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O Senhor disse claramente: "Neste momento, a substância da fé dentro e fora das igrejas coreanas e da 

congregação está em conflito com o que eu planejei para elas. Pastores e membros das igrejas adoram-me 

com formalidade e me conhecem com base apenas em teorias. O que devo fazer? Com um desejo ardente, 

venha e me conheça."  

Nosso Senhor desejou mostrar-nos a realidade do engajamento no processo de batalhas espirituais com os 

espíritos malignos e abrir nossos olhos espirituais para nos mostrar diretamente o céu, o inferno, os anjos e o 

diabo.  

 ==== DIA 16  

Lee, Yoo Kyung:  Discussões causam desmoronamento em sua casa no céu 

No céu, eu perguntei a Jesus: "Jesus, me disseram que temos uma casa no céu. Gostaria de ver a minha casa."  

Ele, então, levou-me a minha casa. Viajamos por algum tempo quando eu vi uma casa de ouro com um brilho 

resplandecente. Jesus disse: "Esta é a sua casa". Naquele momento, fiquei tomada de admiração. Os anjos 

estavam ocupados indo de um lado para outro, construindo minha casa.  

Minha casa era feita de ouro e o seu brilho ofuscou-me. Quando eu perguntei sobre quantos andares minha casa 

possuía, ele respondeu que o 5º andar estava quase concluído e mais colunas de apoio estavam sendo erguidas 

para a construção de mais andares. Eu também vi a casa do irmão Haak-Sung e o 7º andar acabara de ser 

finalizado.  

Quando eu pedi para ver a casa de Joseph e Joo-Eun, Jesus olhou preocupado. "Que devo fazer? O que pode 

ser feito?"  Perguntei a Jesus se havia algo errado. Ele explicou que o 3º e o 4º andares estavam quase 

concluídos, mas como eles discutiram, suas casas desmoronaram. Jesus ensinou-me que, se alguém for egoísta, 

discute ou amaldiçoa sua casa no céu, ela desmorona tremendamente. Isso era verdade para crianças e adultos. 

Jesus disse-me para advertir Joseph e Joo-Eun a nunca brigarem e a tentar ceder quando ocorrerem 

desentendimentos.  

 Jesus expressou uma fisionomia muito triste, principalmente observando a casa desmoronada. Ele não escondia 

sua tristeza. "Oh, o que devemos fazer? Por que Joseph e Joo-Eun discutem tanto? Yoo-Kyung, diga para 

Joseph e Joo-Eun pararem de brigar. Ambos começam a provocar um ao outro, terminando em discussão. E 

enquanto jogam bola juntos, eles acabam discutindo. Esta casa foi construída com muita dificuldade pelos 

anjos, sob minha instrução. Como reconstruí-la?"  

Muitas vezes eu discuto com meu irmão mais velho, Haak-Sung, e agora percebo que tenho que ser realmente 

cuidadosa e evitar discussões.  

Jesus me vestiu com vestes douradas com asas, dizendo: "Minha querida Yoo-Kyung, você testemunha para 

muitos e eu te amo muito por isso."  Eu imediatamente respondi: "Senhor, vou sair amanhã também para 

compartilhar e testemunhar." Jesus respondeu: "Sério? Seja zelosa e constante. Vou edificar sua casa 

rapidamente."  

Lee, Haak-Sung:      Quanto mais nos deparamos com o mundo espiritual, mais 

misterioso ele se torna  

Após cerca de 10 minutos em oração, três demônios apareceram. O primeiro foi um 

homem sem cabeça. Em seguida, um demônio feminino trajando um vestido. Em 

meio a um ruído de um vento forte, ela tentou me arranhar com suas unhas afiadas. 

Finalmente, uma enorme serpente com duas cabeças, onde cada uma lutava para 

atacar primeiro. Clamei: "Jesus, salve-me. Por favor, me ajude!". Ele veio 

rapidamente e expulsou todos os demônios.  

Então Jesus nos cercou enquanto orávamos e tocou cada um de nós, um por um. 

Jesus tocou especialmente a cabeça do Pastor Kim, a dor nas costas, o pé de Joseph, 
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as costas da Joo-Eun. Jesus voltou-se para mim dizendo: "Compartilhe um de seus desejos comigo."  Eu 

respondi: "Jesus, por favor, ajude o irmão Oh, Jong-Suk a manter seu emprego e freqüentar diligentemente a 

igreja." Jesus concordou e aplaudiu-me: "Haak-Sung, está muito frio hoje, mas você ainda saiu para 

testemunhar e compartilhar o evangelho ... você me fez muito feliz."  

Depois que Jesus saiu, um demônio feminino, usando um vestido, aproximou-se de mim. Ela parecia uma 

estudante. Eu não prestei atenção a ela e continuei a orar em línguas. Ela aproximou seu rosto de mim e 

começou a fazer cócegas em minhas narinas com uma pena, enquanto eu orava. Ordenei-lhe que saísse.  

Há tantos demônios diferentes e muitas coisas estranhas têm acontecido desde que eu comecei a orar 

diligentemente. Quanto mais me aprofundo, mais eu encontro coisas inexistentes no mundo natural.  

 Kim Yong-Doo:     A punição por divulgar o segredo  

Ontem, o pastor da igreja vizinha a nossa veio com sua esposa nos visitar e tomar uma xícara de chá. Eles 

perguntaram se poderiam participar da reunião de oração. Eu tentei evitar a conversa sem ser tão óbvio, mas 

porque ela pediu várias vezes e eu não quis parecer desrespeitoso, finalmente cedi e disse que sim. Em meu 

coração, eu sabia que não deveria ter feito isso. Senti uma angústia profunda ao me lembrar de Jesus ter nos 

dito para não compartilhar nossa reunião de oração com ninguém fora da nossa congregação, até a publicação 

do livro. Eles não tinham idéia do que estava acontecendo, pois durante nosso culto de oração estávamos 

envolvidos em batalhas de vida e morte com os espíritos demoníacos.  

Jesus me disse para ser firme e recusar a participação da esposa do pastor no rali de oração. Falhei, e no fundo 

do coração eu tinha medo do que iria suceder, devido a minha desobediência. A oração do domingo à noite 

acabou estranhamente por causa da presença indesejada da esposa do pastor. Terminei a primeira parte da 

reunião de oração por volta das 2 horas da madrugada e eu queria despedi-la, mas ela se sentou como se tivesse 

algo a dizer. Certifiquei-me de ninguém da igreja tivesse divulgado algo sobre a oração, mas minha esposa e eu 

de alguma forma acabamos revelando todos os detalhes do segredo.  

Revelei que nossa igreja tem visitado o céu e o inferno em oração e muitos têm recebido os dons de visão 

espiritual, profecia, discernimento entre espíritos demoníacos e celestiais, falar em línguas, fé, sabedoria e 

conhecimento. Também revelei que estava no processo de relatar esses eventos em um livro que seria publicado 

e, por isso, encorajei-a a voltar para sua própria igreja e orar diligentemente.  

Deus havia planejado abrir meus olhos espirituais na oração desse domingo à noite e Ele também confirmou 

isso com os membros que tinham a visão espiritual aberta. Mas Deus ficou furioso com a minha incapacidade 

de guardar os seus segredos. Em minha mente simples, pensei que não havia problema em divulgar alguns 

segredos, mas eu cometi um grande erro. Por essa razão, o plano de abrir meus olhos espirituais foi adiado.  

Jesus ficou tomado de tristeza. Durante a oração, a irmã Baek, Bong-Nyo clamou: "Como pode o que nós 

dissemos casualmente ser um assunto tão sério?". E chorou sem parar. Porque não pude manter o segredo, eu 

me tornei um ser humano miserável e não podia suportar a culpa. Como Sansão se sentiu?  Quando Sansão 

revelou seu segredo como um nazireu, ele traiu sua relação com Deus.  

 Irmã Baek, Bong-Nyo: A repreensão pessoal do Senhor ao pastor Kim  

"Minha querida Bong-Nyo! Por que você está chorando tanto? O pastor Kim Yong-Doo cometeu um grande 

erro, mas porque você está chorando? Ele perguntou com uma voz severa. "O pastor Kim terá que se 

arrepender muito. Os eventos que estão ocorrendo em sua igreja devem ser registrados em um livro e 

divulgados para o mundo. Até então eles devem ser mantidos em segredo. Mas, por que ele revelou o segredo 

e pecou contra mim? "O senhor estava decepcionado.  

"Esse segredo revela a verdadeira identidade do diabo e, portanto, haverá muitas provações ao longo do 

caminho. Você não tem motivo para chorar, mas diga ao pastor Kim o que eu te disse".  A temível ira de 
Jesus continuou. "O pastor Kim revelou, à vizinha esposa do pastor, muitos segredos confiados em detalhes e 
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eu não sei por que ele fez algo tão pecaminoso. A transgressão do pastor Kim é enorme, mas quanto a você, 

não chore."  

Jesus deu uma explicação detalhada. "A forma como a congregação ora em uníssono e todos os eventos que 

vocês têm experimentado irão causar um grande choque em todo o mundo. Portanto, o diabo não quer sua 

identidade revelada ao mundo e os demônios estão tentando incansavelmente mantê-la escondida. Eles 

temem que as experiências reais vividas pela congregação sejam expostas. Se essas verdades sobre a sua 

existência e suas identidades são expostas antes da conclusão do livro, os ataques do diabo serão 

intensificados e vocês vão ter que suportar muito mais. Até que todo o conteúdo das experiências das vigílias 

de oração seja registrado completamente, é um segredo selado. Vou lhes dar outra chance. Então vigiem. O 

pastor Kim terá que se concentrar em orar e escrever o livro. Da mesma forma, cada um com o dom de 

profetizar não deve orar pelos outros por enquanto."  

Jesus também repreendeu os pastores e suas esposas duramente por sua falta de foco. Jesus disse com firmeza 

que todas as igrejas edificadas em seu nome devem ser capazes de encontrar em si mesmas as soluções para os 

problemas, independentemente de quão grandes eles sejam. "Quando surge um problema em uma igreja, o 

pastor e sua esposa devem orar em uníssono e certamente haverá uma resposta de Deus. Muitos não têm a 

capacidade de perseverar e vão de um lado para outro, procurando pessoas com o dom de profetizar para 

orar por eles. Há muitos de vocês que fazem assim e isso me entristece. Quando as esposas dos pastores 

ajudam e oram com os pastores, ajoelhados diante do altar da igreja, Deus irá responder suas orações. Além 

disso, se você orou e colocou todas as suas preocupações diante de Deus, espere, porque isso é a verdadeira 

fé".  

Durante o culto à tarde, não obstante o pastor Kim dirigir o louvor de forma sincera e pregar um sermão 

poderoso, Jesus ficou em silêncio ao lado do púlpito, com uma feição indignada. Durante o sermão, um suor 

frio escorria do rosto do pastor Kim, mas não parecia reduzir a indignação de Jesus. O pastor olhava de forma 

vaga e patética para mim. Fiz uma oração fervorosa a Jesus, mas Ele respondeu com firmeza: "O único 

caminho é o Pastor Kim implorar o perdão com um coração contrito" e nosso Pai celestial vai considerar e 

decidir.  

Jesus ordenou: "Se vocês divulgarem esses segredos ao público, todos os dons espirituais lhes serão tirados." 

O pastor Kim deve evitar especialmente o contato com sua família e amigos próximos e isolar-se do mundo 

exterior. Jesus pediu que o pastor se concentrasse em oração e registrasse tudo que o Senhor tem mostrado a ele 

e, então, publicar rapidamente o livro.  

Perguntei a Jesus mais uma vez. "Jesus! E se a esposa do pastor da igreja vizinha, que veio à casa do Pastor 

Kim, retornar no culto de domingo à tarde para conversar e orar? Nosso pastor tem um coração mole e não 

sabe dizer não".  O Senhor disse com veemência: "Sou eu algum mago? Por que você está constantemente 

me perguntando, como se eu fosse um vidente?"  Para os pastores e suas esposas: "Vocês devem concentrar-

se em oração, buscando e clamando a mim, e então eu lhes responderei. Eu não sei por que vocês ficam de 

um lado para outro à procura de respostas!"  Ele estava muito infeliz com isso.  

 ==== DIA 17  

Diaconisa Shin, Sung-Kyung:  

Desde domingo, eu tenho orado em línguas, por três dias, quando de repente senti o meu corpo ardente e eu 

comecei a orar ainda mais forte em línguas. Então, uma luz resplandecente brilhou sobre mim e comecei a 

chorar, exprimindo uma oração de confissão. Lágrimas, nariz escorrendo e suor molhavam meu rosto, enquanto 

uma longa lista de pecados que eu cometi vinha à minha mente.  

Eu nunca consagrei o domingo para adorar a Deus, apesar do meu título de diaconisa na minha igreja, e eu 

sempre dei muito trabalho ao meu pastor. Ele me dava inúmeros incentivos, como também repreensões. Mas 

eles entravam por um ouvido e saíam por outro. Na aparência eu era uma "boa diaconisa", mas meu coração 

não tinha nenhuma ligação com Deus. Essa foi a principal razão pela qual eu queria participar das vigílias de 

oração e eu estava determinada a ser transformada.  
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Kim, Yong-Doo: O arrependimento do pastor Kim 

A data em que eu receberia o meu dom espiritual foi adiada porque eu não obedeci à ordem do Senhor para 

guardar seu segredo. Eu compartilhei com alguém próximo e isso deixou Jesus extremamente irritado. 

Humanamente falando, não era algo grave, mas um erro que qualquer um poderia cometer, mas os pensamentos 

de Deus são completamente diferentes dos nossos. Quanto mais profundamente exploramos o mundo espiritual, 

o Senhor quer que nos tornemos espiritualmente mais sensíveis e, até que o livro fosse concluído, ele exigiu que 

nos afastássemos do mundo exterior. Durante três dias, me arrependi dia e noite, mas a indignação do Senhor 

não parecia diminuir. Jesus mandou-me parar de escrever o livro. Meu coração encheu-se de tristeza, ante a 

possibilidade da perda dos dons espirituais de minha filha Joo-Eun - discernimento espiritual, profecia – e de 

todos os demais dons, bem como as experiências espirituais dos outros membros e as demais bênçãos. Era 

como uma maldição.  

Eu não sabia o que fazer. "Como pastorear essa igreja?  Poderia ser que, talvez, eu seja repudiado por Deus?”  

Esses pensamentos vergonhosos enchiam meu coração. Mas eu não poderia sentar-me e desistir agora. Eu 

chorei, me arrependi, supliquei, gritei e orei de todas as diferentes formas de oração que eu poderia pensar, 

enquanto eu continuava a chorar em voz alta. Quando eu preguei o sermão da noite eu não pude ver à minha 

frente, porque meus olhos estavam muito inchados. Os sermões de 4-5 horas que eu normalmente pregava tão 

facilmente eram difíceis e eu não pude pregar o sermão naquela noite. As luzes foram desligadas e, com 

cânticos de arrependimento, todos nós oramos em arrependimento pelos nossos pecados.  

"Senhor, por favor, dê-me mais uma chance!"  Eu usei todos os versículos da Bíblia que se aplicavam a mim e 

pleiteei minuciosamente o meu caso. Cada membro da equipe de oração chorou e orou pessoalmente até a 

morte comigo. Oh, eu estava chorando emocionado e grato pela minha congregação!  O Senhor teve 

misericórdia desses jovens e pobres membros da congregação.  

Quando o Senhor ouviu a nossa tocante oração, Ele decidiu me dar outra chance. O Senhor claramente advertiu 

que, a partir desse ponto, tudo deveria ser mantido em segredo, até que o livro fosse concluído. Ninguém 

deveria saber dessas coisas. Mesmo à congregação, o Senhor não quis que todos os pormenores fossem 

revelados, mas apenas uma porção limitada fosse compartilhada. Toda conversa sobre o assunto deveria ser 

aprovada pelo pastor e ser limitada ao mínimo.  

  A transformação das minhas mãos  

Enquanto orava por 30 minutos com as mãos erguidas, os meus dois braços e mãos começaram a se mover em 

um certo padrão. De início, a palma da minha mão direita moveu-se para fora. Depois de orar em línguas 

continuamente, a palma da minha mão esquerda começou a se mover também.  

Depois de orar por algum tempo, minha mão direita moveu-se e então quando orei novamente, minha mão 

esquerda também se moveu. A velocidade e a sensibilidade dos movimentos eram muito lentas. Pensei que, se 

esse era o ritmo de como o despertamento espiritual ocorreria, não duraria uma hora. Para outros membros, 

mesmo depois de uma curta oração, Jesus se revelou a eles e eles foram capazes de ver os espíritos demoníacos. 

Eu sou um pastor, mas ele me tratou de forma árdua. Demorou cerca de 20 a 30 minutos antes que eu visse 

qualquer sinal de mudança. E nesse ritmo eu estava preocupado em perder o ânimo.  

Orei por 2 a 3 horas e, como de costume, minhas mãos repetiram o movimento fixo, quando, de repente, senti 

um choque elétrico violento passar pela minha cabeça. Eu pensei: 'É isso. Deve ser o começo para o mundo 

espiritual’. Eu estava cheio de curiosidade. Orei com mais força, enquanto a corrente elétrica por todo o meu 

corpo vibrava continuamente.  

 O ataque de um enxame de espíritos demoníacos 

Como de costume, eu estava orando com as mãos erguidas, por cerca de quatro horas, quando, de repente, um 

corpo disforme veio e torceu meu pulso. Ele perfurou meu pescoço com um instrumento afiado e senti que o 
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lado direito das minhas costas estava sendo cortado com uma faca afiada. Chorei em grande aflição e caí de 

frente, pois meu corpo ficou todo paralisado. Lutei, mas foi inútil.  

Os demônios zombaram de mim dizendo: "Você se atreve a ter a sua visão espiritual despertada? Se você 

também receber esse despertamento, como você acha que vamos sobreviver? Até agora somos punidos 

severamente porque todos vocês oram tanto! Nós não tivemos uma chance, uma vez que vocês estão 

constantemente louvando, pregando o sermão e orando, mas parece que hoje chegou o seu dia. Você tomou 

esses completamente tolos e ignorantes e os ajudou a receber visões e dons espirituais e agora você vai pagar 

pelo que fez!"  Em seguida, o enxame de espíritos demoníacos entrou no meu corpo.  

Tive que fazer um esforço enorme na respiração. Os demônios entraram desenfreados em meu corpo, causando 

uma dor agravante. Tentei parar todos os movimentos, mas a dor continuou, e meu corpo ficou todo dormente. 

Todos os músculos, nervos, articulações e ossos ficaram muito doloridos. Não pude sequer chorar, mesmo 

sofrendo tamanha dor. Quanto mais eu gritava, mais as feridas em meu corpo vibravam com a dor.  

"Senhor, eu lamento muito. Salve-me. Por favor, salve-me! Eu não posso suportar essa dor."  A congregação 

ficou chocada e imediatamente correu para o púlpito. Estavam todos muito assustados. Eles não sabiam o que 

fazer e assim olharam para mim esperando um sinal. Eu gritei: "Demônios imundos, em nome de Jesus de 

Nazaré, fujam de mim!". Mas os demônios não saíram. Em muitas outras ocasiões em que eu pronunciei o 

nome de Jesus os demônios fugiram imediatamente, mas desta vez, não importa o quão alto eu gritei, eles não 

se mexeram.  

Num instante, enquanto eu estava distraído e vulnerável, uma grande nuvem de demônios entrou em meu corpo. 

Eles começaram a me sufocar, movendo-se no meu pescoço e costas. Eles me abriram-me continuamente com 

um machado, enquanto mutilavam ambos os meus braços. Finalmente, eles tornaram impossível que eu falasse. 

Eu só podia respirar e mesmo assim sofrendo grande angústia e dor em todo meu corpo. Reuni todas as minhas 

forças e pedi que a congregação inteira me abraçasse e orasse como se sua vida dependesse disso. "Senhor, 

Senhor, poupe-me!". Essas palavras saíram involuntariamente de mim.  

 As orações poderosas da congregação 

Nossos pequenos cordeiros gritavam. Foi uma oportunidade de ouro para testar seus 17 dias de treinamento. 

Pedi aos membros com o dom de visão espiritual para identificar rapidamente o tipo de demônio que estava 

dentro de mim e, por unanimidade, disseram que não podiam ver absolutamente nada. Em todo esse tempo, 

meu pulso direito estava torcido e paralisado.  

Insisti para a congregação pedir a Jesus que nos ajudasse a identificar os demônios. Oramos por um longo 

tempo e aqueles com o dom de visão espiritual começaram a compartilhar o que viram. (Efésios 1.18 e 19). O 

enxame de demônios dentro de mim veio à Igreja do Senhor por uma ordem específica do demônio chefe do 

inferno. A invisibilidade e a capacidade de se transformar em diversas formas tornaram difícil a visão deles sem 

oração intensa. Jesus disse: "Meus cordeiros preciosos, por causa de suas fervorosas orações e clamor pelo 

seu pastor, eu vou permitir que vocês vejam os demônios".  

Havia cerca de 30 demônios e, na maior parte do tempo, eles ficaram esperando a oportunidade para atacar. 

Quando o casal de pastores da igreja vizinha visitou nossa igreja e a casa do Pastor Kim, os demônios viram 

uma oportunidade e esgueiraram-se atrás deles. O demônio chefe do inferno deu uma ordem direta, gritando: 

"Quando vocês entrarem na Igreja do Senhor, vocês têm que ser mais cautelosos do que em outras igrejas. Há 

muitos membros que têm o dom de visão espiritual e muitos dos meus seguidores têm sido expulsos, porque as 

suas verdadeiras identidades foram expostas. Agora vocês têm que esperar o momento certo para atacar o 

pastor Kim. Esse tolo é a fonte do problema. Se nós pudermos derrubá-lo, tudo será resolvido facilmente. 

Então vão e façam com que isso aconteça."  

A esposa do Pastor da nossa igreja vizinha não tem o tipo de fé que atrai os demônios, e ela também não os 

persegue. Até onde eu sei, ela é uma guerreira que ora diligentemente. Os demônios fizeram de tudo para 

esconder as suas identidades e procuraram um veículo para usar. Quando souberam que a esposa do pastor 

queria visitar-nos, eles a seguiram e utilizaram a necessidade persistente de compaixão humana como isca.  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&ie=UTF-8&sl=en&tl=pt&u=http://www.biblegateway.com/passage/%3Fsearch%3DEPHESIANS%25201:18-19%26version%3DNIV&prev=_t&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhi5NgVgAVLEsbZfvuB-obIFnFY_9g
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"Jesus! Mostre-nos as identidades dos demônios. Jesus! Por favor, revela-os a nós", todos nós oramos. Então, 

alguém gritou: "Uau! Eu os vejo. Eu posso ver!" Havia cerca de 15 demônios que pareciam panquecas de 

lentilha redondas, tinham muitos olhos em volta do corpo. O resto eram demônios de várias formas e tamanhos. 

Havia uma enorme centopéia, uma lagarta, um demônio na forma de uma sombra escura, um demônio feminino 

e um leão. Ordenou fortemente que a congregação me cercasse e orassem fervorosamente em línguas, tocando 

as áreas dolorosas do meu corpo. Eles começaram a bater em meu corpo e a orar.  

