando, e o Senhor apareceu para mim. Corri até Ele e O abracei. Perguntei:  “Senhor, por que 
me deixou sozinha? Por que me deixou sozinha? Por quê???

O Senhor respondeu: “Sim, minha filha”. 

Ele disse: “Filha, era necessário que você sentisse as dores que as almas sentem aqui no inferno,  
para que você pudesse explicar para o resto do mundo.”

Então o Senhor me tirou de lá. Ele me mostrou outras coisas, que não posso contar agora. Deus vai  
me dizer quando devo contar as outras coisas que vi. A seguir, vou contar apenas aquilo que o 
Senhor me pediu para dizer.      

MINHA SEGUNDA JORNADA AO CÉU: TUDO ESTÁ PREPARADO

O Senhor disse: “Vou te mostrar o lugar sobre o qual falei aos meus discípulos, quando Eu disse  
que iria preparar um lugar para eles e que, onde Eu estivesse, eles também estariam. Isso é para  
você contar ao mundo que todas essas coisas são reais”.

O Senhor estava me levando direto para o Céu. Vi uma enorme porta aberta. 

Eu disse: “Senhor, o inferno é horrível, mas este lugar [o Céu] é lindo”. 

O Senhor me disse: “Filha, vou te mostrar o Céu”. 

E então vi um lugar que era como uma grande cidade celestial. Sim, estou chamando aquele lugar  
de grande cidade porque é exatamente o que vi. O Senhor me levou até uma rua celestial. No Céu, 
as ruas são feitas de ouro, ouro de verdade. Vi lindas flores ao longo das ruas celestiais. Eram flores 
muito bonitas. Nenhuma flor aqui da terra pode ser usada para descrever as flores celestiais. 

O Senhor me levou a um outro lugar e disse: “Vou te mostrar um rio. Vou te levar até lá”. Havia 
algumas pedras no rio. Aquele rio era como um vidro. As pedras estavam brilhando. Também havia 
peixes. O Senhor tirou um peixe do rio e o segurou nas mãos. O peixe estava contente, brincando 
nas mãos do Senhor. 

Falei ao Senhor: “Coloque o peixe de volta no rio, senão ele vai morrer”. 

E o Senhor respondeu: “Ninguém morre aqui. A morte aqui não existe. Este lugar é cheio de vida,  
tudo aqui é vida”.   

Eu disse: “Senhor, há muitas pessoas sendo atormentadas no inferno. Por que o Senhor não lhes  
dá uma oportunidade de endireitarem seus caminhos a fim de virem aqui para o Céu?”

O Senhor respondeu: “Eles estão lá por causa da desobediência”.  

O Senhor me levou como uma criancinha, quando saímos dali e fomos para outro lugar. Aquele rio 
era muito bonito. Tudo que nos espera no Céu é muito bonito. 

Então fiz um pedido ao Senhor: “Onde estão as almas que o Senhor salvou? Onde elas ficam aqui  



no Céu?”

O Senhor respondeu: “Vou mostrá-las a você”.

O Senhor então me levou a um lugar e me mostrou uma das minhas irmãs em Cristo, que tinha 
morrido. O nome dela é Aurora Esperanza. Ele me mostrou outra irmã, que era filha de uma das 
minhas irmãs, a irmã Grace. A aparência dela era bastante jovial e bonita. 

O Senhor disse: “ESSES SÃO OS MEUS SANTOS”. 

Havia tanta paz no Céu. Lá, os santos são exatamente como os anjos. Vi santos jovens. A roupa 
deles era diferente. O lugar que o Senhor me mostrou é repleto de lindas flores. É um lugar muito 
bonito e com um aroma muito doce. 

Eu estive no Céu. Eu vi o Céu. Eu toquei o Céu. 

O Senhor me disse: “Agora vou te mostrar onde estão as vestimentas dos meus santos”.

Perguntei: “O Senhor vai me mostrar a minha vestimenta?”