Alguém gritou: "Pastor! Os demônios estão se transformando! Eles não estão se espalhamento, mas se 

unindo!" Respondi: "É mesmo? Ore com poder e autoridade e expulse-os!"Assim, a congregação gritou em 

uníssono: "Em nome de Jesus, saiam do corpo do nosso pastor! Voltem para o inferno!" Joo-Eun gritou: "Esses 

demônios malignos estão sentados dentro de você com os braços entrelaçados. Oh, não! O que fazermos?"  Eu 

gritei bem alto: "Continuem a orar sem cessar. Se vocês pararem, estaremos em apuros." Todos eles oraram 

desesperadamente. (Efésios 6:10-11 ) "Finalmente, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu 

poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do 

diabo".  

A irmã Baek gritou: "Pastor, os demônios transformaram-se novamente."  Eu 

perguntei: "Qual é a sua aparência agora?"  e ela respondeu: "Oh meu Deus! É 

horrível! Está me dando calafrios! Desta vez, eles se transformaram em uma 

centopéia negra. Ela está mordendo o seu pescoço com suas duas presas afiadas 

e com um espinho ela perfura suas costas. Que fazemos? A centopéia está presa 

em suas costas!" Imediatamente senti uma dor insuportável e dei um salto, 

causando-me mais agonia. Então, caí para a frente.  

Eu clamei de novo. "Senhor, por favor me ajude!". Mas, independentemente do 

quão alto eu chamei, ele não veio. Então pedi à congregação: "Encontrem Jesus, 

agora! Depressa!". Eles gritaram em uníssono: "Senhor, onde estás? Por favor, 

venha rápido e ajude o nosso pastor!" Após esse clamor em alta voz, Jesus 

apareceu diante de nós.  

Eu estava irritado, porque achei que Jesus demorou demais. Pensei comigo mesmo: "Onde Jesus estava que ele 

levou tanto tempo?"  Jesus então respondeu-me: "Eu vou ajudá-lo, então não se preocupe."  A congregação viu 

Jesus entrar no meu corpo, com sua visão espiritual, e assim, os demônios, saíram. Eles se uniram e se 

transformaram em algo parecido com ligas de borracha.  

Jesus os expulsou. Quando ele tirava um lado, o lado oposto ficava preso e esticava, sem soltar-se. É necessário 

muito tempo para tirar todos os demônios pegajosos. Acredito que Jesus não os tirou de uma só vez, a fim de 

treinar a nossa fé. ( Tiago 4:7 ) "Sujeitai-vos, portanto, a Deus. resisti ao diabo, e ele fugirá de vós".  

Na Bíblia, quando Jesus falava, os demônios tremiam de medo e se rendiam a ele. Deve ter havido uma razão 

pela qual Jesus estava sem pressa.  Jesus queria testar a resistência da nossa congregação e para que 

experimentássemos a união de esforços na expulsão de demônios. A vigília começou à meia-noite e continuou 

até 7:00 da manhã seguinte. Meu corpo ainda estava em dor agonizante e a congregação continuou a sua oração.  

Quando a congregação me cercou em oração, meu estômago roncou cheio de gás. Meu corpo doía e também o 

meu estômago, de modo que eu não agüentava mais. Um odor desagradável saía de mim, o que incomodou a 

congregação. Fiquei muito envergonhado e parecia que algo podre dentro de mim estava saindo.  

Alguém disse: "Por favor, controle-se". Com isso, cada um caiu na gargalhada. Eu disse: "Não é momento de 

rir. Então voltem e continuem orando a Deus". E eles cautelosamente retornaram. "Joo-Eun, o Senhor ainda 

está tirando os demônios para fora de mim? Veja depressa." Imediatamente três membros relataram que Jesus 
estava agarrando os demônios um por um e os amarrando. Os dois demônios restantes não queriam desistir 

facilmente. Jesus finalmente capturou e amarrou todos os demônios que me atormentavam e disse que os 

lançaria no lago de fogo.  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&ie=UTF-8&sl=en&tl=pt&u=http://www.biblegateway.com/passage/%3Fsearch%3DEphesians%25206:10-11%26version%3DNIV&prev=_t&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhgLO_hBppdufABKJzlzqr9z-gNqCA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&ie=UTF-8&sl=en&tl=pt&u=http://www.biblegateway.com/passage/%3Fsearch%3DJames%25204:7%26version%3DNIV&prev=_t&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhhnVZ3cF8q9-BcWVqe5a1C2bqfNWA


 
8 

Mais tarde, Jesus disse: "Uau! Os cordeirinhos da Igreja do Senhor não são qualquer coisa a ser 

considerados! Seus clamores e orações em favor do pastor Kim e o modo como vocês se preocuparam, 

oraram e ficaram com ele enquanto ele sofria, realmente me tocaram. Esperem só um pouco mais. Eu vou 

abrir os olhos espirituais do pastor Kim e ele será capaz de ver em detalhes o céu e o inferno. Ele irá então 

registrar e compartilhar isso com o mundo. Muitas almas perdidas vão ler esse livro, ser salvas e voltar para 

mim."  

Ao voltar para casa e deitar-me para descansar, as cicatrizes das mordidas e arranhões eram insuportáveis. Era 

tão terrivelmente doloroso que, quando eu respirava, mesmo deitado, gritava em agonia. Minha esposa, Joseph, 

e Joo-Eun iniciaram um rali de oração urgente.  

 Enquanto Joo-Eun orava, ouviu Jesus dizendo: "Quando os demônios saem, eles não o fazem pacificamente. 

Em vez disso, deixam seqüelas de mordidas dolorosas e arranhões que você vai sofrer por muitos dias. Como 

sua esposa recebeu o dom de cura, ela vai impor as mãos sobre suas feridas e orar! Minha esposa 

imediatamente impôs as mãos sobre as minhas feridas, mas elas não foram curadas rapidamente. Rolei no chão 

de dor e supliquei ao Senhor: "Senhor, minha esposa tem o dom de cura, então porque eu ainda estou sofrendo 

dor agonizante? "O Senhor explicou que seu dom de cura ainda não estava desenvolvido o suficiente, mas 

garantiu-me que eu ficaria gradualmente cada vez melhor. Como sou impaciente e não podia esperar, corri para 

um médico próximo para terapia, mas a dor era tão intensa que parei o tratamento. Minha esposa disse: "Em 

nossos 20 anos de casamento, nunca te vi em tal agonia e dor."  

Irmã Baek, Bong Nyo:   Nosso lar no céu  

Enquanto orava pelo Pastor, o Senhor me mostrou sua casa no céu (João 14:2-3). Ela subiu de 360 para 370 

andares e a da sua esposa, de 270 para 280 andares. A casa de Joseph possuía 4 andares e o quinto estava quase 

concluído. A casa de Joo-Eun possuía 12 andares e o 13º estava em construção. Pedi a Jesus: "Senhor, as casas 

de Joseph e Joo-Eun são construídas um andar de cada vez, enquanto a do pastor e a de sua esposa sobem 10 

andares de cada vez. Por que assim? "O pastor prepara o sermão para ministrar à congregação e também 

ora diligentemente por vocês. A oração do pastor é muito mais poderosa que a de vocês. O serviço de um 

pastor em prol de sua congregação é o que possibilita sua casa ser construída mais rapidamente. Além disso, 

a esposa do Pastor, Kang Hyun-Ja, prepara o alimento para a congregação dia e noite. Além do mais, 

durante a semana, ela provê roupas e alimento para sua família diariamente. Assim, é claro que sua 

recompensa no céu será grande. Joo-Eun costuma gritar e ser argumentativa, de modo que a menor 

situação a torna irritada. Ela pode se tornar arrogante, então mantenha-a humilde. Joseph é tão reservado 

que muitas vezes ele parece tenso. Mesmo quando eu o vejo, sua expressão não é amigável e eu quero que 

ele mude isso. Quando o pastor menciona no sermão o que Joseph precisa melhorar, ele fica descontente. 

Eu quero que Joseph aceite essas críticas construtivas com fé e que seja obediente e assim seu galardão vai 

agilizar a edificação de sua casa". 

A casa de Haak-Sung possuía 10 andares e as colunas de suporte para o próximo andar já estavam em 

construção. A casa de Yoo-Kyung tinha sete andares. Jesus disse-me que, como o segredo da nossa igreja foi 

divulgado pelo pastor e sua esposa, 50 andares de sua casa e 30 andares da casa de sua esposa desmoronaram.  

             Parabéns à noiva Baek Bong-Nyo  

Quando fui para o culto da noite, o pastor Kim parecia fraco, como se tivesse orado e chorado por algum tempo. 

Seus olhos estavam inchados e ele esforçava-se para ver corretamente. Supliquei ao Senhor. "Senhor, o nosso 

pastor sofreu muitas aflições dos demônios hoje. Dê-lhe a força."  Jesus veio carinhosamente e me confortou: 

"Todo ser humano tem muitos membros da família que os confortam, mas minha querida Baek Bong-Nyo, 

você não tem ninguém e não tem nada. Eu vou confortar você."  Ele continuou: "Você me ama acima de 

tudo e é por isso que eu te valorizo tanto!"  

Alguns momentos depois, dois belos anjos desceram do céu. Eram altos e muito bonitos. Um deles, eu sabia 

que era o Arcanjo Miguel, e o outro se apresentou para mim dizendo: "Irmã Baek, Bong-Nyo, eu sou Gabriel 

e assisto diante de Deus. O Senhor ordenou-me a acompanhá-lo, então eu vim."  Eu respondi: "Ah, sim, 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&ie=UTF-8&sl=en&tl=pt&u=http://www.biblegateway.com/passage/%3Fsearch%3DJohn%252014:2-3%26version%3DNIV&prev=_t&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhggTbqD_8D8K4ZNsf_IrjDi5JZc3A
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obrigado" Eles começaram a me levar para a atmosfera, quando de repente um grande grupo de espíritos 

demoníacos parecia bloquear-nos.  

Os rostos dos demônios eram muito diferentes. Vi a cabeça de um dragão, cobras de grande porte, animais e 

espíritos diversos, todos prontos para nos atacar. Eles começaram a se reunir, juntamente com outras forças 

demoníacas, e logo a suas forças cresceram imensamente, mas Gabriel e Miguel não se sentiram ameaçados em 

nada. Em vez disso, pareciam calmos. Quando eles levantaram suas mãos, os demônios rapidamente 

desapareceram ( Apocalipse 12:7-9 )  

 Após os demônios desaparecerem, chegamos ao céu e Jesus me cumprimentou em pé a distância. Ele gritou: 

"Eu te amo minha amada Baek Bong-Nyo. Eu te amo".  Jesus e eu andávamos nas nuvens viajando por todo 

o céu. Existem muitas montanhas no céu, todas de ouro. Quando vejo al alturas do céu, o pensamento de voltar 

para casa desaparece da minha mente.  

 Lee, Haak-Sung: Jesus chora com o Pastor Kim  

Nosso período de evangelismo foi das 16:00 às 19:00. Depois, eu fui à igreja para orar e vi o nosso pastor 

orando e chorando de joelhos com os braços levantados. Eu vi Jesus de pé ao lado do pastor. Jesus usava uma 

coroa de espinhos e, chorando, olhou para baixo em direção ao nosso pastor. A cabeça de Jesus estava 

sangrando muito e seu sangue escorria sobre suas vestes. Ele estava ensopado de sangue. Ele abraçou o Pastor 

Kim e continuou a chorar. Todas as luzes da igreja estavam apagadas, mas perto do púlpito, uma luz brilhava 

emanando de Jesus. No momento, uma música sobre o sofrimento do Senhor chamada 'Os três pregos" tocava 

continuamente. 

Mais tarde, naquela noite, Jesus me disse: "Não importa quão frio o tempo esteja, é melhor orar com roupas 

leves, de joelhos, e com os braços erguidos. Quando estiver frio, vou enviar-lhe o fogo, assim não se 

preocupe. Se você se vestir com roupas volumosas, você vai sentir sono enquanto 

você ora. Você entendeu? "  

Kim, Eun-Joo:  Arrepender-se em acordo  

Enquanto orava em línguas, um dragão com três cabeças horríveis pulou sobre 

mim. Ele vinha para frente e para trás para me assustar, mas eu o expulsei, dizendo: 

"Em nome de Jesus Cristo, demônio imundo! Fuja de mim! Fique longe de mim!" 

Retomei a oração em línguas, quando Jesus apareceu diante de mim. Jesus foi 

especialmente silencioso, sem dizer uma palavra, ficou diante de mim chorando por algum tempo. Fiz-lhe 

várias perguntas, mas Ele apenas chorava. Hoje, no culto da noite, o pastor confessou chorando: "Estou 

profundamente aflito, porque causei ao Senhor tanta dor. Senhor, eu pequei muito contra ti." Todos nós nos 

concentramos em cantar e nos arrepender em uníssono. Jesus e o pastor, assim como todos nós, choramos 

juntos. ( 1 João 5:04 )  

====  DIA 18  ( 1 Pedro 5:6-10 )  

 Lee, Haak-Sung:  agredir fisicamente os demônios!  

No sermão à noite o pastor nos disse: "Quando os demônios aparecerem, não tenham medo, mas lutem 

corajosamente cara a cara! Esses demônios sujos não são nada, por isso não os temam... Quando você 

aprofunda no reino espiritual e ora com ousadia, você vai encontrar algo. Quando o encontrar, capture-o e 

rasgue-o em pedaços, destrua-o!"  Eu pensei comigo mesmo: "Como podemos fazer uma coisa dessas com os 

terríveis demônios? Ele deve estar exagerando." Mas o pastor repetiu com uma firme convicção: "Nós 

podemos fazer isso. Nós temos sido atacados e tratados com muito abuso. Agora é nossa vez de nos vingarmos 

e atacá-los. "  Então ele visualmente nos ensinou a atacá-los fisicamente.  

"Será que podemos realmente capturar os demônios?" Até agora, fomos capazes de usar o nome de Jesus como 

uma arma, mas agora ficamos sabendo que poderíamos lidar com os demônios em combate corpo a corpo!  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&ie=UTF-8&sl=en&tl=pt&u=http://www.biblegateway.com/passage/%3Fsearch%3DRevelation%252012:7-9%26version%3DNIV&prev=_t&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhjJAwM7kkb95FzMwSxtzXewEKF0uw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&ie=UTF-8&sl=en&tl=pt&u=http://www.biblegateway.com/passage/%3Fsearch%3D1%2520John%25205:4%26version%3DNIV&prev=_t&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhiZOgI-u5O4jMjoRxobCGxvafwWOQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&ie=UTF-8&sl=en&tl=pt&u=http://www.biblegateway.com/passage/%3Fsearch%3D1%2520Peter%25205:6-10%26version%3DNIV&prev=_t&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhhqIaw460MU2p5zZIEwze0Hza9qZQ
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Mais tarde, enquanto eu estava orando em línguas, dois demônios de outrora retornaram. Um deles era um 

demônio musculoso e o outro era um demônio de várias faces. Ele estava segurando uma pena de pavão e, 

como anteriormente, ele usou a parte suave da pena, tocando nossas narinas. Lembrei-me então do sermão que 

o pastor pregou no culto da noite ( Tiago 4:7 ). Estendi a minha mão física, simulando tomar a pena do 

demônio. "Oh, como pode ser isso? A pena agora estava na minha mão!" Foi um milagre.  

Então eu comecei a cutucar o demônio sem parar com a ponta afiada da pena. O demônio gritou: "Ai!"  Eu 

rapidamente ataquei completamente, perfurando-o impiedosamente. Ele saltou para cima e para baixo gritando: 

"Ai! Salve-me!"  Um líquido verde continuamente saía das feridas. Deve ser o seu sangue. O outro demônio viu 

isso e ficou tão chocado que fugiu com muito medo.  

O Pastor Kim continuou orando, suportando as cicatrizes dolorosas que os demônios deixaram em seu corpo. 

Jesus se aproximou dele e tocou continuamente as feridas com as mãos. Jesus veio até mim e disse: "Haak-

Sung! Não deixe os braços abaixarem, mesmo sendo difícil. A oração com mãos levantadas tem muito mais 

poder".  

Kim, Joo-Eun:  

Hoje houve tantos demônios estranhos que apareceram diante de mim continuamente. Gritei bem alto: "Vocês 

demônios, em nome de Jesus fujam de mim", e eles desapareceram. Retomei a oração, quando de repente um 

demônio muito forte caminhou em minha direção murmurando, "Ei! Pare de orar. Você ora muito para uma 

jovem!" Ei, você demônio imundo! Em nome de Jesus, fuja de mim! " Assim, o demônio desapareceu.  

Como eu continuei a orar, um demônio na forma de uma mulher bonita apareceu. “Ela” era tão graciosa e 

bonita que eu não poderia imaginar que era um demônio.  ( 2 Coríntios 11:14-15 ). Até o jeito que ela falou foi 

refinado. "Por favor, não ore. Por que você está orando?"  Eu ignorei e ela ficou louca "Ei, por que você está 

orando? Quando você ora você vê algo de especial?" Então ela gritou: "Pare de orar!" Eu gritei: "Em nome de 

Jesus, fuja de mim" e imediatamente ela começou a se partir de alto a baixo. Dei de ombros com desprezo, "Oh, 

que desagradável!"  Com seu corpo dividido ao meio, ela revelou o demônio hediondo que estava escondido. 

Eu ainda não consigo superar o fato de como o seu perfeito aspecto exterior era tão diferente do interior.  

Mais tarde, vi um demônio que parecia ser um menino inocente com uma bandana vermelha. Ele tinha uma 

capacidade de fazer truques vulgares com os olhos. Tentei lançá-lo fora em nome de Jesus, mas esse demônio 

não cedia facilmente. Eu orava persistente e intensamente e, em seguida, o demônio desapareceu.  

    Batizados com Fogo Ardente 

Eu percebi quanto tipos diferentes de demônios existem.  Eu os observei incomodando outros membros. Eles 

iam e vinham constantemente e se moviam de um lado para outro em confusão. Enquanto eu orava, eu me 

perguntava o que o Pastor Kim estava fazendo, então eu olhei para ele mas, ao invés de vê-lo, vi uma bola de 

fogo ardente em seu lugar. Surpreso, abri os olhos para confirmar o que eu vi e vi o pastor sentado em sua 

cadeira, como ele costume orar. Quando eu fechei os olhos novamente, vi uma grande bola de fogo ardente. Os 

demônios estavam ao lado do pastor, sem poder atacá-lo. Assim, passaram a atacar a congregação.  

De repente, um demônio feminino de cabelos longos apareceu e mordeu meu braço esquerdo com suas presas 

de drácula. Tentei empurrá-lo para longe, mas não consegui. Eu não poderia pensar corretamente, porque a dor 

era tão angustiante. E então um outro demônio atacou-me . "Senhor, Senhor, me ajude. Por favor me ajude!"  

Dirigi-me para perto da esposa do pastor e eu continuei a orar com minhas mãos para o alto. Cerca de 100 

demônios vieram para me distrair da oração. Eu contra-ataquei, gritando: "Vocês demônios imundos, por que 

fazem assim? Por que vocês estão me incomodando?"  Então, um deles correu em minha direção com seus 

dentes afiados gritando: "Nós queremos te levar para o inferno."  Eu respondi: "O quê? Inferno? Você está 

brincando! Ei, vocês demônios imundos, fujam de mim. Em nome de Jesus, fujam de mim."  Nesse instante, 
cada um deles fugiu. Percebi que, se eu quisesse visitar o céu, eu precisaria lutar muito contra as forças 

demoníacas.  

  Pastores que interromperam suas funções pastorais  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&ie=UTF-8&sl=en&tl=pt&u=http://www.biblegateway.com/passage/%3Fsearch%3DJames%25204:7%26version%3DNIV&prev=_t&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhhnVZ3cF8q9-BcWVqe5a1C2bqfNWA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&ie=UTF-8&sl=en&tl=pt&u=http://www.biblegateway.com/passage/%3Fsearch%3D2%2520Corinthians%252011:%252014-15%26version%3DNIV&prev=_t&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhi4rfimJA1H-UKZo_M4iYnsRWLxfg
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Eu continuei a orar por um longo tempo, quando Jesus apareceu chamando-me pelo meu apelido, "Sesame! 

Minha querida Sesame, você está muito boa em expulsar os espíritos malignos!" Eu respondi: "Jesus, eu 

lembrei de algo que meu pai queria te perguntar! Há pastores que pararam com sua vocação pastoral e 

voltaram para o trabalho secular. O que acontece com esses pastores?" Jesus respondeu relutantemente: "Você 

é tão jovem para entender isso, mas ouça e diga a ele exatamente o que eu vou lhe dizer. "Ele continuou:  

"Os pastores que desistem de ser um pastor por causa das dificuldades, serão julgados severamente por meu 

Pai Celestial. O Pai Celestial irá repreendê-los em voz alta no dia de seus julgamentos." Você, pastor fulano 

de tal, por que você deixou de ser pastor? eu dei-lhe a capacidade de desempenhar seus deveres pastorais, 

mas por que você tomou a decisão de parar sem minha permissão? Você cometeu um grande erro." É isso 

que ele vai dizer." Existem também pessoas que não conseguem santificar o Dia do Senhor e fazem o que 

querem. Essas são as que não nasceram de novo do Espírito Santo. Não deve haver transações comerciais 

no domingo, de forma alguma. Muitos proclamam sua salvação com suas bocas, mas eles estão tão errados! 

Se eles são verdadeiramente salvos, sua vida deve mostrar isso! Os olhos do Pai Celestial estão fitos em todos 

vocês. Para o Pai, cada alma é tão preciosa e quando essas almas vão para o inferno por sua própria escolha, 

dói-lhe tão profundamente. Ele também derrama muitas lágrimas frequentemente!  

 Aqueles que expulsam pastores ( Tiago 3:16 )  

Então perguntei: "Jesus! Às vezes, na televisão, vejo as igrejas se envolverem em discussões com o pastor e isso 

me envergonha muito. Porque  as congregações e seus pastores discutem? Nesses casos, de que lado o Senhor 

está?" Jesus disse: "Você é tão jovem, contudo sempre faz tais perguntas" Então eu respondi: "Senhor, eu sou 

filha de um pastor. Fico triste ao ver o pastor ser expulso da igreja!" Jesus respondeu: "Os pastores, muitas 

vezes, cometem erros e isso é um problema. Mas quando a congregação se ressente e expulsa o pastor, 

comete um pecado enorme. Mas mesmo que tenha feito isso no passado, se eles se arrependerem 

sinceramente e seguirem a Deus, eles ainda podem entrar no céu. Eles nunca devem repetir tal 

pecado"( Filipenses 2:03 )  

Eu continuei a fazer perguntas: "Jesus! Estamos todos orando juntos, mas por que o Senhor só pode levar a 

irmã Baek e sua família para visitar o céu e o inferno? Somos a família do pastor, certo? Minha família parece 

ter mais fé, mas por que o Senhor só ama os irmãos Haak-Sung, Yoo Kyung e a irmã Baek, Bong-Nyo?" Jesus 

deu uma gargalhada por causa dessa pergunta e respondeu: "Minha querida Joo-Eun, isso não é verdade. Eles 

têm uma vida difícil. Olha! Haak-Sung e Yoo Kyung são ambos psicologicamente desafiados, certo? Além 

disso, a irmã Baek, Bong-Nyo está sofrendo de cama com dor nas costas. Eles têm pouco para comer e vivem 

em um porão pequeno, mas eles orar sem cessar! Eles não sabem quando vão ser expulsos para a rua, mas 

eles obedientemente oram a Deus. Eu os amo sobretudo porque, apesar de suas limitações, ainda oram 

diligentemente! Eles precisam de minha proteção! Você tem tantos membros da família, mas eles nem 

sequer têm um pai ou um marido. É por isso que precisam tanto da minha atenção! "( Êxodo 33:19 ).  

"Jesus! Nosso pastor está registrando todas essas experiências espirituais em um livro, mas quando o livro for 

concluído o Senhor vai retirar todos os dons espirituais?" O Senhor disse: "Joo-Eun, o dom da profecia é um 

dom muito importante e não é facilmente dado ou retirado! O dom de profecia apenas é retirado quando o 

Pai Celestial quer retirar e é mantido quando Ele assim o diz".  

Lee Yoo-Kyung:  Os demônios temem a sua fé  

Hoje eu fui atacado por um terrível demônio que se apresentou de muitas formas diferentes. Então, eu disse a 

Jesus: "Jesus, os demônios são tão assustadores!" e ele respondeu: "Yoo-Kyung, você pode derrotar os 

demônios. Os demônios têm medo de sua fé, então não se preocupe! Os anjos estão sempre aqui para te 

proteger!"  

Irmã Baek, Bong-Nyo:  A identidade dos demônios disformes que atacaram o pastor Kim  

Eu estava orando em línguas fortemente, mas eu não conseguia ver nada. Tudo estava muito escuro. Eu tentei 

aprofundar no reino espiritual, então eu orava alto.  Logo observei muitos objetos redondos, girando ao redor. 

Pensei que poderiam ser do mesmo tipo que atacaram violentamente o nosso pastor. Queria dar-lhes o troco, 

então eu me concentrei intensamente.  Em seguida, rolaram todos ao meu redor para me distrair. Eu orava 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&ie=UTF-8&sl=en&tl=pt&u=http://www.biblegateway.com/passage/%3Fsearch%3DJames%25203:16%3B%26version%3D31&prev=_t&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhhC5TeBJTrGaMqvRLlNS9C4Onu2-w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&ie=UTF-8&sl=en&tl=pt&u=http://www.biblegateway.com/passage/%3Fsearch%3DPhilippians%25202:3%3B%26version%3D31&prev=_t&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhjN8uXvu2ulaOtotX6dQy-ft6z-1Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&ie=UTF-8&sl=en&tl=pt&u=http://www.biblegateway.com/passage/%3Fsearch%3DExodus%252033:19%3B%26version%3D31&prev=_t&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhgtNx1bcgy6-BdTSW5ZiX9VPclQ2Q
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fervorosamente a Jesus e Ele disse: "Olhe para eles com cuidado." Pareciam panquecas de lentilha. Havia 

cerca de 20 deles rolando em toda a igreja, esperando por uma oportunidade. Jesus disse: "Foram esses 

patéticos demônios que morderam e torceram o braço do Pastor Kim ontem! Eu tomei todos eles e os lancei 

no poço de fogo do inferno, mas eles retornaram para atacar meus servos. Bong-Nyo! Você tem que ter um 

cuidado especial! "  

Fui informada de que o demônio chefe havia dado uma ordem secreta: "Há um membro da Igreja do Senhor 

com o dom da visão espiritual chamada Baek, Bong-Nyo e ela consegue distinguir quem somos. Concentre-se 

em atacar aquela mulher!" Se o Senhor não tivesse revelado esses demônios para mim, seria difícil vê-los, 

mesmo com o dom da visão espiritual. O Senhor disse-me que quando eu orar mais profundamente, eu serei 

capaz de ver os espíritos malignos que não têm forma. Então eu orei poderosamente e as identidades dos 

demônios foram reveladas e eles desapareceram.  

 O Arcanjo Miguel e Gabriel  

Então dois esplêndidos vieram para me escoltar ao céu.  Foram Miguel e Gabriel. Eles não podem ser 

comparados a quaisquer outros anjos. "Nosso amado Jesus ordenou que a irmã Baek, Bong-Nyo fosse escoltada, 

assim nós viemos pessoalmente." Eu fiquei tocada pela forma como o Senhor tratava especialmente alguém tão 

insignificante como eu!  Eu não sabia como reagir. Mal pude conter a emoção do meu coração e eu 

ansiosamente os seguia.  

No Céu, Jesus mostrou-me o Jardim do Éden, o que foi de tirar o fôlego.  Em nossa conversa, Jesus me disse: 

"Bong-Nyo! Foi difícil tirar os demônios de dentro do Pastor Kim ontem. Você deve estar esgotada. Os 

demônios que estavam dentro do pastor são como um carrapato que gruda em você e não saem facilmente! 

Essas pragas disfarçam suas identidades e transformam seus corpos, esticando-se e retraindo-se como 

elástico. Durante esse caos, o pastor Kim arrastou-se com seu corpo dolorido para conduzir a irmã Shin-

Kyung Sung para casa e seus jovens cordeiros o seguiram, porque eles tinham o coração de proteger seu 

pastor. No momento que vi isso, fiquei emocionado e decidi juntar-me a eles! "Ele continuou: "O último 

demônio preso ao Pastor Kim estava determinado a atormentá-lo enquanto pudesse. Então eu tive que usar a 

força e arrastá-lo para fora. Infelizmente, entre os cordeirinhos de sua igreja, você é a única que pode ver o 

inferno, então o que devo fazer? Eu sei que é difícil para você, mas eu apreciaria se você pudesse ser mais 

paciente. Neste momento, o Pastor Kim Yong-Doo tem que escrever o livro e preservá-lo como um registro, 

portanto não há escolha. A parte do inferno que você viu não é a totalidade, mas apenas uma pequena 

porção. É o desejo de nosso Pai Celestial que muitas almas sejam salvas através deste trabalho. Parte o meu 

coração ter que levá-la continuamente ao inferno, e eu sei que seu coração está partido também. A partir de 

agora, vou mostrar-lhe apenas um pouco. Então observe com cuidado e relate exatamente aquilo que você 

vir ao Pastor Kim!" Eu disse:" Jesus! Se o Senhor insiste, por favor, apenas não me mostre a minha mamãe e 

meu irmão mais novo. Eu não posso suportar a dor de vê-los no inferno!" Mas Jesus respondeu: "Isso não é 

possível! Você deve olhar com cuidado para que possa testemunhar a verdade!" Assim que ele terminou de 

falar, o Senhor pegou minha mão e guiou-me até o inferno.  

  De volta ao inferno  

No inferno, tudo é tão assustador!  Nossas mentes não podem 

imaginar como é ruim, onde todas as misérias estão reservadas. É 

um lugar amaldiçoado com apenas sofrimento, gemidos e gritos. 

O Senhor e eu estávamos em uma estrada estreita e de cada lado 

havia almas em dor imensa. Jesus advertiu: "Cuidado!", ao 

chegamos a um lugar onde em cada lado da estrada havia um 
abismo profundo. Vi então caveiras empilhadas tão alto quanto o 

céu, em ambos os lados do abismo.  

Os crânios não estavam mortos, mas movendo-se lentamente e 

gritando. Isso perfurava meus ouvidos. Os crânios iam formando 

um emaranhado, ao tempo em que alguns escorregavam e 

rolavam para abaixo. Eles empurravam um ao outro para subir 
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para o topo. Queixavam e gritavam uns para os outros, dizendo: "Oh, é tão sufocante! Bastardo, mova-se! Você 

não vai se mover?"  

Eu perguntei a Jesus: "Por favor, Senhor! É tão nojento. Esse cheiro podre é terrível! Eu quero sair daqui. 

Como é possível haver tantas caveiras. Que tipo de seres humanos eram esses crânios?" Jesus disse-me que 

havia muitos tipos diferentes de pessoas ali. "Havia assaltantes que, por engano, provocaram um incêndio 

durante o roubo e morreram queimados; também outros que morreram queimados enquanto dormiam em 

motéis, outros que seduziam homens e morreram em incêndios, outros que eram capazes de trabalhar, mas 

em vez disso, recorreram à mendicância, outros que se afogaram durante uma excursão, outros que 

assassinaram seus pais, outros que estavam passeando e morreram em acidentes e muitos outros de todas as 

esferas de vida estão aqui".  

Havia tantos crânios que eu não poderia contar. De um lado, ouvi alguém dizer: "Desgraçados! Está lotado 

aqui! Este lugar abafado está me matando!"  Os crânios embaixo diziam: "Vocês, bastardos aí em cima! Vocês 

estão me esmagando! Parem de me esmagar!" Esses crânios que estavam no fundo tinham muitas perfurações  

em suas cabeças.  

À medida que caminhávamos, o cheiro dos cadáveres apodrecidos tornou-se forte. "Senhor, o que é esse 

cheiro? Tem cheiro de carne em decomposição?" O Senhor respondeu: "Sim, você está certa! Olhe com 

cuidado!" Eu observei um líquido que vinha de corpos em decomposição, espalhado por todo lugar, como um 

oceano. "Senhor! Não existem crânios e ossos aqui. Eu não vejo um único corpo aqui, mas por que o mau 

cheiro é tão horrível?"  Jesus disse: "A carne e os ossos apodreceram."  

O cacto em terra estéril 

Enquanto continuávamos, chegamos a uma enorme terra plana e estéril. Havia um grande cacto, mas não 

possuía espinhos visíveis. Na frente dele havia enxames de minúsculos insetos e algo se movia sobre essa 

planta. Jesus disse-me para olhar mais atento e, enquanto caminhava em direção ao cacto, eu vi o meu irmão 

mais novo, junto com incontáveis corpos nus. Estavam todos emaranhados e presos no cacto. Todo mundo 

estava coberto com pequenos insetos, que devoravam suas carnes, enquanto o as pessoas gritavam de dor.  

Mesmo com todos os gritos dolorosos, eu podia ouvir a voz do meu irmão de forma tão clara. "Irmã! Minha 

querida irmã Bong-Nyo! Por que você está aqui novamente? Ai! Isso é insuportável! Isso é tão doloroso!"  

Todo mundo gritava de dor enquanto todo tipo de insetos mordia e rasgava suas carnes, penetrando em seus 

corpos.  Eu não podia sequer ver um centímetro de pele, porque muitos insetos os cobriam.  

 Minha família no poço cheio vermes 

Eu olhei para a esquerda e vi um buraco enorme, densamente preenchido com inúmeras pessoas. Eles estavam 

todos nus e cobertos de vermes.  Era difícil distinguir se tratava de seres humanos ou de larvas. ( Marcos 9:48 ) 

Eu pensei que ia desmaiar de novo, quando olhei nos olhos de minha mãe, ela estava esperando para ser 

lançada nesse buraco. Minha mãe gritou: "Minha filha, Bong-Nyo! Ouvi dizer que você não estava se sentindo 

bem, mas porque você está aqui novamente?" Então ela começou a chorar. "Mamãe, eu não quero vir ao 

inferno, mas o Senhor continua a me trazer de volta. O que posso fazer?" E minha mãe começou a implorar ao 

Senhor. "Senhor, por que você está permitindo que a minha filha venha me ver sofrer no inferno, quando você 

sabe que a está machucando tanto?" E choramos juntos.  

"Mãe! Mesmo que eu a veja em tanta angústia, eu não posso fazer nada para ajudá-la. Estou tão triste!"  E 

minha mãe me implorou. "Por favor, Bong-Nyo! Nunca mais volte ao inferno! eu morri e vim aqui para sofrer, 

mas você deve continuar a seguir o Senhor até o fim! Não acabe aqui, como eu, mas certifique-se de ir para o 

céu!"  

Eu implorei a Jesus por ajuda, mas Ele não podia fazer nada.  Quando eu gritava mais alto, os demônios 
lançaram impiedosamente minha mãe no poço. As larvas multiplicaram-se rapidamente, arrastaram-se até sua 

perna e enfiaram-se em sua carne e ossos. Ela gritou em agonia e pulou freneticamente, como também as outras 

pessoas estavam fazendo. Seus gritos foram rapidamente sufocados sob os gritos das outras pessoas.  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&ie=UTF-8&sl=en&tl=pt&u=http://www.biblegateway.com/passage/%3Fsearch%3DMark%25209:48%3B%26version%3D31&prev=_t&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhimqp0ggn3twPcWyUE2jlVrYVAeVQ
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Então eu comecei a ouvir o sofrimento do meu irmão mais novo a minha direita. Ele gritou "Irmã! Os insetos se 

alimentam do meu corpo vivo. Oh, eu estou em dor agonizante! Irmã, por favor! Peça a Jesus para me ajudar. 

Agora!" Os insetos perfuraram meu irmão e espalharam veneno através de todo o seu corpo, tornando-o negro. 

Meu irmão cometeu suicídio, mas eu não tinha idéia de que a pena para tal ato era tão terrível. Supliquei a Jesus, 

mas de novo ele disse que era muito tarde.  Eu ainda clamei ao Pai Celestial, mas Ele também disse que não. 

Logo o corpo do meu irmão era apenas um esqueleto negro, mas ele ainda estava gritando. "Irmã! Apresse-se e 

deixe este lugar. Nunca se deve voltar a este lugar. Você entendeu?"  

O Senhor me falou sobre algumas das pessoas aqui. "Há homens aqui que viveram com duas ou três 

mulheres, passando desse homem para outro, passando de uma mulher para outra mulher, trocando de 

parceiros e dormindo por aí, outros que se mataram, outros que freqüentavam a igreja e cometiam adultério, 

outros que morreram em montanhas, outros que foram mortos por cães e muitos outros que morreram estão 

aqui."  

Continuando a andar com Jesus, vi o que parecia ser um cortador de palha muito grande e assustador. Um 

enorme demônio estava segurando o cortador de palha e preparando-se para picar as pessoas. Jesus disse: "Esse 

demônio é o décimo maior do inferno." Ele tinha muitas cabeças que brotavam de todo o seu corpo. Ele 

começou cortando as pessoas que estavam em fila e seus gritos terríveis ecoaram por todo o inferno.  

Os demônios cruéis gostam de torturar os outros.  Eles começaram a cortar o pai do nosso pastor. "Ai! Por 

favor, salve-me! Eu lamento! Por favor, pare! Perdoe-me!"  Foi horrível. Na terra, as pessoas desmaiariam de 

dor ou morreriam, mas no inferno não havia morte ou desmaios, apenas gritos horripilantes. Todos os seus 

sentidos estão vivos aqui.  

O pai do pastor gritou: "Ai de mim! Eu morri de doença e eu pensei que quando eu estivesse morto tudo seria 

solucionado. Pensei que iria descansar em paz sem ter que trabalhar! Mas não é isso! Não é assim!" E ele 

sacudia a cabeça e tremia violentamente com amargura. Depois de cortar a perna, o demônio gritou, "Agora eu 

devo começar a cortar todo o seu corpo?" E continuou cortando-o em pedaços menores.  Era uma cena horrível, 

cada detalhe era claro e não era um sonho. O demônio sabia que Jesus e eu estávamos assistindo, mas ignorou-

nos e continuou a fazer o seu trabalho cruel.  

Ele rachou a cabeça ao meio com suas mãos e jogou os restos em uma panela grande de ferro, com óleo 

fervente.  As pessoas eram dilaceradas e tudo o que restava eram ossos, mas seus gritos de agonia ficavam 

inalterados. Os demônios corriam de um lado para outro empolgados e rindo, como se fosse algum tipo de festa.  

"Hoje, mais uma vez, podemos nos encher! Temos muita coisa para comer! ... Hoje foi um dia bom, porque 

muitas pessoas novas vieram para o inferno. É por isso que estamos comemorando com uma festa e fritando-

os?", disseram eles.  

As pessoas dentro da frigideira gritavam: "Ei, vocês bastardos malvados! Tirem-me daqui! Vocês estão me 

queimando vivo! Tirem-me agora! ... Eu não consigo ver nada. Está quente! Eu estou morrendo aqui!" Eles 

também falavam palavrões que não quero repetir.  

Depois disso, Jesus levou-me ao lugar onde as duas filhas de Ló ( Gênesis 19:31-38 ) estavam, em um poço em 

chamas, gritando desesperadamente. Jesus estava muito triste e aflito com tanta dor, que rapidamente ele 

decidiu sair. O Senhor disse: "Bong-Nyo! Meu coração dói por causa dessas duas filhas e eu sei da sua dor 

quando você vê sua família no inferno. Mas eu quero que você pense com calma sobre o que viu."  Jesus 

compartilhou que, cada vez que me trouxe ao inferno, Seu coração doía muito, mas ele ocultou isso de mim. 

Jesus disse: "Vamos sair do inferno agora!"  Ele voltou comigo à igreja.  

====  DIA 19     ( Hebreus 10:35-39 )  

Shin Sung-Kyung:  A diaconisa Shin Sung-Kyung ministrou  uma dança espiritual  

Eu estava orando em línguas e meu corpo parecia uma bola de fogo ardente. O frio lá fora chegava a 10 graus 

abaixo de zero e desligamos todos os aquecedores de ar, de modo que, dentro da igreja, estava frio. Mas o 

Espírito Santo estava sobre nós para que o frio não nos incomodasse, pois o Senhor tornou nossos corpos em 
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chamas de fogo ardente. Tivemos que tirar nossas roupas grossas de inverno e só usávamos roupas leves de 

manga curta.  

Eu fui atingida com o fogo da oração, como a luz do sol resplandecente e brilhante sobre a terra. Estávamos 

encharcados de suor, como se estivéssemos sob sol quente. Normalmente eu estaria tremendo, quase sem 

condições de suportar a vigília de oração. Senti minhas orações ficando cada vez mais profundas.  Após cerca 

de uma hora, minhas mãos começaram a se mover involuntariamente. O movimento era tão variado e 

harmonioso.  

Até agora eu somente havia observado as danças espirituais da esposa do pastor e da irmã Baek Bong-Nyo e 

desejava profundamente receber o mesmo dom. "Senhor! Ajuda-me a dançar no espírito! Eu estou ansiando 

por esse dom espiritual. Senhor, estou sinceramente ansiando por isso! Ajuda-me a experimentar essa dança 

espiritual! "  Eu supliquei e implorei.  

Ao longo da minha vida cristã, eu nunca experimentei ou fui cheia com o Espírito. Eu era tão pecadora e 

sempre ficava envergonhada perante o Senhor. Ultimamente eu tenho experimentado o poder do Espírito Santo 

mais durante as vigílias de oração durante a semana do que no culto de domingo. O culto de domingo são 

apenas duas horas dedicadas a Deus, com louvor, oração, pregação, assim como os avisos, e me deixa sempre 

querendo mais espiritualmente.  

 Lee Yoo-Kyung:  Entrando diante do Trono do nosso Deus ( Apocalipse 4:2-4 )  

Logo que começou a minha oração, um demônio de três chifres apareceu. Eu gritei: "demônio! Em nome de 

Jesus, desapareça!" E ele saiu. Então eu clamei: "Pai! Sinto falta de ti!"  e Jesus veio e me chamou: "Minha 

querida Yoo-Kyung! você chamou por seu pai?"  Eu corajosamente respondi: "Sim!"  O Senhor perguntou: 

"Você gostaria de ver o Pai?"  Então eu respondi: "Sim, eu gostaria muito." Então ele me disse: "chame-o 

com toda a intensidade!" Assim eu gritava sem cessar: "Pai, Pai!"  

Jesus, então, me levou ao céu.  Como eu aprecio andar nas nuvens por todo o céu, cantando louvores a Jesus. 

Jesus me perguntou: "Yoo-Kyung! Lembre-se da promessa que eu fiz a você ontem? Você se lembra?" Eu 

respondi: "Sim, Jesus! O Senhor prometeu me mostrar Deus, o Pai? "Jesus, fielmente manteve sua promessa e 

me levou para conhecer o Pai.  Nosso Pai é maior do que podemos imaginar, chegando até o topo do céu e 

brilha mais que o sol.  Ele estava sentado em um trono enormemente grande.  

Eu estava cheia de alegria cantando louvores diante de Deus. Eu cantei  'Abençoa Senhor, a minha alma e Deus, 

o Pai me ouviu cantar. Ele dançou com alegria e quando ele se movia, emanava insondáveis raios de luzes 

coloridas e brilhantes. Diante de Deus Pai estava o livro, maior que uma montanha, e ele estava olhando para 

ele.  

A enorme mão de Deus estendeu-se e gentilmente acariciou minha cabeça. A magnitude do tamanho de Suas 

mãos não pode ser descrita em palavras. A parte superior do corpo de Deus estava coberta por uma neblina, 

como nuvens. Jesus pediu que eu continuasse cantando louvores e eu o fiz. Deus exultou com meu louvor 

batendo mãos e segurando minhas mãos, movendo-se para trás e para frente. Fiquei tão feliz que eu movia os 

braços em todas as direções. Então Jesus advertiu-me: "Na presença de Deus, nosso Pai, não saia fora do 

controle! "  Ele me ensinou a levantar os braços para o alto com a cabeça inclinada para baixo, respeitosamente. 

Mais tarde, Jesus me levou de volta à Igreja.  

Lee, Haak-Sung: Ferindo os demônios com suas mãos!  

O Pastor ainda estava sofrendo a dor agonizante do recente ataque demoníaco. Ele nos disse que seremos 

capazes de capturar os demônios com as nossas mãos esta noite e pediu-nos para nos prepararmos para retaliá-

los. Gritamos em uníssono "Amém!"  Era o momento da oração e eu orava em línguas diligentemente, quando 

Jesus se aproximou suavemente. 

Ele se sentou em frente à esposa do pastor e ouviu suas orações por muito tempo. Então ele dirigiu-se para 

perto do pastor e falou com ele. "Pastor Kim! Onde está doendo em você?" Então o pastor mostrou as áreas 
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onde os demônios o feriram e arranharam. Jesus concentrou-se na garganta do pastor e nas costas, enquanto 

acariciava continuamente essas áreas.  

Depois que Jesus partiu, eu continuei a orar em línguas, quando cinco espíritos demoníacos me atacaram ao 

mesmo tempo. Recordei a mensagem do pastor sobre combate corpo a corpo. Então abri minhas mãos eu 

peguei alguma coisa. Quando eu olhei com olhos espirituais, vi que era um demônio feminino, usando um 

vestido branco. Sua perna estava firme em minhas mãos e ela ficou impotente ( Marcos 3:15 ). Eu a girei como 

uma hélice de helicóptero, foi tremendo. Continuei girando-a e joguei-a em um canto. Seu pescoço quebrou na 

pancada e ela gritou "Ai! Você está me matando!" Lembrei-me da mensagem de pastor: "Quando você vir os 

demônios, esmague-os sem piedade! Arranque seus olhos  e bata neles!"  Eu os esmurrei com meus punhos e 

expulsei-os. Eles gritaram: "Oh maldição! Ai! Salve-nos!" e então fugiram.  Foi incrível e eu não estou mais 

com medo. Embora os demônios ataquem em grande número, eu estou pronto para enfrentá-los.  

Algumas vezes durante os sermões eu testemunhei anjos derramando algum tipo de óleo sobre a cabeça do 

pastor e seus sermões se tornavam mais poderosos. Quando os sermões tratavam sobre a identidade de certos 

demônios, eles sorrateiramente se escondiam em algum canto e tremiam com expressões de medo. 

Logo depois, eu girei outros demônios e atirei-os para longe. Depois disso, um demônio do qual Joo-Eun havia 

me falado aproximou-se de mim girando seus olhos brancos. Esperei esse demônio se aproximar. Logo que ele 

tentou interferir em minha oração, eu impiedosamente arranquei seus olhos e lancei-o contra o chão. Sem olhos 

ele rastejava, procurando-os por todo o chão. "Oh não! meus olhos! Onde estão meus olhos? Ajude-me a 

encontrá-los!". Finalmente ele os encontrou, mas quando tentou colocá-los de volta, havia muita sujeira e ele os 

colocou de forma errada e saiu correndo.  

Então um demônio vestido com uma camiseta rasgada aproximou-se lentamente como se estivesse procurando 

uma marca de mim. Eu pensei em lançá-lo como uma bola de boliche. Quando ele chegou perto o suficiente, eu 

estendi minha mão e colocou dois dedos em seus olhos e um em uma de suas narinas e lancei-o como uma bola 

de boliche. Com um estrondo, ele escorregou e desapareceu.  