Ele respondeu: “Vou te mostrar as vestimentas dos meus santos”.

O  Senhor  me  mostrou  algumas  vestimentas,  que  eram  brancas  e  decoradas  com  ouro.  As 
vestimentas  possuem cinturões  de ouro e  todas  têm o nome dos donos.  O Senhor também me 
mostrou  outras  vestimentas.  Aquelas  eram das  pessoas  que  estão  no  mundo  e  que  ainda  não 
receberam o Nosso Senhor Jesus Cristo.

O Senhor me disse:  “Essas são as vestimentas dos meus Santos e essas outras são de algumas  
pessoas que estão no mundo e que ainda não Me receberam”.

Eu disse: “Senhor, quero ver as coroas. Quero que me mostre a coroa da minha pastora e a minha  
também. Senhor, quero ver a minha coroa”.

O Senhor disse: “Vou te mostrar as coroas”.         

E o Senhor me mostrou as coroas, que eram lindas. Vou falar sobre a coroa da minha pastora. Pedi 
ao Senhor que me mostrasse a coroa dela porque eu queria levar boas notícias à minha pastora.

O Senhor mostrou a minha coroa. Ela não tinha pedras preciosas. Não era como as outras coroas, 
que me impressionaram tanto, como a da minha pastora. 

Perguntei ao Senhor: “Por que minha coroa não tem pedras preciosas?”

O Senhor respondeu: “Você não pode entender tudo que a tua pastora passou para ter esse tipo de  
coroa repleta de pedras preciosas”.

Um anjo é designado para organizar as coroas e também pôr pedras preciosas nelas, quando pessoas 
se arrependem e vem para Jesus Cristo. Quando você ganha almas para o Reino do Céu, o anjo 
põe uma pedra na tua coroa. Quando você ajuda os necessitados, o anjo põe outra pedra. Quando 
você ajuda as viúvas, o anjo acrescenta outra. Quando você ajuda os pobres e os sem-teto, o anjo 
coloca mais pedras na tua coroa. 



O Senhor falou comigo sobre a minha pastora. Ele disse que ela tem sofrido muito pela causa do 
Reino; que minha pastora tinha passado por muita coisa para ter aquele tipo de coroa. Ela tinha 
muito amor pelas almas.  

O Senhor disse: “Diga a ela que guarde bem o que tem, para que outro não leve a sua coroa”.

Contei à minha pastora tudo que o Senhor me disse. 

O Senhor me mostrou as coroas de todos os seus santos. Ele me mostrou também as coroas de 
pessoas que vão entregar a vida a Ele, mas que ainda estão no mundo. 

EU VI O TRONO DE DEUS NO CÉU

O Senhor disse: “Filha, vou te mostrar algo.”

De uma certa distância, vi um trono muito grande, um trono muito precioso. 

O Senhor disse: “Este é o trono do meu Pai.”

O Senhor estava lá sentado. O brilho do trono não me deixava enxergar muito longe. Vi alguns 
anciãos lançando suas coroas e se prostrando para adorar o Senhor. No céu, eles não param de 
adorar o Senhor.

Vi muitos anjos em pé, ao redor do trono de Deus. O livro do Apocalipse fala a respeito daquele 
lugar. O Céu é real. Eu vi o Céu porque estive lá. 

O Senhor falou: “Filha, diga ao mundo que o Céu é real. Fale, minha filha”.

Perguntei: “Senhor, eles vão acreditar em mim?”

E o Senhor respondeu: “SIM”.

Falei com o Senhor da mesma forma que falaria com meu irmão ou com minha pastora. 

Vi muitos anjos no céu. Quando os anjos viam o Senhor, eles tiravam suas coroas, prostravam-se e 
adoravam. Eu estava cheia de alegria ao ver tudo aquilo.

O Senhor falou: “Filha, TODA A GLÓRIA PERTENCE A MIM. TODA A GLÓRIA É MINHA”, 
disse-me o Senhor.