Mais uma vez, apareceu um demônio com cabelos longos e trajando um vestido. Ele me causou arrepios, 

porque seus olhos e lábios estavam sangrando. Eu corri atrás dele, agarrei-o, esbofeteei-lhe no rosto e o agarrei. 

Eu me senti tão triunfante! "Parem de vir aqui! Vocês são irritantes! Vocês, demônios!" Depois de bater-lhe 

continuamente, ele saiu correndo gritando. Isso foi incrível e eu estava me divertindo muito batendo nos 

demônios que pareciam tolos!  

Retomei a oração em línguas, quando um demônio forte e robusto, usando uma máscara de metal, aproximou-

se de mim. Apenas um olho era visível através da máscara e esse olho estava cheio de larvas. Eu não queria 

tocá-lo, então eu gritei: "Em nome de Jesus, fuja de mim!" Mas ele resistiu e começou a dançar em um 

movimento destorcido. De alguma forma ele aparecia repetidamente e desaparecia, enquanto dançava. Então eu 

esperei até o demônio reaparecer e agarrei-o, girando-o em todas as direções. Então eu lancei o demônio para o 

fundo da igreja e com um grito ele desapareceu. Naquele momento Jesus veio e me aplaudiu dizendo: "Meu 

querido Haak-Sung, você finalmente amadureceu na habilidade de atormentar esses demônios! Estou 

orgulhoso de você, muito orgulhoso!"  

Kim, Joo-Eun:  

Eu estava cantando "Glória, glória, aleluia e meu corpo estava em chamas. Era muito frio, mas eu estava 

suando como nunca. O mesmo demônio com o qual Haak-Sung lutou e que recolocou indevidamente seus 

olhos, estava reclamando:" Ah maldição, eu estou sofrendo por causa do bastardo, Haak-Sung. Ele fez isso! Eu 

respondi: "Isso é ótimo! Estou feliz em ouvir isso!" Ele começou a chorar e disse: "Pare com isso! Por favor, 

pare com isso!" Então eu gritei "Você, demônio imundo! Em nome de Jesus, fuja de mim!" E ele fugiu.  

Então, algo começou a puxar a minha roupa, mas eu não conseguia ver nada.  Eu também senti um forte puxão 

no meu cabelo e uma cotovelada no meu lado.  Notei um objeto estranho, que rolou em redor. Eu disse para o 

demônio como eu estava zangado com ele e ele respondeu: "Sério? Bom, deve estar cansado de mim! Estou 

tentando levá-la para o inferno! Por que você ora tanto, sua pestinha? ... Pare de orar. Você ganha alguma 
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coisa para comer quando você ora? Por que você ora? "  Eu rapidamente respondi: "Ei! Quando eu oro, 

milagres acontecem e o meu galardão aumenta! Você, demônio! Fuja de mim!"  Ele imediatamente sumiu.  

Mais tarde, fui surpreendido por uma enorme serpente com duas cabeças. Fiquei apavorada, tremendo de medo, 

porque era maior do que uma anaconda e começou a vir em minha direção. Eu gritei: "Jesus me ajude! Por 

favor, faça essa horrível serpente desaparecer!"  Jesus veio imediatamente e pegou a cobra. Ele começou a 

girá-la tão rápido e depois lançou-a longe. Agradeci a Jesus e Ele disse: "Minha cara Sesame (gergelim)! 

Sempre que você clamar pelo meu nome, eu estarei sempre aqui para ajudá-la. Assim, modo não se 

preocupe. Tudo que você tem a fazer é orar diligentemente. "  

A oração que te leva ao céu  

Hoje, eu vi dois belos anjos descendo lentamente. Eles eram muito mais altos 

do que os seres humanos e, respeitosamente, disseram: "Saudações, irmã 

Joo-Eun!" Em suas mãos havia um lindo vestido brilhante, com asas na parte 

traseira. "irmã Joo-Eun! Esta peça é muito bonita, não é?"  

Eu respondi: "Eu quero experimentá-lo agora". Então eles carinhosamente 

me vestiram com nele. Os anjos estavam em ambos os meus lados. Eu estava 

cheia de força e subi até o céu. Logo que saímos da atmosfera e a Terra 

tornou-se mais distante, voamos para um lugar onde as estrelas da Via 

Láctea estavam espalhadas. Tudo era magnificamente belo. Ambos os meus 

braços estavam relaxados ao meu lado e eu observei as asas sobre a minha 

túnica implorando para tremular. Por alguma razão nós não poderíamos ir 

mais longe. Eu pensei: "Eu queria percorrer todo o caminho até o céu, mas 

o que está acontecendo aqui?" Os anjos me explicaram: "A razão é que você não orou o bastante, então só 

pudemos chegar até aqui." Fiquei desapontada e começamos a regressar de volta a Terra.  

A Terra era tão bonita vista do espaço, mas eu não podia acreditar que era um planeta tão pequeno! Hoje foi 

cheio de oportunidades perdidas, mas eu aprendi uma lição importante sobre a oração. Para percorrer todo o 

caminho até o céu em oração, eu tenho que reunir todas as minhas forças nisso.  

Irmã Baek, Bong-Nyo: Fazendo um passeio com Jesus  

Enquanto eu estava orando, Jesus me levou ao inferno. Logo, um enorme pilar apareceu e eu podia ver 

vagamente objetos que se moviam sobre ele. Quando eu olhei mais de perto, vi que havia milhares e milhares 

de pessoas presas a ele. Elas estavam nuas e amarradas tão firmemente que não conseguiam sequer se mover. 

Insetos brancos estavam corroendo suas carnes, enquanto o povo gritava em agonia. Quando não havia mais 

carne, mas apenas o esqueleto, a carne começava a retornar e o horrível sofrimento se repetia novamente.  

Eu perguntei ao Senhor sobre os pecados específicos que essas pessoas cometeram e ele respondeu: "Estas são 

as pessoas que descuidadamente participavam do culto matutino por um breve momento e rapidamente 

despediam-se para se divertirem no mundo e acabaram morrendo em acidentes de carro. Também há 

pessoas que freqüentavam a igreja, mas lá fora, às vezes bebiam em bares, bem como aqueles que 

freqüentavam a igreja com mera formalidade, sem conhecer ao Senhor "  

Eu simplesmente não podia suportar tais cenas horríveis e então pedi a Jesus para sair. "Tudo bem. Vamos 

parar e ir até o céu agora!", disse. Ele pegou minha mão e nós voamos pelos ares celestes e chegamos ao 

Jardim do Éden. Jesus e eu demos os braços no jardim e fizemos a mais charmosa caminhada. Vendo como eu 

estava feliz, Jesus delicadamente sussurrou para mim: "Minha querida Bong-Nyo! Sua saúde não é tão boa. 

É realmente difícil agora, mas você tem que suportar!" Suas palavras de conforto sempre me comovem e me 

provocam lágrimas. ( 2 Coríntios 1:05 ).  

Pastor Kim Yong-Doo:  como um choque elétrico  
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Eu ainda estava em grande agonia desde o último ataque demoníaco, mas Deus graciosamente permitiu-me 

pregar os sermões e cantar louvores em um nível de dor com a qual eu podia lidar. Com todas as minhas forças 

eu orei com as minhas mãos para o alto, quando tive a sensação de choques elétricos que entravam através de 

ambas as minhas mãos. A corrente era forte e continuamente fluía por todas as partes do meu corpo.  

Deus derramou óleo de unção sobre mim, mas a minha dor física não diminuiu. Orar com as mãos erguidas foi 

terrivelmente difícil. Houve momentos em que senti uma dor aguda como se estivesse sendo perfurado com 

uma agulha e então eu abaixava os braços. Quando a dor diminuía, eu levantava os braços novamente em 

oração e isso se repetia continuamente.  

Eu estava determinado a orar com as mãos erguidas, quando de repente a palma da minha mão esquerda se 

moveu para fora. Em seguida, moveu-se um pouco mais e, dentro de uma hora, a posição da minha mão 

esquerda estava completamente invertida, de dentro para fora. Demorou cerca de três horas para a palma da 

minha mão direita também se mover lentamente de dentro para fora. Eu fiquei preso nesta posição por algum 

tempo. Ambos os braços e minhas mãos estavam paralisados e eu orei nessa posição por mais de quatro horas.  

Arrepender-se de cada pecado especificamente 

Eu não sabia se isso era realmente do Senhor e então gritei: "Satanás, fuja de mim! Deixe-me!" Jesus não 

proferiu nenhuma palavra, mas continuou a derramar paz, alegria, e fogo do Espírito Santo em meu corpo a 

tremer. Eu comecei a me lembrar dos pecados passados de minha vida e assim eu comecei a me arrepender. 

Arrependi da minha vida indigna como pastor e do meu vício louco por praticar esportes. Esse pecado me levou 

à negligência, no servir ao Senhor. Continuei arrependendo-me de todos os pecados individualmente. Com 

ambos os braços e mãos entrelaçados, eu continuei a orar com tudo o que eu tinha, até que desmaiei de dor.  

"Mas por causa da sua teimosia e seu coração impenitente, você está acumulando ira contra si mesmo para o 

dia da ira de Deus, quando o seu justo julgamento será revelado." ( Romanos 2:5 )  

Eu realmente gosto de esportes e quando eu os praticava, ficava profundamente envolvido, esquecendo-me 

completamente do Senhor. Isso o feria. Meu vício abrangeu um vasto leque de esportes, desde boliche, futebol 

e, especialmente, raquete. Eu sinceramente queria manter a forma e assim perdi muito tempo com o esporte. 

Muitas vezes eu saía para o parque de raquetes, próximo à estância das fontes de água mineral. Lá eu liberava 

todo o estresse. A prática esportiva não é errada, mas muitas coisas que fazemos podem ocupar as nossas 

mentes. Quanto mais eu experimentava o mundo espiritual, mais eu percebia que o meu amor pelo esporte tinha 

me levado ao vício. Esses obstáculos continuavam a se acumular e prejudicar o meu crescimento espiritual. 

Repetidamente eu soluçava e me arrependia de tudo isso.  

Uma vez, todos os membros da congregação saíram para participar de outras igrejas e só ficou um senhor de 

idade na igreja. A igreja não estava crescer em nada. Felizmente, um pastor de Seul, a quem conheço bem, me 

ofereceu uma posição como pastor titular de uma igreja com centenas de membros. Eu pensei: "Sim, isso é 

ótimo!" e me preparei para aceitar a oferta. No dia anterior a minha partida, enquanto eu estava orando, Jesus 

apareceu segurando uma vara enorme que se estendia do topo do céu até a terra. Jesus ordenou-me a ajoelhar-

me e curvar-me e por isso eu obedeci. Naquele momento, Jesus tomou a haste longa e atingiu-me com muita 

força! Ele não me machucou, mas eu senti o amor do Senhor por mim. Seu rosto estava cheio de tristeza e 

lágrimas escorriam pelo seu rosto. Jesus perguntou: "Meu servo amado! O que você gostaria de fazer quando 

sua congregação crescer em número? Pastor Kim, que tipo de oferta você daria para o santuário? "Eu não 

pude dar uma resposta ao Senhor. Eu sabia que minhas respostas revelariam a verdade do meu coração 

vergonhoso.  

Quando os pastores se reúnem, cada um de nós fala sobre "O rápido crescimento da igreja", "Qual o número 

dos que se reúnem", "Quantos anos foram necessários para construir a igreja" e "Qual dentre os pastores é o 
favorito? "Eu sabia que essas eram as mesmas respostas que eu dava. De joelhos com a cabeça baixa diante do 

Senhor, eu não pude suportar a mim mesmo e estava tão envergonhado. Eu não pude fazer nada e então só 

chorei. Jesus suavemente pôs as mãos sobre as minhas costas e me consolou com seu amor. "Meu servo 

amado! Eu alguma vez pedi o seu fundo de ofertas? Eu quis que sua igreja tivesse um avivamento 

numérico? Eu não quero que você mantenha essas coisas em seu coração, mas que você siga o que eu 
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desejo! Eu quero que você procure encontrar a minha ovelha perdida e não importa o número, seja um ou 

cem ovelhas, eu quero que você tenha muito cuidado com elas. Sê fiel nas coisas mais pequeninas. Não se 

distraia com coisas maiores ao seu redor, mas ore diligentemente e espere o meu tempo. Por último, não 

desanime!" 

A esposa de pastor, Kang, Hyun-Ja: * A oração de espírito contrito  

Hoje, minhas mãos estavam também distorcidas, como acontece com o pastor. Jesus explicou em profecia, 

através da Joo-Eun, que, para o pastor e sua esposa, seria muito mais difícil que os seus olhos espirituais fossem 

abertos. Seria um processo muito doloroso. Existem muitos tipos diferentes de oração, mas a oração mais 

poderosa para acelerar o processo é aquela com arrependimento e com choro.  

Comparado a outros, eu não derramo lágrimas com frequência. Pode ser por causa da minha personalidade forte, 

mas não importa o quanto eu orasse e clamasse ao Senhor, eu não conseguia chorar mesmo que eu tentasse. Eu 

pedi ao pastor que me ajudasse e ele disse que eu não tinha um espírito contrito e encorajou-me a pedir ao 

Senhor um coração contrito. "O Senhor está próximo daqueles que têm um coração quebrantado e salva os de 

um espírito contrito "( Salmo 34:18 ).  

Assim, todos os dias eu orava com um coração contrito e arrependido e o Senhor derramou sobre mim 

abundantes lágrimas de arrependimento. O Espírito Santo me cobriu de lágrimas e de suor. Eu fiquei chocada 

com as lágrimas que chorei incontrolavelmente. Falando por meio da Joo-Eun, O Senhor me disse que Ele 

recebeu muitas lágrimas de mim.  

Com todo o trabalho que estava sendo feito, o inimigo ficava sempre à procura de uma oportunidade para atacar. 

Por isso, nunca podíamos baixar a guarda. Como as identidades demoníacas estavam prestes a ser reveladas aos 

jovens membros que tinham o dom da visão espiritual aberta, eles tiveram que armar-se completamente com 

orações. Não sabemos por que Jesus nos escolheu para lutar nessas batalhas de vida e morte, já que éramos tão 

fracos. Jesus nos disse: "Você, cordeirinhos da Igreja do Senhor! Vocês podem manter a sua fé somente 

através da luta contra os espíritos malignos! Confiem em mim! Segurem a minha mão e vão em frente! Eu 

sempre estarei com vocês. Então, não se preocupem!"  

 ==== DIA 20 ( Atos 1:8 ) * Kim, Joo-Eun ataca os demônios!  

O pastor nos disse para não temermos os demônios, mas atacá-los sem hesitar: "Pise-os e cause-lhes dor! 

Arranque seus olhos, esmague-os. Agarre-os e gire-os no ar."  Foi muito divertido e me deu uma explosão de 

energia. Como sou facilmente assustada, o pastor me disse para nunca demonstrar medo, ou os demônios vão 

atacar mais. Então, eu estava determinada a ser dura.  

O primeiro demônio que vi foi o que mais me aterrorizou. Era um demônio com aparência feminina, que usava 

um vestido branco.  Ele me deu arrepios quando veio com um grito aterrorizante.  Eu estava nervosa, mas reuni 

todas as minhas forças, agarrou seus cabelos e sacudi-o. ( Marcos 9:23 ). Ele gritou: "Ai! Deixe-me ir! Você 

está me machucando! Solte sua mão! Agora! Está me machucando! " Eu o girei sem piedade, até que arranquei 

todos os seus cabelos. Ele gritou: "Meu cabelo Meu cabelo!"  e desapareceu.  

Então, outro demônio com uma enorme cabeça tentou me assustar. Ele se aproximou de mim com a boca bem 

aberta. Então, eu rasguei sua boca, arranquei seus olhos e pisei sobre eles.  Ele gritou: "Ai! Meus olhos! Minha 

boca! Onde eles estão? Encontre-os! Isso dói!"  Ele freneticamente procurou no chão, mas não conseguiu 

encontrá-los, e assim desapareceu.  

Depois, veio um demônio com um olho crescente e eu despedacei todo o seu corpo. Ele recolheu as partes do 

seu corpo dilacerado e fugiu dizendo: "Eu vou voltar até você. Você vai ver!"  

 Reuniões demoníacas e orações pedindo armas celestiais  

Mais tarde, enquanto eu estava orando, ouvi um grupo de demônios conversando num canto. Eu vi cerca de 30 

demônios sentados em círculo e realizando uma reunião. O demônio que os comandava estava dizendo: "Vamos 
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deixar a Igreja do Senhor assim? Movam-se e distraiam-lhes da oração. Façam alguma coisa, seus idiotas! 

"Outro deles disse:" Vocês conhecem aquela menina feia, a Joo-Eun? Essa menina chamada gergelim! Não é 

embaraçoso ser derrotado por alguém como ela? "Outro gritou "E eu? Minha boca foi rasgada! eu estava 

sangrando muito!"  Outro disse: "Ei, o que aconteceu com você não foi nada! Eu perdi todo o meu cabelo e 

agora estou completamente careca! O que faremos agora?"  

Mais tarde um demônio caveira me atacou e eu rapidamente orei: "Senhor, dê-me um machado!"  De repente, 

havia um machado ao meu lado. Como o demônio se aproximou, eu peguei o machado e cortei-o até seu crânio 

ser quebrado em pedaços.  

Lee Yoo-Kyung:  Yoo Kyung ataca os demônios!  

Hoje, logo que comecei a orar, um demônio com aparência feminina com um vestido branco apareceu. Tinha 

dentes como de drácula e sangue por toda a boca. Como ele não fugiu com a minha repreensão, eu decidi pegar 

em seu cabelo e girá-lo agressivamente. "Ai! Solta meu cabelo! Vamos, agora mesmo, por favor!", dizia ele, 

gritando. Senti-me tão feliz e disse: "Você, demônio imundo! Eu tinha tanto medo de você até agora! É sua vez 

de receber o que você merece! "Eu o girei de forma contínua, arrancando todo o seu cabelo e ele exclamou:" 

Quando você morrer, eu vou me certificar de arrastá-la para o inferno! "Então ele saiu.  

Em seguida, um demônio careca se aproximou de mim e eu o lancei no chão, pisando sobre sua cabeça. "Ai! Eu 

estou morrendo aqui! Pare de pisar na minha cabeça!" Ele gritou.  Eu estava me divertindo muito.  Eu o 

apertei com tanta força que ele estourou. Então eu o lancei violentamente para o canto.  

Eu continuei a orar, quando Jesus apareceu diante de mim, dizendo: "Minha querida Yoo-Kyung, a sua fé tem 

crescido tanto! Você pode realmente ferir os demônios agora!" E ele sorriu. Eu disse: "Jesus, eu quero ir até 

o céu!", mas em vez disso, nós fomos até o inferno.  

Quando chegamos no inferno, fomos a um lugar onde havia uma enorme panela de metal, vermelha por causa 

do fogo quente. "Yoo Kyung, olhe com cuidado dentro da panela e veja quem está lá!"  Então eu olhei com 

atenção e vi minha avó dentro dela, juntamente com outro homem. Ambos estavam pulando e gritando: "Ai! 

Por favor, é tão quente aqui!".  

Quando a minha avó me viu, ela disse, "Yoo-Kyung! Eu não suporto esse calor doloroso mais! Por favor, ajude 

a sua avó! Apresse-se e peça ao Senhor para me ajudar a sair daqui!"  Ela não sabia o que fazer e estava 

correndo como louca, com suas vestes também em chamas. Minha avó gritou "Yoo Kyung, eu estou feliz por 

você estar aqui! Por favor, eu imploro para me tirar daqui! Eu não consigo suportar o calor por mais tempo!" 

Tentei tirá-la, estendendo a mão, mas o Senhor com firmeza me lembrou que eu não poderia.  

"Jesus, meu coração está partido em vê-la em tanta dor. O que posso fazer?" Jesus me abraçou com firmeza e 

enxugou minhas lágrimas. E começamos a sair. Mas, de repente, um demônio assustador apareceu diante de 

nós. Jesus gritou: "Se você incomodar Joo-Eun ou Yoo-Kyung, eu imediatamente vou lançá-lo no poço de 

fogo do inferno! "Ele baixou sua cabeça e fugiu. Jesus pegou minha mão e me guiou de volta até a igreja e Ele 

voltou para o céu.  

Lee, Haak-Sung:     O demônio da Máscara de Ferro  

Enquanto eu estava orando, um demônio musculoso com uma máscara 

branca de ferro começou a girar uma espada grande pra mim. Mas eu 

não tinha medo, em vez disso, tomei-lhe a sua espada e bati com ela na 

sua cabeça. Eu podia ouvir o barulho de metal contra metal. Então eu 

arranquei sua máscara e vi larvas nojentas em todo o seu rosto.  

Em seguida, apareceu outro demônio do qual saía muita fumaça. Logo a 

fumaça tomou a forma de um ser humano e eu podia ver as pessoas 
presas dentro da fumaça, implorando por ajuda. Intuitivamente, eu sabia que esse demônio havia engolido 

tantas pessoas e então comecei a orar em línguas, clamando a Jesus. "Jesus! Ajude-me! O demônio está 
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tentando me engolir! Apresse-se e ajude-me!"  E assim que clamei, o Senhor imediatamente apareceu e afastou 

o demônio.  

Um pouco mais tarde, um demônio com chifres em todo o corpo chegou carregando uma lousa preta grande.  

"Pare de orar! Pare de orar!"  Eu o ignorei e continuei a orar em línguas. Em seguida, ele começou a arranhar 

o quadro negro. Eu não aguentava aquele barulho e então tapei meus ouvidos e gritei: "Satanás! Em nome de 

Jesus, desapareça!"  Ele estava se divertindo e continuou arranhando o quadro ainda mais. "Ei, isso é 

divertido!" Eu gritei: "Jesus, por favor, me ajude! Esse demônio está me torturando!"  Jesus apareceu na luz e o 

demônio fugiu sem olhar para trás.  

 ====  DIA 21  

Kim, Joo-Eun:  

Eu estava em fogo orando em línguas quando três dragões terríveis apareceram. O primeiro dragão tinha vários 

padrões e formas arredondadas em todo seu corpo vermelho, o segundo dragão tinha linhas vermelhas e azuis 

misturadas verticalmente. Ele me fez sentir caótica, quando olhei para ele. O terceiro dragão tinha listras azuis e 

amarelas misturadas horizontalmente. Eles vieram como se quisessem me engolir inteira, mas fiquei firme e 

gritei três vezes: "Em nome de Jesus, fujam de mim!"  e eles fugiram.  

Olhando ao redor, pude ver que alguns demônios estavam sentados em círculo numa reunião. O líder disse para 

o demônio careca "Você! Desta vez você vai e tenta!" Então, veio rapidamente em minha direção, mas como 

antes, eu agarrei sua cabeça e girei-a no ar. Então arranquei seus olhos e ele fugiu de mim. Então, um demônio 

com dedos de tesoura chegou e começou a riscar um quadro negro. Eu não podia suportar o barulho estridente, 

então tomei seus dedos de metal e arranhei com eles sua face.  "Ei! Devolva-me meus dedos! Por que vocês 

estão retendo meus dedos? ... Você, pestinha, não mexa comigo! Como foi que a sua fé se tornou tão forte?", E 

então o demônio desapareceu.  

Eu continuei a orar ainda mais poderosamente, quando uma grande cobra rastejou em minha direção com uma 

expressão de ódio. Suas escamas possuíam várias cores e ela movia sua cauda para trás e para a frente, diante 

de mim. Peguei a cobra e joguei-a contra a parede. ( Marcos 16:17-18 )  

Logo apareceu um demônio que estava todo envolto ataduras.  Lembrei-me do 

demônio chinês, personagem de desenhos animados, "Kang-She.  Ele disse: "Olha 

um pouco! Isso é muito divertido!" E ele começou a soltar as ataduras. Sob as 

ligaduras havia inúmeros insetos, lacraias e centopéias que rastreavam por todo o 

seu corpo. Apavorada, clamei com urgência a Jesus e Ele apareceu, agarrou o 

demônio e lançou-o no chão. "Jesus! Muito obrigado!"  Ele sorriu e afagou minha 

cabeça. "Minha querida Sesame (gergelim), sua fé tem crescido tanto! Continue 

orando diligentemente!"  Hoje, Jesus estava usando um vestido dourado especial 

com um coração vermelho em seu peito que irradiava luzes diferentes.  

Depois que Jesus partiu, um demônio disfarçado de vovozinha apareceu. Usava um 

capuz e tinha um comprido machado. "Não ore! Faze-o na próxima vez! Você não 

tem que orar hoje, certo? Por que você insiste na oração de hoje? faze-o amanhã! 

Jesus irá encontrá-la amanhã, quando você orar! "Ela repetiu mais uma vez, ainda mais alto, e então gritei:" 

Ei, velha bruxa, em nome de Jesus, fuja de mim", e ela desapareceu.  

Lee Yoo-Kyung:  

Enquanto orava, um demônio se aproximou de mim dizendo: "Você, ei você! Você não me deve desculpas?" Eu 

não podia acreditar no que estava ouvindo e então agarrei-lhe e deu um tapa no seu rosto. Mas em seguida, ele 

golpeou meu rosto também. "Você se atreve a bater no meu rosto? Vem cá! Eu vou te matar!"  Eu também 
estava queimando de raiva e por isso arranquei seus olhos e lancei-os no chão. Meu rosto começou a inchar e eu 

não conseguia superar o fato de que uma rápida distração me levou a ser golpeado pelo demônio.  

http://translate.google.com/translate?hl=pt-BR&sl=en&tl=pt&prev=_t&u=http://www.biblegateway.com/passage/%3Fsearch%3DMark%252016:17,18%3B%26version%3D31
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Um pouco mais tarde, um demônio com aparência feminina e vestindo uma túnica branca, apareceu. Ele estava 

chorando e dizia: "Não é justo! Aquele desgraçado, Haak-Sung, me bateu e aquela praga, Joo-Eun, também me 

bateu."  Eu esperei por ela para se aproximar e arranquei-lhe os olhos com os dedos. Ele pulava freneticamente 

em dor e em seguida fugiu. Outro demônio com aparência feminina disse: "Ei, você acha que pode ir longe com 

ao nos tratar assim?" Então, agarrando seus cabelos, girei-a no ar e lancei-a para longe de mim. Eu disse a 

Jesus: "Jesus! Dá-me um machado!"  Com o machado que Jesus me deu eu bati na cabeça do demônio, 

quebrando-a. Sem sua cabeça, o demônio veio até mim e gritou: "Ei você! Você não sente nenhuma simpatia 

por mim?" Então ele andava ao redor procurando sua cabeça, dizendo: "Onde está minha cabeça? Onde estão 

os meus olhos?"  

Mais tarde, eu queria ver Jesus e então clamei a Ele com todas as minhas forças: "Papai! Papai!" E Jesus me 

cumprimentou com um sorriso brilhante: "Minha querida Yoo-Kyung, você foi ótima. Tem conseguido 

derrotar os demônios com sua própria fé! "Ele também me disse," Yoo-Kyung, quando o pastor Kim se 

dirigir a você durante o sermão, responde-lhe em voz alta. Responder em voz alta também é fé! Você 

entendeu?" Eu respondi dizendo: "Sim Senhor. Amém!"  

Logo chegaram alguns anjos, dizendo: "Irmã Yoo-Kyung! Você derrotou os demônios. Que maravilha. 

Continue assim! E quando os demônios atacarem novamente, derrote-os com coragem, como você fez até 

agora!"  Todos eles me aplaudiram. Jesus, então, me levou até o céu. Eu sempre amo e desfruto das visitas ao 

céu. Quando cheguei lá, Yae-Ji e eu começamos a dançar na frente do Senhor. Nós também lhe perguntamos: 

"Senhor, por favor, derrame lágrimas de arrependimento sobre a diaconisa Shin Sung-Kyung e sobre Joseph! 

Ambos desejam orar com arrependimento e com lágrimas, mas não conseguem chorar! "Mas o Senhor 

respondeu: "Eu só posso derramar lágrimas de arrependimento quando as pessoas oram sinceramente por 

arrependimento, de todo o coração!"  

Fomos, então, levadas de volta à Igreja. Jesus tocou minha face, onde eu fui golpeada, e disse: "Querida Yoo-

Kyung! Seja forte! Você entendeu?" Ele desapareceu como uma onda.  

Lee, Haak-Sung:  Um demônio com uma serra elétrica  

Enquanto eu estava orando em línguas, três demônios me atacaram de uma só vez. 

Um deles tinha um rosto humano e corpo de dragão.  Outro era um demônio caveira, 

e o último tinha uma máscara de metal. Surpreendentemente, ele estava utilizando 

uma serra elétrica muito barulhenta e tentou cortar as minhas mãos.  Eu tinha que 

estar em concentração total. Se baixasse minha guarda por um segundo, eu teria sido 

cortado.  Eu não iria perder e então me esquivei e escapei do ataque. Durante a luta, 

eu tirei-lhe a moto-serra e cortei as mãos do demônio. Ele começou a gritar e os 

outros dois demônios desesperadamente fugiram de mim.  

Mais tarde, outro demônio se aproximou de mim. Eu fui até ele e lhe disse: "Ei! 

Venha aqui e eu vou te ensinar algo divertido! Dessa forma, rápido!"  Mas o demônio olhou desconfiado e se 

recusou a vir. "Ei, eu realmente tenho algo divertido aqui para você. Venha aqui e veja!"  Eu disse, mas ele 

ainda não acreditou em mim. Ele me perguntou: "Você promete não me punir?" Então eu respondi: "Por que eu 

iria puni-lo? Eu só queria compartilhar algo divertido com você, então venha aqui!" Em seguida, ele chegou 

perto de mim todo animado e quando estava ao meu alcance, eu agarrei seu braço e comecei a girá-lo no ar e o 

lancei contra a parede.  

Um pouco mais tarde, ouvi a marcha forte de um exército ao meu redor. Deveria hver centenas de pés 

marchando em uníssono. Finalmente, vi um grupo enorme de demônios vindo em minha direção, todos 

vestindo uniformes militares.  Eu sabia que os demônios que estavam vindo me atacar estavam ficando cada 
vez mais difíceis do que os anteriores. Mas, ao mencionar o nome de Jesus, todos fugiram para salvar suas 

vidas.  

Kim Yong-Doo:  Ambos os braços juntos como pretzels retorcidos 



 
23 

Eu estava clamando ao Senhor com minhas mãos erguidas por cerca de 30 minutos, quando minhas mãos 

começaram a circular descontroladamente, mais uma vez. Então a minha mão esquerda começou a se mover de 

dentro para fora, seguido pela minha mão direita. De repente, minhas mãos começaram a se torcer para fora 

como um pretzel e ficaram fixas nessa posição. Era uma posição estranha e torturante, que era difícil de 

suportar.  Então as minhas mãos torceram-se na posição inversa, de fora para dentro, em intervalos de um 

segundo. Primeiro a minha mão esquerda e depois a minha mão direita estava retorcida para dentro e ficaram 

fixas naquela posição por mais 30 minutos. Devido à lentidão do progresso, eu estava ficando impaciente e 

irritado.  

Queixei-me: "Senhor! Por que o Senhor me faz sofrer tanto? ... Se o Senhor vai me virar pelo avesso, faze-o 

rapidamente, pois parece que o Senhor está brincando comigo. ... O que o Senhor está fazendo em mim? Estou 

impaciente e assim não seria conveniente se o Senhor me desse o que eu preciso de uma só vez? "Eu comecei a 

atacar o Senhor com minhas queixas: "Senhor! Se o Senhor simplesmente me atingisse com o fogo santo e 

abrisse os meus olhos espirituais, não seria benéfico para nós dois? Quem pode receber os dons espirituais se 

o senhor torna difícil de obter?"  

Não importa o quanto eu implorei e pedi os dons espirituais, se o Senhor não decide conceder-lhe, assim será. 

Clamei gritando com toda minha força, mas o Senhor continuou a torcer os meus braços por meio do Espírito 

Santo. Ele fez isso dezenas de vezes. Eu pensei: "Que dom espiritual o Senhor está tentando me dar? Que tipo 

de dom espiritual é esse?"  Eu estava muito irritado e desejava urgentemente que o fogo ardente viesse como 

uma tempestade. Mas o Senhor não compartilhava dos meus sentimentos de urgência. Pelo contrário, Ele me 

frustrava enquanto continuava a agir muito lentamente.  

Deve ter sido após quatro horas, quando os meus braços pararam de se retorcer e minhas mãos começaram a se 

mover da frente para trás. Tentei relaxar meus braços, mas os tremores continuaram, não importa o que eu 

fizesse. Na verdade, foi até engraçado. Foi-me dito profeticamente que eu estava em processo de receber o dom 

da cura e do poder dos milagres.  

Irmã Baek Bong-Nyo:  Outro passeio do Inferno  

Eu estava gostando da dança espiritual e de orar em línguas, quando 10 anjos desceram do céu. Eles vieram 

para me levar até Jesus.  Depois que eu fui apresentada a Jesus, Ele disse: "Minha querida Bong-Nyo! Como 

você sabe, o pastor Kim está escrevendo um livro sobre o céu e o inferno. Gostaria de levar o pastor Kim 

comigo no inferno e mostrar-lhe o que ele precisa registrar sobre isso, mas seus olhos espirituais ainda não 

foram abertos e assim eu não tenho escolha, a não ser levá-la, a fim de corretamente registrar as cenas do 

inferno. Você é a única que eu posso levar para visitar o inferno. Por isso, gostaria de pedir que você suporte 

isso por mais algum tempo! Vamos visitar o inferno juntos!"  

Logo estávamos andando por uma estrada no inferno. O odor de carne em decomposição fez meu estômago 

revirar e havia escuridão sem fim, por isso eu segurei a mão do Senhor firmemente. No inferno, só há 

sofrimento por toda eternidade. Chegamos a um lugar onde as pessoas estavam gritando por socorro, em um 

poço de fogo.  O fogo era tão intenso. Havia inúmeras pessoas, todas nuas, pulando e gritando dentro de um 

enorme tambor. Eu vi meu pai novamente e ele começou a clamar: "Bong-Nyo! O que você está fazendo aqui? 

Eu não posso suportar essa dor no coração cada vez que eu vejo você. Eu sinto muito pelo que eu fiz a você! 

Eu acho que é por isso que estou aqui, pagando pelo que fiz. "Eu não conseguia dizer uma palavra, em vez 

disso, chorei sem parar. A dor sofrida no inferno era muito maior que a do abuso que sofri do meu pai na terra. 

O que eu experimentei na terra não era nada.  

Um demônio gigantesco estava se divertindo, enquanto cortava as pessoas com um cortador de palha, que até 

mesmo cantarolava uma canção. Ele pegou meu pai e começou a cortar-lhe, da forma como cortaria macarrão 
caseiro. "Ahhhh! Por favor, me salve! Eu te imploro! Por favor, apenas me mate! "O choro de dor do meu pai e 

seus gritos de agonia sem fim fizeram-me sentir fraca. Sem o Senhor ao meu lado eu teria desmaiado diversas 

vezes. Não há fim para o sofrimento no inferno. Você está condenado com lamentos eternos. Não há jamais 

qualquer esperança. A única maneira de evitar ir para o inferno é aceitar a Jesus como seu salvador e viver 

fielmente.  
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Nós prosseguimos, deixando os gritos angustiantes do meu pai para trás. Depois de caminhar por um tempo, eu 

vi uma árvore a minha frente. Quando cheguei mais perto, vi a minha mãe, meu irmão, meu cunhado e 

sobrinho, todos nus, pendurados de cabeça para baixo pelos tornozelos, oscilando sob a árvore. Ao lado dela 

havia um demônio em pé mais alto que uma montanha. Olhei para minha mãe e ela me viu, enquanto 

pendurada sob a árvore. Os outros membros da família também olharam e gritaram para mim. "Bong Nyo, 

porque você está aqui se você não pode nos ajudar? Por que você veio de novo? Você gosta de me ver em tão 

grande agonia? "  

Jesus me disse-me que esse demônio específico era o segundo maior demônio no inferno!  Ele gostava de bater 

nos corpos das pessoas e arrancar suas carnes e então impiedosamente atirá-las no fogo. Eu queria despedaçá-

lo.  

Ele ordenou que um dos seus subordinados colocasse uma bacia cheia de insetos negros logo abaixo onde 

minha família estava pendurada. Esses insetos tinham a forma de vermes, com dentes afiados e olhos que 

brilhavam.  Eles subiram nos corpos da minha família e sem piedade deleitaram-se em devorar suas carnes. 

Perfuraram-lhes todo o corpo, inclusive os olhos e narinas.  Ouvi-os todos gritar: "Ahhhh! Por favor, me salve! 

Bong-Nyo!"  "Irmã! Irmã!", "Ai! Cunhada, por favor me ajude!", "Tia! Por favor, me ajude! Por favor, me 

salve!" Logo, todos os seus corpos estavam sem carne e os insetos penetravam até em seus ossos. Meu coração 

rasgava-se em saber que isso continuará por toda eternidade. Por mais que eu pedisse a ajuda de Jesus, Ele só 

podia dizer: "Eu não posso fazer isso! É tarde demais!"  

Após isso, Jesus me levou até uma enorme montanha. Vi pessoas em volta em desespero e sem esperança. Eles 

pareciam exaustos e inchados de tanto ser espancados. Ao lado deles, havia um demônio assustador, que 

começou a zombar de mim: 

"Eu vejo você com frequência! Por que você está aqui novamente?" Eu estava tão incomodada que comecei a 

xingá-lo. "Ei, você é um canalha! Eu gostaria de poder rasgar você como fez com minha família e jogá-lo no 

poço de fogo! Eu vou te pegar! "O demônio escarneceu de mim ainda mais alto:" Você está chorando porque 

está com tanto medo de mim. Isso me deixa tão feliz! O que você vai fazer sobre isso?" Eu disse: "Jesus, eu 

quero matar esse demônio! Eu odeio esse demônio! ... Senhor! Por que o Senhor está de pé aqui sem fazer 

nada? Mostre-lhe alguma coisa!" Então, Jesus ergueu Sua mão direita para cima e a girou. Imediatamente o 

demônio ficou paralisado e ele não podia se mover, como uma coluna de pedra. Logo após, todas as pessoas 

ficaram cobertas com muitos insetos, banqueteando-se com suas carnes.  Os gritos das pessoas ecoaram por 

todo o inferno.  

 Encontro com o ex-presidente da Coréia  

Ao prosseguirmos, Jesus disse: "As almas que você encontrará a seguir você as conhece bem, então preste 

atenção!" Então vi o ex-presidente da Coréia. Ele tinha uma grande serpente branca enrolada em seu corpo e 

várias serpentes coloridas enroladas sobre ela. Ele disse: "Ahhh! Pare de me sufocar, por favor! Pare com isso! 

Salve-me, por favor!"  Mas mesmo em meio a essa angústia, ele começou a falar comigo.  "Quem é você? Por 

que você está aqui? Eu fui presidente da Coréia, com todo o prestígio, mas agora eu estou sofrendo no inferno. 

Muitos pastores tentaram me convencer a ir à igreja, mas eu ignorei a todos eles. Eu ignorei o que me 

disseram sobre o inferno e jamais imaginei que um lugar assim realmente existisse ... O meu filho ainda não 

conhece a Jesus e eu estou muito preocupado com ele! Meu filho precisa aceitar a Jesus enquanto ele ainda 

está vivo e receber a salvação, para que ele possa ir para o céu. Eu gostaria de poder ir agora mesmo e dizer 

ao meu filho sobre essa verdade, mas não posso. O que eu faço agora? Ahhh! Meu coração dói tanto!" Ele 

implorava a Jesus, mas Jesus apenas ouvia, sem dizer uma única palavra.  

 ==== DIA 22  ( 1 Pedro 1:6-9 )   Um demônio toca o piano  

Lee, Yoo Kyung:  

Enquanto eu estava orando, um demônio negro, com quatro olhos, veio e sentou-se na cadeira do 
piano. Em seguida, ele começou a se movimentar, tentando tocar o piano.  Muito irritada, eu gritei: 
"Ei! Demônio imundo! Por que você está mexendo no piano da minha irmã Joo-Eun? Ela utiliza esse piano no 

http://translate.google.com/translate?hl=pt-BR&sl=en&tl=pt&prev=_t&u=http://www.biblegateway.com/passage/%3Fsearch%3D1%2520Peter%25201:6-9%3B%26version%3D31
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culto de adoração." Ele olhou para mim e me disse para calar a boca, então eu fiquei muito zangada. 
"O quê? você me desrespeitou? Você está morto!" Eu corri atrás dele e o agarrei.  Então, torci o seu 
pescoço e bati sua cabeça contra o chão.  

Em seguida, outros três demônios apareceram. Um apareceu na forma de um esqueleto com um 
olho em sua testa. O demônio na forma de um esqueleto estava voando com suas asas que parecia 
as de um morcego. Ele sentou-se na cadeira do piano e começou a cantar enquanto tocava piano. O som da 

música estava fora de ritmo. A música me fez lembrar suas vozes assustadoras.  

"Ei! Esse piano é da Joo-Eun. Por que você está tocando? Não consigo me concentrar nas minhas orações", 
gritei. Eu conseguia ouvi-los falando entre si. "Ela não consegue se concentrar. Vamos tocar o quanto nós 

queremos! "Então, todos eles batiam nas teclas do piano.  Eu estava preocupada que poderiam quebrar o piano. 

"Obviamente, você não vai me ouvir!"  Então eu corri na direção deles e peguei-os todos de uma vez, chutando-

os e girando-os no ar. Com seus narizes sangrando e suas cabeças feridas, eles gritaram e fugiram.  

Comecei a orar mais uma vez, quando um demônio vestido de branco apareceu com sua boca sangrando. Ele 

parecia um pouco retardado e sem olhos, então eu o ridicularizei. O demônio disse: "Haak Sung arrancou meus 

olhos. É por isso que eu sou assim! Por que vocês estão rindo?"  Ele estava tentando comprar uma briga 

comigo. Então eu disse. "Minha avó está em tormentos por causa de você! Por que ela foi  levada para o 

inferno?"  O demônio zombou e me irritou. "Ela pertence ao inferno, ela merece! Ela vai ser atormentada mais 

ainda." Furiosa, eu arranhei a cara do demônio com toda a minha força. Sangrando muito, ele fugiu.  

Quando eu estava em oração novamente, eu estava irritada com outro demônio. Eu estava irritada e não queria 

enfrentá-lo. Decidi usar a minha autoridade. "O sangue de Jesus" Mas ele respondeu: "Sangue? Sangue de 

quem? Sangue de Jesus? Oh, seu sangue?" "Tudo bem, se você quiser uma luta, vamos lá, vamos lutar", gritei. 

Os demônios atacaram em grupos, mas por alguma estranha razão, enquanto eu girava meu punho no ar, todos 

eles caíram de uma só vez. Como eu os golpeei na barriga, seus olhos explodiram. Quando eu bati no nariz, o 

nariz começou a sangrar. Quando eu peguei suas pernas e girei-os, suas pernas esticaram como uma borracha 

elástica.  

Apesar de suas derrotas, os demônios continuaram a aparecer e a me perseguir. Eles estavam tentando impedir 

a minha disposição de orar. Eu disse para mim mesma: 'vamos lutar e ver quem vai ganhar’. Eu golpeei suas 

narinas e peguei um punhado de cabelos para bater em qualquer demônio que se aproximasse de mim. Eu usava 

as minhas mãos e os meus pés como arma. Foi estranho, porque enquanto eu continuava a derrotá-los, seu 

número só aumentava. Próximo do final, havia numerosos demônios, demais para se contar. Eles vieram todos 

de uma vez. Com urgência, eu gritava, "Ajude-me! Depressa! Espírito Santo! Ajude-me!"  Dentro de pouco 

tempo, o Senhor apareceu. O Senhor repreendeu os demônios e me confortou. "Querido Speckle (Salpico)! Eu 

sei que você já passou por muita coisa”.  

Quando eu frequentava outras igrejas, a maioria das pessoas tinha dito várias vezes que eu não era muito 

brilhante. Em vez de me ensinar a orar e evangelizar, eles apenas me davam alimentos. Eles tentavam me 

ajudar com as coisas materiais apenas. Portanto, eu pensei que tudo que eu tinha a fazer era levar a minha bíblia 

para o culto. Entretanto, com a orientação do Pastor da Igreja do Senhor, eu comecei a orar em línguas. 

Enquanto eu continuava a orar em línguas, eu era capaz de alcançar um nível mais profundo na oração. Agora, 

eu sou capaz de ver os demônios e de lutar com eles. Sempre que sinto que estou perdendo ou ficando cansada 

da batalha, tudo que tenho a fazer é invocar o nome do Senhor Jesus. Ele sempre me protege. No início, o 

ataque em número incontável de demônios me assustava. Mas agora, eu não tenho medo nenhum, porque Jesus 

está comigo. Na verdade, a vitória contra os demônios se tornou divertida e emocionante.  

 Kim, Joo-Eun: um demônio careca aparece 

Hoje, outro demônio disfarçado de menina apareceu com a boca escancarada. Eu descarreguei minha raiva, 

batendo em seu rosto vigorosamente, até que suas bochechas ficaram inchadas.  Eu gritei: "Você deu um tapa 

no rosto da irmã Yoo-Kyung, certo? Você vai ser punido ainda mais! Eu vou te bater mais!"  Ele gritou 

"Desculpe-me, eu não vou bater na Yoo-Kyung novamente!  Não vou!  É verdade!”  Eu respondi: "Pois bem!  

Você é um mentiroso por natureza!" Puxei seus cabelos e o atirei em direção ao piano. Então vi um demônio 
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caveira com longos cabelos brancos e olhos alaranjados. Então eu feri seus olhos e o demônio pôs-se a pular 

histericamente por causa da dor excruciante, até finalmente fugir.  

Igrejas Vencedoras 

Enquanto eu continuava a orar, senti um cheiro agradável, como flores no ar. O Senhor apareceu e então 

perguntei a ele: "Esse cheiro agradável vem de ti, Senhor?"  O Senhor respondeu, "É sim, Freckles! 

(Sardenta!). Você gostou do aroma?" Eu respondi em êxtase: "Sim, Senhor. O aroma é muito agradável!" 

Jesus me disse: "Você está orando fervorosamente hoje. Portanto, vou te mostrar uma coisa especial. Olhe 

com cuidado as condições da sua igreja e das igrejas na Coréia!"  Assim que o Senhor levantou a mão, foi-me 

dada uma visão.  