Naquele  momento,  pude  entender  que  Deus  não  divide  a  Sua  glória  com ninguém.  Os  anjos 
estavam o tempo todo cantando e adorando o Senhor. Eles não param de adorar. Vi a igreja dos  
pastores de boa índole adorando o Senhor. Minha irmã Yasmine dirigia o louvor. 

O Senhor disse: “Diga ao coral da igreja dos pastores de boa índole que Me adorem e parem de  
fazer coisas que não Me agradam. Diga-lhes que, quando estão me adorando, os anjos no Céu  
adoram junto com eles”.

Esta mensagem é para todos os adoradores. O Senhor quer que vocês O adorem mais. 

“Diga a eles que Me adorem”, falou o Senhor.



Os anjos estavam tocando diferentes instrumentos, adorando o Senhor.        

NOSSO DEUS É UM PAI SANTO, AMÉM

Os anjos são muito bonitos. Quando estavam adorando o Senhor, vi muita paz neles. O louvor vinha 
do coração deles. 

O Senhor me levou para outro lugar. Vi sete anjos segurando sete trombetas. Perto deles, estavam 
outros sete anjos, com taças nas mãos. Eram anjos altos e muito grandes, que vestiam roupas muito 
brancas, cuja brancura está além da descrição. 

Perguntei: “Senhor, quem são esses anjos?”

O Senhor respondeu: “Eles estão esperando para serem enviados à terra, a fim de destruí-la”.

Os anjos já estão com as trombetas nas mãos. Eles estão apenas aguardando que o Senhor ordene a 
soá-las.

Perguntei: “Senhor, por que eles são tão altos?”

E o Senhor respondeu: “Porque eles são príncipes”.

Eu queria fazer mais perguntas, mas o Senhor me disse:  “Não seja tão curiosa. Não faça tantas  
perguntas. Apenas diga as coisas que te mostrei e as coisas que te pedi para falar. Diga a eles que  
existe apenas um Céu e que não há outro. Diga a eles que Eu sou real, pois muitas pessoas falam  
pouco sobre mim. Diga que Deus está aqui em cima, esperando por eles”.

O Senhor também disse: “Agora vou te mostrar o que está acontecendo entre o meu povo”.

O Senhor me mostrou um lugar, que era como um véu. 

Ele me disse: “Veja o que está acontecendo na minha Igreja. Há uma porção de coisas que não me  
agradam nela. Só vou apresentar ao meu Pai uma nação Santa. Minha Igreja não está pronta. Vá e  
diga para se prepararem, pois a trombeta está prestes a tocar”.  

VI QUE A MESA DA CEIA DO SENHOR JÁ ESTÁ PREPARADA

O Senhor disse: “Agora vou te mostrar onde os santos vão cear comigo”.

O Senhor me mostrou uma mesa de jantar muito grande, decorada com uma toalha branca, taças de 
ouro e  cadeiras  ao redor.  Cada lugar  possui  o nome do santo que vai  ocupá-lo.  Não consegui 
entender os nomes. Pedi ao Senhor que me mostrasse o meu lugar. 

O Senhor então me mostrou e depois disse:  “Diga à minha igreja que se prepare. Diga ao meu  
povo que a mesa já está preparada”, disse o Senhor para mim. 

Falei: “Senhor, tudo isso é muito bonito. Quero me sentar em uma dessas cadeiras”.

O Senhor disse: “Não sente. Ainda não está na hora”.

Então vi os anjos indo de um lado para o outro. Um deles veio e falou algo nos ouvidos do Senhor. 
Perguntei: “Senhor, o que ele disse?”



O Senhor respondeu: “Não seja curiosa”. 

O anjo voltou e falou de novo algo nos ouvidos do Nosso Senhor.    
  
O Senhor disse:  “Filha, está na hora. Está na hora de você voltar. Diga à minha Igreja que se  
prepare. Conte a todos eles tudo o que te mostrei”.