Foi-me mostrada a Terra a certa distância, com dois demônios ao lado dela, um de cada lado da Terra. Juntos, 

eles estavam balançando uma corda em volta do mundo, como se estivessem pulando corda. Após uma 

inspeção mais próxima, vi que a corda era de fato uma grande serpente. Enquanto os demônios giravam as 

cordas, pude ver muitas igrejas coreanas pulando, na medida em que a corda passava por elas. Cada vez que a 

corda girava, as igrejas saltavam, tentando não tropeçar e cair. A maioria das igrejas não caíam no início, mas 

como o movimento continuava, eles tropeçavam e caíam. Eu vi até mesmo a nossa igreja saltando, mas não 

tropeçamos no corpo da serpente.  

Jesus explicou que cada movimento dos demônios era um teste a ser superado. Se a igreja não tropeçasse e não 

caísse, isso significava que a Igreja superou uma prova em vitória. A Igreja do Senhor tinha o menor número 

em sua congregação. Outras igrejas tinham muito mais membros, mas muitas vezes tropeçavam e caíam. Jesus 

disse: "Neste momento, a Igreja do Senhor prevalece grandemente. Continuem a resistir e a saltar à medida 

que cada prova diferente vem sobre vocês. Hoje, especialmente, você orou por longas horas sem cochilar. 

Portanto, eu lhe mostrei isso. Ore diligentemente."  

Lee Haak-Sung:  demônios que se assemelham ao um mostrado pela indústria de entretenimento  

Enquanto eu estava orando, um demônio se aproximou de mim. Fiquei com muita raiva após ver a minha avó 

no inferno, que descarreguei minha indignação sobre esse demônio, arrancando seus olhos. Durante essa luta, 

comecei a pensar sobre uma espada e, em seguida, apareceu uma espada na minha mão.  Então eu a utilizei para 

cortar seus braços.  Sempre que penso em usar diferentes tipos de armas, elas aparecem de repente, quer na 

minha mão ou próximas a mim. O Senhor concedeu-me essas armas, mediante solicitação. Tenho lutado por 

um longo tempo e assim adquirido grande experiência sem perceber. Eu também tinha ganhado confiança e 

ousadia.  

Mais uma vez, um demônio disfarçado de uma jovem garota com um vestido branco se aproximou de mim. Ela 

se parecia muito com uma personagem de um filme de terror da televisão. Fiquei impressionado de como os 

demônios pareciam tão reais aos que foram criados pela indústria de entretenimento! Este era como aquele em 

uma série famosa de terror na TV coreana, que arrasta as almas para o inferno após a morte. Em uma visão, eu 

vi um homem idoso que estava caído no chão, sangrando sob o altar. Um demônio que estava mordendo o 

próprio braço correu em direção ao homem idoso e mordeu-o com presas de Drácula, sugando seu sangue. 

Quando o sangue foi todo drenado, ele começou a devorá-lo.  

Um demônio cheio de agulhas  

Em seguida, outro demônio apareceu com um corpo cheio de agulhas, como um ouriço, ou porco-espinho. Eu 

girei minha mão para ele, mas quando toquei o demônio, senti muita dor, porque meu punho tinha sido picado 

pelas suas agulhas. Mesmo depois de nossa reunião de oração, minha mão ainda estava dolorida, vermelha e 

inchada com marcas de agulhas. Fiquei surpreso com o fato de que eles puderam deixar marcas físicas no meu 

corpo e produzirem dor física.  

Pastor Kim Yong-Doo: Movimento das mãos e Vibração  
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Enquanto eu orava fervorosamente em línguas, minhas mãos começaram a produzir pequenos movimentos para 

cima e para baixo. Logo, ambas as palmas das mãos se juntaram e se moviam intensamente, cada vez de forma 

mais intensa. Lembro-me de ter visto certo pastor ministrando cura, cujas mãos ficaram também tremendo. 

Durante isso, muitos outros milagres se manifestariam. Concluí que esse também deveria ser o processo de 

desenvolvimento do dom da cura em mim. Meus braços e mãos se moviam livremente em diferentes 

movimentos, a critério do Espírito Santo. Abri os olhos para ver e eu tentava resistir aos movimentos, mas o 

Espírito Santo guiava-me, apesar da minha vontade e pensamentos.  

Irmã, Baek Bong-Nyo:  O Senhor prova a minha fé  

Enquanto eu estava orando, Jesus veio e disse: "Bong-Nyo! Hoje, quero testá-la para ver o quanto a sua fé 

cresceu. Você está pronta?" Eu respondi confiante: "Sim, Senhor! Eu estou pronta!"  Então ele desapareceu e 

os anjos vieram e me vestiram com uma roupa com asas. Curiosamente, os anjos também desapareceram 

rapidamente.  

Normalmente, os anjos e Jesus guiam-me até o céu ou o inferno, mas não desta vez. Comecei a clamar a Deus 

com o coração ardente e então minha alma começou a voar em direção ao céu, usando essa vestimenta alada. 

Mas não importava o quanto eu orava fervorosamente, eu estava voando muito lentamente. Foi frustrante, mas 

eu não desisti e continuei a orar diligentemente. Logo, eu estava completamente exausta. Eu não podia ver 

nada, apenas escuridão.  

Lembro-me que o senhor disse que queria testar a minha fé, então eu continuei a orar.  Infelizmente, todos os 

obstáculos que você poderia pensar estavam diante de mim e eu tive que voltar ao ponto de partida.  

Até agora, sempre que eu orava na Igreja do Senhor, Ele vinha até mim e me mostrava tudo. Por isso, tornei-me 

arrogante, sem perceber. Lembrei-me da pergunta que fiz aos anjos que me vestiram com as vestes aladas 

poucos instantes atrás. Perguntei-lhes onde Jesus estava e eles responderam: "Agora ele está esperando por 

você para encontrá-la na Via Láctea. Infelizmente, agora estou atrasada, pois estou me movendo muito 

lentamente e minha fé por si só não me dará capacidade suficiente para me levar tão alto!  

Eu orei sinceramente durante muito tempo, mas eu ainda não conseguia ver nada. Muitos pensamentos 

passaram pela minha cabeça e eu comecei a me arrepender. Sem a ajuda de Jesus eu não posso fazer nada! Eu 

senti como se estivesse continuamente afundando em um pântano e esse estado de espírito continuou. De 

repente, eu senti que estava presa em alguma coisa. Alguns objetos estavam se movendo diante dos meus olhos 

e eu percebi que estava no inferno, trancada em uma cela escura!  

Nessa escuridão, nada era visível, mas somente demônios fervilhavam em torno de mim. Inúmeros demônios 

prendiam-se firmemente em meus pés e se recusavam a me deixar. Todos eles se prendiam em mim, puxavam 

minhas mãos, pés e corpo, de modo que eu não podia mover-me de forma nenhuma. Comecei a orar em 

línguas, quando de repente maldições começaram a fluir da minha boca involuntariamente.  

"Ei, vocês demônios imundos! Por que vocês estão me incomodando? Tirem esse inferno de mim!" Eu não 

conseguia parar de xingar e todo tipo de linguagem suja que eu utilizava no passado, antes de conhecer a Jesus, 

voltou a minha boca. Mas não importava o quanto eu xingava, os demônios não paravam com seus ataques 

implacáveis mim. Então gritei: "Jesus: Por favor me ajude!"  

Quanto tempo isso durou? Eu continuei a clamar ao Senhor e orei diligentemente em línguas e, sem meu 

conhecimento, eu de alguma maneira escapei do inferno. Eu estava voando às alturas do céu. Eu estava orando 

enquanto voava e, de repente, demônios poderosos encheram a atmosfera atrás de mim. Eu podia ver 

claramente o desfile infindável de demônios e pensei que estava segura, agora que escapei do inferno. Mas não 

esperva que tivesse que enfrentar e combater diretamente tão forte oposição de demônios. Eu estava em apuros.  

Eu ainda não conseguia ver nenhum anjo ou Jesus em qualquer lugar. 'Eu tenho que enfrentar esse exército de 
demônios sozinha!' Eu nunca imaginei que seria confrontada por um cenário como esse. Eu nunca soube que 

havia exércitos de demônios na atmosfera, cuja finalidade é distrair as orações dos cristãos na Terra e impedi-

las de chegar ao céu. Como uma criança caminha alegremente segurando a mão de seu pai, Jesus sempre 
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segurou minhas mãos e me guiou para cima e para baixo, em direção ao céu e ao inferno. Eu era tão ingênua e 

achava que tudo era fácil e orei descuidadamente.  

O demônio colocava obstáculos a cada progresso que eu fazia, tentando distrair-me de avançar. Gritei em 

oração fervorosa e as lágrimas e o suor escorriam como chuva de todo o meu corpo. Naquele momento, um 

demônio gritou. "Ei! Olhe lá! Outra oração está subindo da Terra! Em seguida, outro respondeu: "Ei! Essa 

oração não tem poder nem autoridade!" Como se pega uma maçã para comer, os demônios escolhem e devoram 

as orações que fluem da terra.  

Eu entendi, então, que uma oração sem poder era algo inútil: orações feitas enquanto cochilamos, orações sem 

foco, orações cheias de desejos humanistas, orações egoístas, orações por desejos físicos e orações dúbias. 

Surpreendentemente, eu era capaz de distinguir todas as orações diferentes subindo da terra. Essas orações eram 

como frutos favoritos para os demônios e eram imediata e completamente devoradas nos ares.  

Agora eu percebi que somente a oração cheia de um desespero de vida e morte e as orações com gritos sinceros 

traspassarão os ares em direção ao céu. Eu aprendi um pouco mais por que o pastor gritava tão alto e em 

desespero, quando orava. Muitas vezes eu ficava pensando: "Não há muitas pessoas aqui, mas por que ele grita 

tão alto? Será que ele precisa gritar tão alto? Sinceramente, às vezes eu me obrigava a orar, devido à irritação 

por causa dos gritos do pastor. Logo depois, mesmo sem entender, comecei a me arrepender e a saber com 

certeza o motivo pelo qual precisamos orar assim.  

Quanto tempo devo orar? Eu estava exausta e não tinha mais forças em mim. Só então vi muitas estrelas a uma 

distância e também vi a Via Láctea sempre tão brilhante! Imediatamente, naquele momento, eu reuni toda a 

força restante e comecei a orar em línguas. Mal cheguei à Via Láctea, completamente exausta, e lá o meu 

amado Jesus me cumprimentou alegremente.  

Assim que Jesus me viu, abriu um grande sorriso e disse: "Bony-Nyo! Você fez algo grande! Eu estou 

orgulhoso de você!" Eu estava um pouco irritada naquele momento, então eu perguntei a Jesus: "Senhor! Como 

o Senhor pôde fazer isso comigo? O Senhor poderia ter explicado, mas como pôde me deixar sem nenhum 

aviso?" Quando eu terminei, Jesus apenas sorriu. Depois de trocar apenas algumas palavras com o Senhor, Ele 

desapareceu mais uma vez e então, de repente, tudo diante dos meus olhos se tornou escuro e eu estava em pé 

na borda de um penhasco no inferno.  

O Senhor me deixou mais uma vez para testar a minha fé. Logo, um demônio que se parecia com um golfinho 

tentou me atacar e me morder com sua boca bem aberta, exibindo seus dentes afiados. Então eu gesticulei como 

se estivesse indo para riscá-lo e gritei: "Vem me pegar, se puder!" Mas o demônio simplesmente desapareceu.  

Havia uma estrada estreita a minha frente, assim que eu comecei a andar neste caminho. Andei durante algum 

tempo, quando notei algo próximo de mim. Como a distância entre nós se aproximava, eu podia ver a 

identidade desse ser. Era um demônio com um olhar repugnante e com cabeça, mas sem olhos ou nariz. Da 

esquerda para a orelha direita, havia um grande corte em seu rosto e a parte superior e inferior dos dentes eram 

afiados como dentes de tubarão.  

Quando eu fiquei cara a cara com o demônio, eu disse: "Ei! Eu lutei e derrotei demônios muito maiores do que 

você. Você não é nada para mim! Dentro de mim há um fogo que me foi dado pelo Deus Trino. Você será 

queimado e transformado em cinzas no momento que você tocar meu corpo! Eu te desafio a vir e lutar comigo! 

Esse demônio ficou assustado e fugiu rapidamente. Caminhei pela estrada sem fim sozinha e parecia que eu 

estava caminhando para o inferno mais profundo. Eu estava apavorada e tremendo por dentro, mas eu não 

queria mostrar o meu medo e então eu tive que me acalmar e me concentrar.  

Eu continuei a caminhar ao longo da estrada, quando notei uma folha grande a minha frente. Parecia viva. A 

folha abriu e fechou várias vezes e tentou me engolir. Mas, eu gritei "Ok! Eu vim aqui especialmente para te 
matar! Vamos ver quem sobrevive! Eu a ataquei com toda a força e logo em seguida o demônio desapareceu.  

Eu continuei, quando percebi que havia um enxame de demônios, como insetos, em ambos os lados da estrada, 

tentando me agarrar. Ouvi gritos terríveis de demônios que me deu calafrios. Ouvi muitos gritos diferentes, mas 
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eu ignorava e continuei andando e orando em línguas em voz alta. Gritei ainda mais alto. "Deus Trino! Dá-me 

força, dá-me força e poder espiritual!" Orei fervorosamente e logo o fogo santo ardia dentro de mim.  

Até onde eu caminhei? Eu pensei que tinha visto o fim da estrada a certa distância, quando, de repente, uma luz 

brilhante apareceu na minha frente e lá estava Jesus em pé. Fiquei impressionada com a admiração. "Sim! 

Finalmente estou salva! Senhor, Senhor!" e eu corri e o abracei. O Senhor me segurou firme em seus braços e 

disse: "Minha querida Bong-Nyo! Você se esforçou muito para chegar aqui! Sente-se ao meu lado e eu te 

aliviarei!" Eu fiquei nos braços do Senhor e fechei os olhos para descansar.  

O que está acontecendo novamente? Quando abri os olhos, o Senhor não estava mais ali e eu me encontrei 

sozinha numa cela escura no inferno. Não importava o quão alto eu clamava ao Senhor, só o vazio ecoava. Eu 

gritava e clamava ao Senhor, mas Ele não estava lá. Eu não podia acreditar que Jesus havia me enganado. Jesus 

disse claramente: "Bong-Nyo! Você se saiu muito bem. Estamos quase chegando, então seja paciente e 

descanse aqui! "Depois que ele disse essas coisas e quando eu estava me sentindo segura, Ele me testou 

completamente mais uma vez.  

Percebi que minha raiva de nada adiantou, quando eu me vi trancada em uma jaula de metal, como num jardim 

zoológico. Havia inúmeros demônios com aparências diferentes em volta da minha gaiola me olhando como se 

tentassem me questionar: um demônio com aparência feminina, de dragão, de leão, de militar, demônios com 

cabeças de diferentes animais. Eu vi uma enorme diversidade de muitos deles. Eles me olharam, zombando e 

rindo. Havia centenas e milhares de demônios com aparência de militares usando capacetes em forma de crânio.  

Os demônios concentraram-se em me observar, enquanto eu estava trancada na cela de metal. Eu gritei: "Ei, 

vocês bastardos! Quem são vocês? De onde vocês vieram?" E eles responderam: "Nós viemos de rodear a terra 

daqui e dali! E você, porque você está aqui?" Expliquei-lhes que Jesus me trouxe ao inferno, mas ele me deixou 

e essa era a razão por que eu estava aqui sozinha. Depois que eles ouviram isso, riram de mim dizendo: "Ei! O 

Senhor não vai voltar para você! Este é o fim para você! "  

Comecei a orar em voz alta em línguas. Repente, os olhos do demônio usando o capacete em forma de crânio 

começaram a ficar vermelhos. Os demônios olharam para mim com raiva. O poder da oração em línguas estava 

pesando sobre os demônios e notei que eles estavam se transformando, então eu orei ainda mais alto. "Deus 

Trino! Transforma-me em fogo ardente! Todos os demônios atacaram a cela de metal e queriam demoli-la. Mas 

o fogo santo ardente dentro de mim queimou e transformou todos eles em cinzas. As barras de ferro da cela não 

foram danificadas, mas mantiveram-se intactas.  

Mais uma vez os gritos de vários animais e as vozes dos demônios ressoaram por toda parte e senti como se eu 

já estivesse ali há alguns meses. Não importa o quão vigorosamente eu chorava, gritava e esperneava, não havia 

maneira de sair daquela cela no inferno. Gradualmente a minha alma começou a sofrer o cansaço e logo a 

minha espera no Senhor passou de anseio sincero de uma dor ardente no coração. Mas, eu não poderia deixar de 

orar.  

"Senhor, eu preciso de força! Dá-me forças! Além disso, concede-me o dom de cura e enche-me com o fogo 

para que eu possa derreter essa cela de metal e sair daqui!" Eu abri meus olhos, mas ainda estava trancada na 

gaiola. Não há sonho ou esperança de sair das celas do inferno. Não importa o quanto eu clamava ao Senhor, eu 

ainda estava presa na cela. Oh! Isso deve significar que eu vou sofrer eternamente no inferno? Eu não tinha 

força suficiente em mim mesma levantar um dedo e eu desmoronei em um canto. De alguma forma, parecia que 

eu estava presa na gaiola por cerca de 4 meses.  

Algum tempo depois eu comecei a gritar de novo. "Senhor! Ajude-me! Onde está o Senhor!" Mas eu não vi 

nem a sombra do meu Senhor. Os demônios continuavam a me puxar e a atormentar o meu corpo e eu lutei com 

eles por 15 dias. Na cela eu podia sentir claramente os dias passando em uma base diária.  

"Senhor! Ajude-me! Por favor, me tire daqui! Ajude-me a escapar deste lugar!" Eu estava orando 

silenciosamente, quando de repente eu ouvi alguém rindo. Esse riso soava completamente diferente do riso de 

um demônio. Era amável, reconfortante, doce e eu instintivamente gritei: "Uau! É a voz do Senhor!" O Senhor 
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apareceu no meio de uma luz brilhante e iluminou a cela escura com sua luz. A área ao meu redor ficou 

brilhantemente iluminada.  

Jesus começou a rir ainda mais alto do que antes e então disse: "Querida Bong-Nyo! Como foi sua experiência 

no inferno?" Eu questionei o Senhor, "Oh Senhor! Como o Senhor pôde fazer isso comigo? Será que o Senhor 

se propôs a me fazer sofrer? Por que o Senhor fez isso?" Eu estava muito angustiada, enquanto eu derramava a 

minha queixa, e o Senhor respondeu: "Eu sinto muito. Eu quis testá-la pessoalmente para ver o quanto a sua fé 

amadureceu!" Eu não pude dizer mais nada quanto a isso.  

Quando eu perguntei ao Senhor onde Ele estava, ele respondeu que estava visitando várias igrejas por toda a 

terra para cuidar delas e atender a seu amado rebanho. Confessei ao Senhor os meus sentimentos mais 

profundos e íntimos e pedi perdão. "Senhor! Eu fiquei amarga e ressentida com o Senhor, enquanto eu estava 

presa nesta cela do inferno! Perdoe-me!” De repente, meu tom mudou e minhas emoções inflamaram-se em 

queixas e senti pena de mim mesmo. "Senhor! Eu fiquei presa na cela por 4 meses". Então comecei a chorar.  

O Senhor continuou a rir mais alto e ao vê-lo assim, exclamei: "Por que o Senhor está tão feliz em me ver tão 

triste e infeliz? Eu sofri tanto no inferno, mas porque o Senhor está rindo como se fosse algo engraçado? É 

divertido para o Senhor ver-me em sofrimento?" Ele respondeu com ternura, "Bong-Nyo! Passaram-se apenas 

dois meses desde que você começou a freqüentar a igreja, mas sua fé amadureceu muito! Estou orgulhoso de 

você!" Então, gentilmente, ele me deu um tapinha nas costas.  

Jesus tomou a minha roupa esfarrapada pelos sofrimentos no inferno e ordenou aos anjos para me vestirem 

novamente com um brilhante vestido com asas. Então Ele disse: "Você teve que resistir a muitas provas no 

inferno, então vamos até o céu!" Ele pegou minha mão e começamos a voar em direção ao céu. Hoje foi o dia 

mais difícil que eu já experimentei na minha vida.  

Foram necessários a minha alma o equivalente a 3 anos para voar da terra até a Via Láctea, passei cerca de 4,5 

meses no inferno e, no total, pareceu que 3,5 anos se passaram rapidamente. Os demônios na atmosfera e os 

demônios no inferno eram todos fortes e cruéis. Eu não duraria nem um minuto, ou mesmo um segundo, em 

uma batalha com os demônios, nem obteria qualquer vitória sem a proteção do Senhor. Quando eu cheguei no 

céu, muitos anjos sorriram e me confortaram. "Irmã, você se saiu muito bem!" As palavras dos anjos animaram 

a minha alma exausta. Sempre que estou no céu, todas as dificuldades experimentadas no inferno são 

esquecidas na minha mente.  

Eu ainda não sei muito, pois tenho freqüentado a igreja por apenas dois meses, mas pelo que eu vi em um filme 

e no sermão, eu sabia muito pouco sobre uma pessoa chamada Moisés, que abriu o mar. Fiz um pedido a Jesus 

para que, se possível, eu encontrasse Moisés apenas uma vez e então Jesus me levou para a costa com uma 

praia de areia dourada. Os anjos gentilmente me puseram sobre a areia da praia. Assim que Jesus chamou a 

Moisés, ele se aproximou de mim e cumprimentou-me respeitosamente, "Bem-vinda ao paraíso! "Moisés era 

muito alto e bonito.  

Testemunhando milagres de Moisés no céu  

Jesus me apresentou a Moisés e eu o saudei, dizendo: "Moisés, meu senhor! Eu não o conheço muito bem, mas 

ouvi um pouco a seu respeito num sermão pregado pelo meu pastor". Ele respondeu: "Ah, é mesmo? Irmã, 

estou feliz por você estar aqui!" Eu continuei "Quando você estava na Terra, você não abriu o mar e realizou 

muitos milagres?" Moisés humildemente respondeu: "Eu não fiz nada, mas foi Deus quem me deu força e tudo 

que eu fiz foi obedecer-lhe. " Eu disse: "Eu só freqüento a igreja há dois meses, mas no momento que ouvi falar 

de você eu quis conhecê-lo. Mas o Senhor geralmente me leva ao inferno e assim, não seria possível conhecê-

lo. Gostaria de testemunhar alguns de seus milagres, você poderia me mostrar alguns?"  

 
Jesus permitiu que Moisés construísse uma enorme montanha de areia dourada. Num piscar de olhos, havia dois 

picos de montanha. Eu pedi-lhe para construir um edifício com 600 andares e ele simplesmente levantou a mão 

no ar, girou uma vez e logo um edifício com 680 andares apareceu diante de mim. Meu queixo caiu e eu não 

conseguia segurá-lo. Ele me mostrou uma escada de ouro que subia da terra até o céu. Moisés realizou muitos 

outros milagres que não podem ser explicados em palavras. Eu disse: "Moisés, meu senhor, peço-lhe desculpas 
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pela minha fé imatura e lamento muito por tudo. “Sinto-me envergonhada por incomodar-lhe e fazer-lhe tantas 

perguntas”. Ele respondeu: "Não se preocupe com isso. Se você ainda tiver dúvidas, não hesite em perguntar."  

 

Eu pedi para ver a abertura do mar vermelho, como descrito na Bíblia, sabendo que essa foi uma experiência 

chocante e verdadeiramente espetacular. Jesus estava observando calmamente ao meu lado. "Jesus, Moisés! Eu 

sou uma cristã nova convertida e ainda não sei muita coisa, então eu acho que estou pedindo demais. Por favor 

me perdoem! Sinto muito. Quando eu voltar para a igreja eu vou dizer ao meu pastor o que vi para que ele 

possa compartilhar com todo o mundo! "Tanto Jesus como Moisés expressaram suas alegrias e emoções 

profundas. Jesus disse a Moisés: "Moisés, a irmã Baek Bong-Nyo deve voltar a Terra. Assim, venha despedir-

se dela!" Moisés respeitosamente curvou a cabeça e disse: "Adeus, irmã!"  

 

Jesus me explicou: "Mesmo no Céu, Moisés está sempre ocupado. Ele viaja por todo o céu, com muitas coisas 

para cuidar!" Eu nunca vou esquecer o encontro com Moisés e com Jesus no céu. Mais tarde, Jesus me guiou de 

volta para a igreja e eu concluí minha oração em línguas.  

====  DIA 23  ( 1 João 3:7-10 )  

Pastor Kim Yong-Doo:  A Sra. Kang, Hyun Ja pega de surpresa e atacada por um demônio  

Por volta das 11:00, minha esposa, meus filhos Joseph e Joo Eun e eu estávamos na frente de um restaurante do 

outro lado do prédio da Associação de Cooperativa Agrícola. Assim que minha esposa deu um passo, ela foi 

gravemente atingida e caiu violentamente sobre o asfalto duro, a cerca de 5 metros de distância, como se 

estivesse deslizando sobre o gelo. Aconteceu tão rápido, que não tivemos a chance de agarrá-la, como se ela 

tivesse sido levada pelo vento. Ela gritava em agonia e todos correram para ajudá-la a se levantar. Suas mãos 

foram totalmente rasgadas e cobertas de sangue e suas unhas quebradas.  

 

Nós verificamos a situação da estrada para ver qualquer coisa que poderia ter causado uma queda tão intensa. 

No entanto, a estrada estava muito limpa, lisa e em boa forma. Não havia nenhuma evidência física do que 

poderia ter causado isso.  

 

Mais tarde, Joo-Eun perguntou a Jesus sobre o assunto. O Senhor explicou que, como a nossa rotina diária 

consiste em ir à igreja, orar e ir para casa, não temos qualquer tempo de lazer. Sem tempo de lazer, os espíritos 

malignos têm poucas oportunidades de saber quando você está fraco. No entanto, hoje, pela primeira vez em 

muito tempo, nossa família saiu da rotina espiritual para tirar algum tempo de lazer. Então, fora da rotina 

normal, um espírito maligno a feriu e ela caiu violentamente.  

 

Jesus tocou as feridas nas palmas da mão da minha esposa. Eu também a reconfortei, dizendo: "Minha querida 

esposa, demos graças a Deus! Precisamos nos arrepender por baixar a guarda e dar graças ao Senhor. Ele 

nos dará maior graça e, portanto, vamos resistir e vencer até o fim." Logo que eu a animei, ela caiu de joelhos 

e deu graças ao Senhor com suas mãos feridas levantadas.  

 

Como os espíritos malignos nos atacam e nos impedem tanto, eu estava determinado a estar sempre vigilante e 

cauteloso. No momento em que alguém baixar a guarda, os espíritos malignos atacarão. Se perdermos um dia 

de oração incessante, nossas mentes ficam soltas e sujeitas a ataques. Os espíritos malignos esperam 

ansiosamente por momentos de fraqueza. Por isso, devemos sempre estar bem armados.  

 
Ainda tínhamos mais uma semana de rali e os ataques se tornaram mais persistentes. Estávamos todos a 

caminho de termos os olhos espirituais abertos, um por um. O inimigo temia muito isso, pois, enquanto nossas 

orações se tornavam mais fortes e nossa fé crescia, seus ataques se tornavam fracos. Portanto, espíritos mais 

fortes foram enviados e nossas batalhas estavam implacáveis e sem descanso.  

 

Mais tarde, eu procurei checar o pé de Joseph, que tinha uma verruga dolorosa e nós gostaríamos de orar 

intensamente por uma cura. Mas fiquei surpreso ao ver que as raízes da verruga que estava dentro da pele já se 

mostravam no exterior do seu pé. Com meus olhos espirituais, eu era capaz de ver Jesus aplicando seu sangue 

diariamente sobre a sola do pé de Joseph. Eu disse: "uau! Isso é ótimo! Joseph, você deve marcar uma consulta 

com o dermatologista e dar o seu testemunho."  

http://translate.google.com/translate?hl=pt-BR&sl=en&tl=pt&prev=_t&u=http://www.biblegateway.com/passage/%3Fsearch%3D1%2520John%25203:7-10%3B%26version%3D31
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Mais tarde, minha mulher começou a tossir fortemente. Joseph, Joo-Eun e eu colocamos as mãos em seu 

pescoço e oramos fervorosamente. Então, um espírito maligno com aparência de uma jovem mulher, com 

cabelos longos e vestido branco, revelou-se a nós. Ela foi a responsável pela queda da minha esposa e agora 

estava atacando seu pescoço, causando-lhe dor, tosse e secreção.  

 

Eu coloquei minha mão em seu pescoço e movi a outra mão enquanto orava. Logo, o espírito maligno gritou: 

"Pastor Kim! Pare de mover sua mão! Pare de movê-la neste instante! Pare de orar! Oh! É muito quente, acho 

que vou enlouquecer!" Ele gritou e desapareceu.  

 

Jesus apareceu e disse: "Meus filhos, o espírito maligno fugiu. Mas como ele deixou efeitos colaterais de dor, 

vocês devem suportá-los por algum tempo. Se vocês orarem continuamente, ela será curada mais rápido. 

Não se preocupem!"  

Kim, Joo-Eun:  

"Jesus! Quão grandes são as nossas casas e depósitos de tesouro no céu?" Jesus respondeu: "Por que vocês não 

oram e vejam por si mesmos? Eu não posso mostrar a vocês neste momento. Com sua fé e diligência, desejem 

saber a resposta até que seus olhos espirituais sejam abertos. Quando isso ocorre, vão até o céu e descubram a 

resposta em detalhes."  

 

"Jesus! Até onde chegam as orações do meu pai?" O Senhor respondeu: “Quando o Pastor Kim ora, o Espírito 

Santo se manifesta e, por isso, suas mãos fazem vários movimentos. Isso significa que o dom da cura virá sobre 

ele. No entanto, uma vez que esta é a primeira experiência do Pastor Kim em sua vida, ele continua a abrir os 

olhos durante a oração. Portanto, suas orações não estão subindo diante do trono, mas permanecem na galáxia. 

Se ele continuar a orar, sem se preocupar com o movimento das mãos, logo terá a visão espiritual aberta e será 

capaz de visitar o céu”.  

 

O Senhor mencionou também que o arrependimento do irmão Joseph foi muito fraco e, portanto, não resultou 

em lágrimas. O Senhor lhe disse para se arrepender sinceramente e fervorosamente. No entanto, Deus 

agradavelmente tem recebido todas as orações arrependidas e com lágrimas feitas pela minha mãe. Suas 

orações passam pela atmosfera, pelo espaço e pela galáxia.  

 

Eu disse: "Jesus, minha avó paterna é uma diaconisa, mas parece que ela bebe demais." O Senhor respondeu: 

"Há um espírito maligno de álcool dentro de sua avó. Sempre que o pastor Kim tiver tempo para orar, ele deve 

orar por ela. Ele também deve levá-la a confessar, para assegurar sua salvação e sua fé."  

Pastor Kim: ( Tiago 4:4-5  Pastores e membros da igreja que cometem adultério  

Meus ouvidos doem sempre que os ministros são manchetes e seus segredos sujos são expostos na TV. Eu 

gostaria de desligar a TV ou rasgar o jornal com medo de que minha família seja influenciada por eles. Como 

ministro, eu fico muito envergonhado e constrangido. Estou perplexo e não sei o que devo fazer. Eu me sinto 

como se estivesse sendo exposto, pois também sou um ministro. Eu não tenho nenhuma vontade de discutir ou 

expor os segredos sujos e ocultos de outros ministros que caíam. No entanto, o Senhor havia me ordenado a 

registrar os detalhes neste livro.  

 

Jesus ordenou que nunca cometêssemos o pecado de adultério. Entre as inúmeras pessoas que vão para o 
inferno, muitas delas foram adúlteras. O Senhor nos fez lembrar: "Os membros da sua igreja não 

testemunharam o tormento dos adúlteros no inferno? O adultério é um pecado muito difícil de se 

arrepender." O Senhor odeia que seu povo cometa adultério espiritual, mas despreza as pessoas que cometem 

adultério físico ainda mais.  

 

Muitos ministros e membros de igrejas são iludidos em pensar que se eles apenas confessarem seus pecados em 

nome de Jesus, eles são absolutamente perdoados. Como resultado, eles continuam a cometer os mesmos 

pecados, arrependem-se de novo e acham que eles estão cobertos pela graça. Eles pisam na graça e não hesitam 

em cometer os mesmos pecados de adultério mais e mais. O Senhor ressente-se com tal ilusão (Apocalipse 

http://translate.google.com/translate?hl=pt-BR&sl=en&tl=pt&prev=_t&u=http://www.biblegateway.com/passage/%3Fsearch%3DJames%25204:4-5%3B%26version%3D31
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2:21-23). Antes de uma pessoa vir a Jesus, eles praticam o mal na ignorância. O Senhor fica muito 

decepcionado porque as pessoas o aceitam como Senhor, mas continuam a pecar repetidamente, sem hesitação. 

O Senhor exclamou furioso: "Será muito difícil perdoar os ministros que cometem adultério em oculto. Se 

eles não se arrependerem sinceramente, eles vão acabar no inferno!"  
 

Em compaixão, eu supliquei: "Senhor! Eles são seres humanos, eles são carne e, portanto, eles ainda poderiam 

cair e cometer erros, certo? Se uma pessoa morre, ele/ela não terá a oportunidade de se arrepender. Mas, 

enquanto eles estão vivos, eles não serão perdoados, caso se arrependam? Há muitos versos na Bíblia que 

dizem que o Senhor perdoará, em caso de arrependimento." O Senhor respondeu:" Os ministros conhecem as 

Escrituras muito bem e, se ainda assim cometerem adultério, eles serão duramente julgados. Será difícil 

para eles serem perdoados! " O Senhor me reprovou austeramente.  

 

Eu persistentemente pedi ao Senhor por misericórdia e me recusei a desistir. Eu implorei como Abraão fez: 

"Senhor! Embora o Senhor esteja certo, se eles forem para o inferno por causa de seus pecados passados, sem 

perdão, seria injusto. Dentre esse grupo, há, provavelmente, alguns que têm levado muitas almas ao Senhor. 

Existem provavelmente alguns ministros que estão conduzindo sua igreja de uma forma agradável. Alguns 

desses não estão no grupo dos adúlteros? "O Senhor me repreendeu fortemente: "Como pastor, você não sabe 

as Escrituras?" Jesus me ajudou a lembrar Filipenses 2.12: "Desenvolvei a vossa salvação com temor e 

tremor."  
 

Embora o Senhor me repreendesse, eu continuava a debater e a discutir com ele: "Meu amado Senhor! Mas 

esses ministros têm sacrificado suas vidas pelo evangelho. Eles usaram seu tempo na terra para servir-te. Não 

acha que deveria dar-lhes oportunidades de se arrepender? Se eu disser que os pastores vão para o inferno, 

quem acreditará em mim? "  

 

Houve um momento de silêncio e pausa. O Senhor, então, em silêncio e com dignidade falou: "O Pai concorda 

comigo. Se os ministros que têm cometido adultério se arrependerem sinceramente com temor, eles serão 

perdoados. Mas se eles voltarem a seus maus caminhos e cometerem o mesmo pecado, depois de 

arrependimento, estarão zombando de Deus! Não importa se eles têm conduzido pequenos ou mega 

ministérios, eles terão cometido o pecado que Deus mais odeia. Você terá que considerar isso em sua mente."  

Então, em uma visão, o Senhor me mostrou um pastor específico que se apaixonou por uma jovem de sua 

igreja. Eles freqüentemente se encontravam para ter relações sexuais. Finalmente, seu caso foi exposto a sua 

esposa. Ela ficou em tal estado de choque que o seu nível de estresse tornou-se muito elevado e perigoso. A 

mulher tentou convencer o pastor a se arrepender, mas ele não a quis ouvir. Ela não podia mais suportar a dor e 

o choque e ficou muito deprimida. Então, ela se suicidou, fez a escolha que os incrédulos fazem. Agora ela está 

no inferno e em grande sofrimento.  

 

O Senhor disse: "Sempre que vejo essa filha no inferno, meu coração fica dilacerado. Como não mandaria 

aquele Pastor para o inferno? Esse pastor ainda está no ministério. Seu arrependimento não foi genuíno. 

Ainda hoje, ele está vivendo uma vida de ilusão e auto-engano. Sua maneira de pensar é corrupta. Ninguém 

pode me enganar. Ninguém pode encobrir a verdade com mentiras!"  

 

Apagando os nomes do Livro da Vida  
 

Havia uma diaconisa em nossa igreja que, quando estava vivendo em fidelidade, recebeu muitos dons do 

Espírito Santo. No entanto, seus dons foram perdidos. Logo depois, ela começou a beber e a fumar com 

freqüência. Além disso, ela falava com um homem ao telefone diariamente e o encontrava secretamente. Eu 

persistentemente tentei persuadi-la a não se encontrar com esse homem. Eu até gritei com ela, mas ela 

continuou mantendo esse relacionamento. Deus é paciente com as pessoas, no entanto, se elas não se 

arrependerem, estarão sujeitas a Sua ira. Deus me mostrou em visão que havia apagado o nome dessa diaconisa 

do livro da vida. Ao descobrirmos, todos nós nos agitamos de medo.  

 

Quando Deus nos dá uma chance, devemos tomá-la, não importa o que seja. Jesus disse: "Essa mulher zombou 

de Deus e perturbou o Espírito Santo. Portanto, se ela não chorar e se arrependerem sinceramente, ela não 

vai entrar no céu. Se o julgamento dos membros da congregação é severo, quanto mais severamente eu 
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julgarei os pastores que cometem adultério? Os ministros devem arrepender-se profundamente. Atualmente, 

os ministros estão zombando de Deus e dizem: 'Esses são os dias da graça e o Evangelho nos liberta. Tão 

somente nos arrependemos e tudo será perdoado incondicionalmente!‟ Mas esses são dias em que é preciso 

temer mais do que os dias do Antigo Testamento." O Senhor nos advertiu de que o dia está chegando quando 

todos teremos que prestar conta de nossos atos.  

 

Enquanto escrevo este capítulo, estou experimentando muitas horas de desânimo e discórdias. O Apóstolo 

Paulo nos disse: "Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. (Romanos 

3:31). Na verdade, estamos vivendo a nossa vida diária dentro da incrível graça do Senhor. No entanto, viver 

em Sua graça não significa que nossos pecados simplesmente desaparecem. Estamos abusando da graça de 

Deus se não nos arrependermos. Uma vida arrependida a cada dia é o caminho mais curto e mais rápido para a 

misericórdia de Deus e sua compaixão.  

 

Pessoas que se opõem aos Pastores (Autoridade Espiritual)  

 

Pode parecer que eu esteja escrevendo este livro na perspectiva de um pastor, uma vez eu sou um pastor. Mas 

eu não tenho nenhum desejo em meu coração de defender as ações erradas dos outros pastores. Estou 

registrando e escrevendo porque o Senhor me ordenou. Eu não quero escrever com qualquer preconceito.  

 

O Senhor havia dito: "Eu disciplino meus servos." Além disso, o Senhor disse que ele não usaria a 

congregação de uma igreja para disciplinar seu Pastor. Jesus vai julgar severamente e disciplinar aqueles com 

pecados ocultos. 

 

O Senhor me lembrou 1 Samuel 4:11-22. Ele também disse que não iria aceitar ou tolerar as ações dos 

membros da igreja que conspiram como um grupo de oposição para expulsar um Pastor. Ele vai punir 

grandemente o povo, como fez com Coré, Datã e Abirão, em Números 16:26-35.  

 

Eu novamente supliquei ao Senhor: "Jesus, os membros da Igreja, por vezes, formam um grupo, por 

ignorância, e sua intenção inicial pode ter sido melhorar a igreja. Se for esse o caso, por que eles seriam 

julgados?" Jesus respondeu: "Quando alguém está na igreja, não pode resolver isso de uma forma humana. 

Isso nunca pode ser aceito." 

 

O Senhor acrescentou que, se um cristão compromete a autoridade espiritual, por se opor a um pastor, no 

passado ou no presente, ele deve arrepender-se com muito temor. Ao contrário, ele estaria em perigo de ir para 

o inferno. E, depois disso, ele tem que viver com fidelidade, verdade e cautela.  

 

Os pastores que permitem à congregação comprometer a autoridade espiritual, também devem arrepender-se 

muito, até mais do que a congregação. O Senhor enfatizou que os membros e os pastores devem arrepender-se 

com todo o temor. Se eles tivessem apenas orado ao Senhor, Ele teria intervindo para resolver seus problemas.  

 

O Senhor visita igrejas ao redor do mundo  

 

Eu continuei a fazer perguntas ao Senhor: "Senhor, alguém disse que o Senhor pode aparecer em todas as 
igrejas em todo o mundo, ao mesmo tempo. Isso é verdade?"O Senhor respondeu. "Como eu sou Espírito, eu 

não estou impedido pelas limitações físicas do mundo. Eu posso aparecer em todos os lugares, a qualquer 

hora, em qualquer igreja ou igrejas em especial. Eu não vou a uma determinada igreja de cada vez. Estou 

supervisionando todas as igrejas em todo o mundo. O Espírito é um e o mesmo. O Espírito nunca se cansa 

nem se desgasta. Em qualquer igreja, quando alguém ora, eu instantaneamente ouço a sua oração. Eu sou 

capaz de ouvir tudo e estar ao lado de cada um dos meus filhos ao mesmo tempo. Se alguém ora 

zelosamente, ele pode ter seus olhos espirituais abertos e em algumas ocasiões eu posso mostrar a essa 

pessoa o céu e o inferno. Pastor Kim, você e sua esposa continuem a pedir com persistência por olhos 

espirituais. Você e sua esposa também são agradáveis a mim. Como em muitas ocasiões você chora com 

lágrimas e com zelo, eu estou considerando conceder-lhe o privilégio de ver o céu e o inferno. Ore 

fervorosamente. Inicialmente, o Pai não permitiu que você e sua esposa sejam espiritualmente despertados. 

Mas, como você e sua esposa desejam isso muito e realizam cultos de adoração diariamente, desde o 

anoitecer até a manhã seguinte, o Pai ficou muito impressionado. Você tem mesmo clamado 
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extraordinariamente. O Pai então disse: "Eu nunca vi quaisquer outros santos como eles. "Tendo dito isso, 

o Pai declarou que abriria seus olhos espirituais." 

Há dois tipos de despertamento espiritual. O primeiro é com os olhos espirituais abertos e o outro é sem. A 

maioria das igrejas tem sido despertada espiritualmente sem a capacidade de ver o mundo espiritual. Quase 

todas as igrejas têm esse tipo de despertamento espiritual. Esse tipo de despertamento espiritual é quando o 

Espírito Santo dá impressões, convicções e palavras a um cristão, conforme necessário.  

 

Quando os olhos espirituais de alguém são abertos, eles são capazes de ter um diálogo com Jesus. Na Coréia, 

além da Igreja do Senhor, há um pequeno número de santos que têm essa habilidade. Esses santos são capazes 

de dialogar com Jesus, quando eles o buscam e clamam a Ele. Jesus disse que os membros da Igreja do Senhor, 

que têm os olhos espirituais abertos, têm a oportunidade de dialogar inúmeras vezes com o Senhor.  

Kim, Joo-Eun: ( 1 João 5:1-5 )  Lutando contra diferentes demônios  

Enquanto eu louvava a Deus com fervor durante o culto de adoração, um demônio disfarçado de uma jovem se 

apresentou na minha frente. Com meus olhos físicos abertos, corri até a frente para agarrar seus cabelos e sem 

piedade girei-o no ar. Ele gritava e eu lancei-o para o canto da sala. Então, um demônio na forma de uma 

sombra se aproximou de mim. No início, eu não tinha notado, mas com a ajuda do Senhor, eu fui capaz de 

agarrá-lo, girá-lo e bater nele com meus pés.  

 

Quando o demônio seguinte veio na minha visão, corri e agarrei sua perna, torci seu pescoço, bati nele e pisei-o 

sob os meus pés. Ele sangrou por todo o chão. Sem descanso, outro demônio apareceu e então eu soquei-o no 

estômago. Ele chorou e ficou sentado no chão. "Ai! Meu estômago!" Eu arranquei uma parte do seu cabelo e 

entregou-a à irmã Yoo-Kyung, dizendo: "Irmã, segure firme aqui!” A irmã respondeu: "Ok, eu posso vê-lo!" 

Ela então girou-o no ar.  

 

Parecia que estávamos sendo atacados com força total hoje. Normalmente, eles aparecem quando começamos a 

orar juntos coletivamente, mas agora parece que eles estão mudando sua estratégia e tentam nos impedir no 

início do nosso culto. Por alguma razão, hoje estamos lutando com muitos demônios em forma de jovens 

meninas. Quando um deles se aproximou de mim novamente, eu o agarrei, bati tanto em sua face e arranhei seu 

rosto. Ele gritou: "Ai! Isso dói!", e me arranhou também. Isso me surpreendeu. Eu podia ver claramente que as 

marcas das suas unhas estavam nas minhas costas. Eu até mostrei para o Pastor e os membros da Igreja para 

que confirmassem com seus olhos físicos.  

Lee Yoo Kyung: 

Enquanto eu louvava ao Senhor, durante o culto, um demônio com um rosto de duas cores se aproximou de 

mim. Um dos lados do rosto era branco e outro lado era preto. Em seguida, outro demônio com rosto azul se 

aproximou e eu, de imediato, agarrei os dois demônios e comecei a girá-los no ar, sem piedade. Eu lancei o 

demônio de duas cores a uma longa distância. O demônio azul não podia suportar ser girado no ar e, furioso, 

arranhou a parte superior das minhas mãos. Depois de arranhar a palma da minha mão, ele me agrediu e me 

mordeu. Eu gritei de dor. Fiquei muito irritada e lancei-o o mais longe que eu pude. Olhei para o local onde o 

demônio havia arranhado e mordido e notei que as marcas de riscos brancos na minha pele começaram a 

descascar. Meu dedo começou a inchar por causa da mordida. Os membros da congregação testemunharam as 

marcas físicas e ficaram muito surpresos. As marcas e feridas do demônio eram muito dolorosas. Comecei a 

lacrimejar, enquanto eu tentava suportar a dor.  

Lee Haak-Sung:  Joseph mordido por uma cobra  

Yoo-Kyung, Joo-Eun e eu temos os olhos espirituais abertos e somos capazes de ver as atividades dos 

demônios e/ou espíritos malignos. No entanto, Joseph parecia um pouco estressado por não ter essa habilidade, 

como nós temos. Ele declarou que sempre que ora, seu corpo fica quente como fogo, devido à obra do Espírito 

Santo. Ele sempre se senta ao meu lado durante o culto. Como resultado, sempre que eu oro, faço pedidos 

especiais em seu favor.  

http://translate.google.com/translate?hl=pt-BR&sl=en&tl=pt&prev=_t&u=http://www.biblegateway.com/passage/%3Fsearch%3D1%2520John%25205:1-5%26version%3DNIV
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Enquanto eu estava adorando e louvando ao Senhor com Joseph, um demônio na forma de uma cobra deslizou 

silenciosamente até nós. Chegou até Joseph e se enrolou em torno de suas duas pernas. "Joseph, a serpente está 

se enrolando em você e subindo pelo seu corpo." Ele respondeu: "O quê?! Não vejo nada." Eu decidi pegar a 

cobra pelo pescoço e entregá-la a Joseph. Gritei de empolgação: "Agarre-a firme e lance-a sobre o chão!" 