Respondi: “Nããããão. Não quero voltar”.

O Senhor falou:  “Sim, você deve  ir  e  contar  a eles  tudo o que viu.  Diga que a mesa já  está  
preparada e pronta, esperando cada um deles, e que eles tem que se preparar também”.

Quando estávamos indo,  o  Senhor disse:  “Minha Igreja é  bem assim: alguns têm duas caras;  
outros são hipócritas; outros não estão preparados; outros não me adoram; outros fazem coisas na  
minha casa por obrigação; outros querem ser vistos e honrados pelos seus pastores”.

E o Senhor começou a chorar!

FILHOS DESOBEDIENTES, ATENDENDO TELEFONES CELULARES NA IGREJA     

O Senhor me mostrou uma igreja. Vi um pregador no altar. De repente, seu telefone celular tocou. 
Ele interrompeu a pregação e saiu para atender.

O Senhor  disse:  “Você  vê  como eles  ignoram a  minha presença?  Veja.  Quando  alguém está  
pregando, é a minha palavra que está sendo pregada. Eles preferem atender um telefone celular a  
atender a Mim”.

O Senhor disse mais:  “Diga aos pastores que abandonem sua própria doutrina. Eles podem te  
odiar, se quiserem. Mas muita gente vai entender o propósito de eu ter te trazido aqui e muitos vão  
se arrepender”, disse o Senhor.  

A você,  pastor,  as pessoas  podem te  odiar  quando você decidir  fazer  a vontade de Deus.  Não 
importa se eles te odiarem. Abandone tua própria doutrina e siga aquela que Deus te deu. Não 
procure agradar ninguém que não tem compromisso. 

O Senhor também disse: “Vou unir a minha Igreja. Eu só tenho uma. Não tenho outra Igreja na  
terra a não ser uma, que vou levar para o Céu e apresentar ao Meu Pai”.

Nós,  os  Ministros  do  Evangelho,  somos  a  Igreja  de  Deus.  A  Igreja  são  todos  aqueles  que 
entregaram a  vida  a  Jesus  Cristo.  Todos  aqueles  que  não pecam mais,  que  abandonaram seus 
caminhos de outrora para fazer a vontade de Deus e que nasceram de novo. Essas são as pessoas 
que verão a face do Senhor. 

Meu testemunho acaba aqui. Contei a vocês tudo o que o Senhor me pediu para contar. Para a glória 
de Deus. Toda, toda glória pertence a Deus. 

Estou aqui pela misericórdia do Senhor. Só pela misericórdia de Deus estou contando a vocês as 
coisas que o Senhor me pediu para contar. Esta mensagem entrará no teu coração e mudará a tua 
vida, para que você possa se arrepender.

Pergunte ao Senhor, dizendo: “Senhor, em que área estou falhando?”. O Senhor vai te responder. 



Quero te dizer que Jesus Cristo te ama. Ele te ama e quer transformar e mudar a tua vida. Jesus  
Cristo não quer que você vá para o inferno, mas sim que você vá para o Céu. O Céu é real, assim  
como o inferno também é. Arrependa-se agora e entregue a vida a Jesus Cristo. É só Nele que você 
pode ter salvação. Ele está batendo na porta do teu coração, através desta mensagem. Busque o 
Senhor com todo o coração, que Ele fará grandes coisas por ti.

O Senhor me disse: “Tudo que eu te mostrei já foi profetizado no Livro de Ezequiel, no Livro de 
Daniel e no Livro do Apocalipse. Todas essas revelações estão na Bíblia”. 

Oro para que este testemunho transforme a tua vida, para a glória de Deus. AMÉM.

DEUS ABENÇOE TODOS VOCÊS.  

Irmã Adelaida e a sua Pastora

Traduzido em português por Marcelo Raupp
Contato: mrraupp@yahoo.com.br 
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