Joseph parecia confuso, pois ele não era capaz de ver o que eu estava vendo. Ele não podia compreender a 

realidade disso. Ele disse: "Irmão Haak Sung, eu não posso ver nada!" Repeti-lhe: "Joseph, lance-a 

vigorosamente contra o solo!" Finalmente, ele agarrou a cobra e começou a girá-la no ar.  

Qualquer um que tivesse assistindo a essa cena presumiria que Joseph estava apenas girando o braço no ar, 

parecendo segurar alguma coisa. Contudo, com os olhos espirituais abertos, testemunharia Joseph agarrando 

uma cobra pelo pescoço e girando-a no ar. De qualquer forma, não haveria nenhuma maneira de poder explicar 

ou testemunhar esse evento no reino físico, sem os olhos espirituais abertos.  

Como Joseph não poderia ver a serpente, ele girou levemente os braços no ar. Como resultado, a serpente foi 

capaz de se mobilizar e começou a enrolar-se em torno de seu braço, dando-lhe uma mordida. Diante dessa 

cena, fui capaz de observar a expressão facial de Joseph. Ele agora percebia que era real. Além disso, apareceu 

uma marca da mordida da serpente no dorso de sua mão. Havia duas marcas dos dentes pequenos da presa. Sua 

mão começou a sangrar no local das marcas. O Pastor percebeu o que estava acontecendo e nos pediu para subir 

ao altar com a serpente.  

Erguendo sua mão, o pastor exclamou: "Em nome de Jesus!" Como resultado, o estômago da serpente foi 

dividido ao meio e sua cabeça explodiu. Fiquei de queixo caído, enquanto observava a cena.  

Hoje, passamos muitas horas lutando contra os espíritos malignos. Trabalhamos tanto na defesa como no 

ataque. Gastamos muita energia perseguindo e expulsando os demônios para derrotá-los. No entanto, quando 

fomos capazes pegá-los e levá-los ao Pastor, eles eram enfraquecidos e expulsos. O Pastor é dotado com o Fogo 

Ardente e, sob o seu comando, o Fogo Santo sai de seu corpo e queima os espíritos malignos, que se tornam pó 

e desaparecem.  

 Caçando os demônios  

Como podíamos ver todos os demônios, nós os capturávamos e os levávamos para o altar, onde estava o pastor, 

e ele os destruía com o Fogo Santo Ardente. Foi muito cansativo e parecia que éramos atacados com força total. 

Havia tantos espíritos malignos que nós não poderíamos precisar seu número. Não importava quantos nós 

expulsávamos ou derrotávamos, outros grupos de espíritos malignos apareciam. A partir do altar, parado na 

frente da cruz, Jesus observava com aprovação, enquanto nós lutávamos. Até o meio do culto, nós gastávamos 

nosso tempo perseguindo e lutando com os demônios e, com isso, não conseguíamos terminar o culto na hora 

prevista. Todos nós agíamos juntos na caça aos demônios.  

Durante a batalha, Joseph foi ferido em três áreas diferentes. Duas dessas áreas foram resultantes da mordida da 

serpente e a terceira foi causada por um demônio em forma de uma jovem, que o havia arranhado. Todas essas 

feridas estavam sangrando. Eu podia ver claramente os arranhões e as marcas de mordida na parte superior de 

suas duas mãos. O pastor Kim e a igreja tentavam minimizar a gravidade dessas feridas, a fim de que Joseph 

não se sentisse tão vitimado. Todos nós dizíamos palavras de encorajamento, afirmando-lhe que se tratavam de 

cicatrizes de honra na batalha.  

Kang Hyun-Ja:  

Em meio ao culto, Haak Sung, Yoo-Kyung, Joo-Eun e Joseph gritaram: "Pastor, Sra. Kang Hyung Já, há 

multidões de demônios atacando em grupos. O que devemos fazer?" O pastor nos disse. "Não se preocupem! 

Temos o Deus Trino do nosso lado. Todos vocês devem ser capazes de derrotá-los na batalha." Os jovens 

gritaram empolgados também: "Uau! Tremendo! Demônios imundos! Hoje, vocês estão perdidos!" Eles 
correram por toda a igreja combatendo os demônios.  

Com os olhos físicos, só víamos os jovens correndo em redor com as mãos e os braços girando no ar. Mas, com 

os olhos espirituais, éramos capazes de ver o que estava acontecendo exatamente. Em um momento de 
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fraqueza, pensei comigo: 'E se as pessoas de outras igrejas testemunharem o que está acontecendo? E quanto 

aos nossos visitantes e novos membros? No entanto, para mim, não era importante ter qualquer preocupação 

com isso agora. Enquanto os jovens estavam correndo e perseguindo os demônios, eu orava fervorosamente em 

línguas e dançava no Espírito. Então, de repente, senti a minha mão direita cheia de força e percebi que havia 

pegado alguma coisa. Minha mão começou a girar no ar. Como um moinho de vento, o movimento circular das 

minhas mãos começou a aumentar em velocidade e potência. 'O quê estava acontecendo?  

Eu não tinha tempo para pensar sobre o que estava acontecendo. Minha mão e meu braço giravam mais rápido e 

com mais energia. Eles não iriam parar. Eu não poderia apenas sentar e deixar que isso acontecesse. Fiquei em 

pé e comecei a correr em redor. Mas minha mão continuava fazendo movimentos circulares. Olhei para a Irmã 

Baek Bong Nyu e ela também estava fazendo a mesma coisa que eu. Inesperadamente, a minha mão bateu 

violentamente no canto de uma cadeira. Do ponto de vista físico, ou na carne, eu não conseguia entender o que 

estava fazendo.  

Perguntei aos jovens que tinham os olhos espirituais abertos: "Joo-Eun, olhe para o braço da sua mãe. Por que é 

que o meu braço e mãos estão em movimentos circulares? Por que não querem parar?" Com uma expressão de 

choque, ela respondeu: “Mãe, você pegou um demônio com sua mão! Continue a girar o demônio para que 

você possa lançá-lo fora! "Embora eu não fosse capaz de controlar a situação com minha mente, tentei girar os 

braços mais intensamente. O pastor disse: "Sra. Kang Hyun Ja, venha até o altar enquanto você continua com o 

movimento das mãos. Caminhei em direção ao altar e gritei ao pastor: "Fogo Santo!" Minha mão naturalmente 

parou e o demônio foi lançado para longe, queimado pelo Fogo Santo e tornando-se pó.  

Foi um incidente realmente maravilhoso e surpreendente. Assim, todos os demônios eram totalmente 

derrotados, bem diante de nossos olhos. Mais uma vez, percebi quão grande e poderosa é a capacidade 

espiritual que está dentro de nós.  

Kim Joo Eun: Quando os demônios tocam o corpo do pastor, eles se desintegram em cinzas  

Após o culto da noite, enquanto eu orava em línguas, um demônio se aproximou de 

mim. Eu o derrotei com a autoridade do nome de Jesus. No entanto, muitos grupos 

de demônios apareceram, todos disfarçados sob a forma de meninas com vestidos 

brancos. Fiquei espantada com seu incontável número. Eles marchavam em grupos 

de 4-5, alinhados em fileiras. Embora aparecessem como jovens meninas, seus 

rostos não eram uniformes, mas cada um possuía sua própria aparência e eu podia 

distingui-los individualmente. Rodeada por eles, decidi agarrar qualquer um ao meu 

alcance, espancá-lo e feri-lo. Embora eles tentassem fugir, eu podia facilmente 

apanhá-los e lançá-los ao redor como bonecas de pano. Então, levei-os até o pastor, 

que estava em chamas de fogo. Eles odiavam-no e ficavam muito assustados, 

sabendo que eu os levaria até o pastor. Ao contato com o fogo que envolvia o Pastor, os demônios gritavam ao 

serem queimados e transformados em cinzas. O Pastor nem sabia que isso estava acontecendo e apenas 

continuava a orar.  

Durante a batalha, fiquei muito irritada e pensei: 'Hoje, eu estava ansiosa e determinada a orar e pedir ao 

Senhor que me permitisse visitar o céu. Mas esses demônios me impediram e eu não fui capaz de me concentrar 

e fazer o meu pedido. Eu não fui capaz de visitar o céu hoje. Que pena! Mas como eu não puder visitar o céu 

hoje, vou expressar a minha fúria contra esses demônios!" Assim, derrotei todos que surgiram em minha frente.  

Espiritualmente, foi um dia muito difícil, enfrentando mais de uma centena de demônios. Após um longo 

tempo, Jesus apareceu e foi em direção ao altar, onde o Pastor estava orando. O Pastor ainda não havia 

totalmente se recuperado das feridas dolorosas que os demônios haviam infligido sobre ele há poucos dias. Ele 
continuou a liderar o culto e a adoração, independentemente da dor. Mesmo na oração, ele estava sofrendo e se 

sentindo muito debilitado. Jesus estava ao lado dele e carinhosamente tocou sua cabeça, costas e demais áreas 

de seu corpo, onde as feridas estavam localizadas. Sempre que o Senhor vê o pastor, ele fica muito à vontade, 

demonstrando muita alegria em estar com ele. Ao lado do pastor, Jesus até cantou uma música: "Apesar dos 

ferimentos, você ainda está orando fervorosamente! Você está agindo muito bem! "O Senhor estava muito 

satisfeito.  
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Enquanto eu via isso, fiquei momentaneamente distraída e um demônio começou a torcer o meu braço direito e 

minha mão. Das pontas dos meus dedos, a energia fria do demônio espalhou-se lentamente pelo meu braço. 

Instantaneamente, pressionei meu braço direito para evitar essa propagação e assim gritei: "Eu te ordeno em 

nome de Jesus que se afaste de mim, demônio imundo! Aparte-se!" O efeito daquela energia fria começou a se 

dissipar. Enquanto eu orava, eu batia em minha mão direita e em meu braço, até me sentir bem novamente.  

A batalha frenética de Yoo-Kyung na caça aos demônios  

Um demônio com um rosto negro e com um corpo subdividido em 05 partes se aproximou de mim. Eu o tomei 

em minhas mãos e o girei no ar com o poder do nome de Jesus. Em seguida, outro demônio na forma de um 

homem com roupas brancas apareceu. Esse demônio era tão alto que parecia que ser capaz de alcançar o céu. 

Eu consegui pegá-los e girá-los no ar e comecei a orar em línguas. Enquanto orava, um demônio com um chifre 

afiado sobre a sua cabeça começou a ridicularizar-me, sentado na cadeira do piano. Esse demônio tinha uma 

longa cauda e olhos repulsivos. Também pude agarrar esse demônio, embora estivesse muito assustada. Ele 

tentou fugir, batendo suas asas semelhantes às de um morcego. Mas fui capaz de arrastá-lo para o chão e pisar 

nele. Eu o agredi sem piedade.  

Enquanto eu batia no demônio, o Senhor apareceu ao meu lado e disse: "Oh, Yoo-Kyung. Você está fazendo 

um ótimo trabalho, derrotando esses demônios. Eu estava planejando levá-la ao céu e darmos um passeio por lá, 

mas você está ocupada lutando contra os demônios. O que você acha? "Eu respondi: "Jesus, eu posso ir ao céu 

depois. Tenho que derrotar esses demônios agora!" O Senhor disse: "Tudo bem, derrote os demônios e seja 

vitoriosa." O Senhor ficou em pé ao meu lado. Os demônios ficaram ainda mais assustados e tentaram fugir, 

quando viram a Jesus.  

Jesus caminhou em direção ao altar, onde o Pastor estava orando. Ele tocou, afagou sua cabeça, especialmente a 

parte calva. O Senhor, então, foi até Joseph e gentilmente tocou seus pés e seu corpo. Jesus estava tocando as 

áreas doloridas. Eu não estava muito satisfeita por Jesus se afastar do meu lado e assim gritei bem alto: "Abba, 

Pai!"  

Assim que Jesus se afastou, um demônio apareceu no altar e veio em minha direção. Eu estava irritada com 

suas observações sarcásticas. Eu tentei ignorá-lo, mas ele continuou a me provocar e falar palavras abusivas 

para mim. Meu temperamento estava sendo testado. Tornei-me muito zangada e assim agarrei-o e girei-o no ar. 

O demônio exclamou: "Estou ficando tonto, muito tonto! Largue-me!"  

Notei que o demônio tinha olhos dentro dos seus olhos. Ambos os olhos interiores estavam olhando para mim. 

Foi muito assustador. Com uma voz rouca, eu disse: "Como você se atreve a olhar para mim?" Eu feri os olhos 

do demônio com meus dedos. Como o demônio tinha vários olhos dentro de seus olhos, tive que feri-los várias 

vezes. "Ah! Meus olhos, meus olhos!" O demônio gritava de terror, mas eu não o deixei ir e continuei a girá-lo 

no ar. Ele gritou: "Deixe-me em paz! Deixe-me só! Se você não me deixar ir, eu vou te morder!" Como ele me 

ameaçou, eu lhe dei um golpe com mais intensidade. Então o demônio mordeu a minha mão com toda a sua 

força.  

Uma vez que ele me mordeu, perdi o controle e atirei-o para longe. Jesus pôs-se ao meu lado e me 

cumprimentou com palavras encorajadoras: "Oh, minha querida Yoo-Kyung, você está indo muito bem em 

derrotar os demônios. Você é brilhante!" Ele gentilmente segurou minha mão e continuou a encorajar-me: "Yoo 

Kyung, vejo outro demônio se aproximando de você. Derrote-o!" O Senhor se levantou e me olhou guerreando 

com o demônio.  

Um demônio na forma de um esqueleto apareceu e gritou: "Vamos ao inferno comigo!" Eu balancei a cabeça de 

um lado para outro e disse: "Não, não!" Então eu o agarrei e lancei-o contra o chão com muita força. O 

demônio gritava e logo desapareceu. Jesus, em pé ao meu lado, aplaudiu e disse: "Uau! A minha Yoo Kyung 
está fazendo um ótimo trabalho! Sua fé tem realmente crescido muito!" Ele ficou comigo por um tempo, 

enquanto me cumprimentava e me animava.  

Jesus voltou para o céu. Orei em línguas um pouco mais. Eu acho que havia lutado e derrotado cerca de 50 

demônios hoje.  
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A transformação de Haak Sung pela unção do Espírito Santo  

O número de demônios continuou a aumentar gradualmente. Eles nos atacavam em grupos. Eu feria seus olhos 

e arrancava-os, batia neles e girava-os no ar. Como eu só tinha duas mãos, eu não era capaz de me defender, ao 

atacá-los. Eles eram muito numerosos. Minha força começou a se enfraquecer e eu pensei: 'Se eu tivesse a 

Espada do Espírito eu seria capaz de derrotar todos eles com certeza. Durante a batalha, muitas vezes eu 

pensava nisso comigo mesmo. Devo orar mais para receber o poder de Deus. Gostaria também de ler e estudar 

diligentemente a Sua Palavra. Se eu fizesse tudo isso, eu seria capaz de receber a espada do Santo Espírito.  

Enquanto enfrentava os demônios hoje, tenho percebido muitas coisas. Quanto mais eu os derroto, mais eles 

aparecem e atacam em maior número. Eu não tenho nenhuma idéia de onde eles estão escondidos. Não apenas 

aparecem novos demônios para atacar, mas os que já foram derrotados por Joseph, Joo-Eun e Yoo-Kyung 

voltam e atacam. Eles têm nos impedido durante o culto e durante a oração. Estávamos realmente 

impressionados com o grande número de demônios atacando-nos durante o tempo de oração.  

Eles são como abutres circulando em torno de suas presas enquanto se reúnem. Quando chega a hora da festa, 

os abutres descem em grande número sobre suas presas. O ataque de demônios ocorre de forma similar. Todos 

eles atacam de uma vez e os que não estão visíveis aparecem do nada. Os que se escondem sempre ficam 

esperando o momento certo. Eu também fui capaz de ver Satanás no inferno. Ele estava gritando suas ordens a 

seus subordinados, à medida que eles eram chamados para se juntar ao ataque. Eu nunca havia experimentado 

uma batalha com tantos demônios assim. Hoje, havia um enxame de demônios no teto e nas paredes da igreja. 

Havia tantos deles que nada era visível, exceto os demônios.  

Eu clamei a Deus para que Ele me concedesse o Fogo Santo: "Deus Trino, por favor, conceda-me o Fogo 

Santo, o fogo que queima os demônios!" Deus, então, concedeu-me uma bola de fogo, a qual rapidamente 

entrou em meu peito. Logo que o Fogo Santo entrou em meu corpo, os demônios começaram a me evitar. Antes 

de o fogo entrar em meu corpo, eu estava ficando muito cansado, mas logo após tê-lo recebido, minha força se 

revitalizou e eu podia facilmente derrotar os demônios. Depois de ter derrotado todos eles, fiz uma oração de 

gratidão ao Senhor. Fiquei muito agradecido por tudo e, lembrando-me dos dias quando eu partia o coração do 

Pastor, lágrimas começaram a encher meus olhos.  

Durante a realização do culto, o Pastor chamou "Sam" e eu imediatamente respondi com amém. O Pastor 

dirigia o culto de forma extremamente poderosa. Notei que a minha alma e meu espírito foram transformados e 

tiveram um crescimento rápido. Eu era uma pessoa totalmente diferente do que era há dois meses. Além disso, 

estou com os sentidos espirituais totalmente despertados e sou capaz de profetizar, discernir espiritualmente, 

orar em línguas, ter a palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria e sou mais forte na fé. Quando eu 

converso com Jesus, muitas vezes vejo o trono do Pai.  

Embora o Espírito Santo seja Espírito, eu sou de alguma forma capaz de vê-lo com meus olhos espirituais. Amo 

ir à igreja. Acho divertido e empolgante. Tenho o prazer de participar do culto durante toda a noite. É difícil 

para mim expressar a alegria que sinto ao evangelizar e orar. Eu gosto tanto disso! O culto começa a noite e vai 

até a manhã seguinte, geralmente em torno de seis ou sete horas. Não é nada monótono, na verdade, é muito 

divertido. Após a reunião de oração, gostamos de testemunhar uns aos outros até às cinco horas. Também nos 

reunimos para comer bolinhos de arroz. Uma vez que fazemos a nossa refeição pela manhã, continuamos a orar 

um pouco mais, até que o sol começa a irradiar a sua luz brilhante. Ao terminar a vigília, o Pastor mais uma vez 

nos leva de volta para nossas casas. Jesus também nos acompanha no caminho de casa. Aleluia!  

Irmã Baek Bong-Nyu:   Tormento de crucificação aguardando no inferno  

Enquanto eu orava fervorosamente em línguas, Jesus apareceu. Eu rapidamente percebi que Ele estava prestes a 

me levar até o inferno mais uma vez. Parecia que o Senhor estava um pouco hesitante em revelar o destino da 
minha viagem. Antes de o Senhor me fazer uma pergunta, perguntei a ele: "Jesus, por que o Senhor está 

hesitante? Eu sei que o Senhor está prestes a me levar ao inferno de novo, não é?" O Senhor fez uma expressão 

estranha. Entretanto, eu não podia desobedecer ao Senhor. "Jesus, se o Senhor não me mostrar a minha família 

em tormento, vou segui-lo até os confins do inferno. Eu só não quero ver meus pais em tormento". O Senhor 

segurou minha mão e não disse uma palavra.  
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Como de costume, assim que o Senhor segurou a minha mão, já estávamos no inferno. Começamos a caminhar 

por um caminho estreito. Dentro de pouco tempo, o cheiro de cadáveres podres começou a encher o ar. 

Chegamos a um grande campo aberto. Havia cruzes alinhadas infinitamente. Todas as cruzes estavam 

escavadas profundamente na terra. Havia muitas pessoas penduradas nas cruzes e muitas outras que chegavam 

ficavam esperando em longas filas para serem crucificadas. Minha mãe também estava presente entre a 

multidão, à espera de ser pregada em uma cruz. Ela estava embaixo de uma das cruzes desocupadas.  

Uma criatura grande e assustadora guardava as cruzes. Quando chegou a vez da minha mãe, a criatura amarrou-

a sobre a cruz e preparou-a para ser crucificada. A criatura olhou para mim e em seguida para minha mãe, 

dizendo-lhe: "Ordene a sua filha para não ir à igreja e deixar de crer em Jesus neste instante. Caso contrário, 

você realmente vai morrer hoje! "Minha mãe estava muito assustada. A criatura olhou para mim e esbravejou: 

"Se você disser que vai deixar de crer em Jesus, eu vou poupar sua mãe e não atormentá-la. Diga que você vai 

deixar de crer nele!" O demônio tentou negociar comigo. "Diga agora! Faça o seu voto, rápido!", exigia a 

criatura. A situação era muito tensa e angustiante. A criatura tinha um corpo humano com a cabeça de um 

cavalo. Era hedionda e eu não conseguia olhar diretamente em seus olhos.  

A criatura com cabeça de cavalo desembainhou uma grande espada brilhante e deu ordens a seus subordinados. 

Os subordinados rapidamente obedeceram e se moveram. A criatura então pressionou minha mãe: "Depressa! 

Diga a sua filha, agora! O inferno está um caos por causa de sua filha. A igreja que sua filha frequenta ora por 

toda a noite. Somos impedidos em todos os sentidos. Os humanos que deveriam vir para o inferno estão indo à 

igreja e ficamos frustrados. Rápido! Peça a sua filha agora! Seu pastor está escrevendo um livro que vai expor 

nossas identidades e revelar o inferno. Devemos detê-lo para que não escreva esse livro. Agora, peça 

rapidamente a sua filha!"  

As lágrimas de minha mãe escorriam incessantemente pelo seu rosto quando ela olhava para mim. Uma vez que 

Jesus estava ao meu lado, minha mãe não foi capaz de dizer uma palavra. Ela baixou a cabeça e continuou a 

chorar. A criatura perdeu a paciência e explodiu de raiva. Minha mãe foi despida e pendurada na cruz. Eles a 

amarraram fortemente com uma corda. Dentro de pouco tempo, meu irmão e meu sobrinho também foram 

arrastados e despidos e, por fim, pendurados em cruzes. Sem hesitar, a criatura maligna, sem piedade, começou 

a pregar todos eles em suas cruzes. Como se não fosse suficiente pregar-lhes na cruz, as criaturas começaram a 

cortar a suas carnes. Suas carnes estavam sendo fatiadas como peixes.  

Suas carnes foram fatiadas desde o topo da cabeça até a ponta dos pés. Seus corpos foram cortados e fatiados 

até alcançar os ossos. As carnes da minha família foram atiradas em uma panela de óleo. O pote foi aquecido 

com intenso fogo ardente. Minha mãe, meu irmão e meu sobrinho ficaram apenas com os olhos e ouvidos em 

suas estruturas esqueléticas. Todo o resto foi retirado. Com suas formas lastimáveis, eles ainda eram capazes de 

gritar: "Bong Nyu, saia rapidamente! Nós dissemos para não vir mais aqui. Por que você continua vindo? Você 

não sente dor quando nos vê em tormento? Por favor, não volte mais!"  

Chorando, eu gritei: "Mãe, minha pobre mãe! Depois de mais três visitas, não serei capaz de voltar, mesmo se 

eu quisesse. Jesus disse que ao completar a terceira visita, ele deixará de me trazer aqui. Meu coração está em 

agonia ao ver você em tormento! A criatura interrompeu e gritou mais uma vez com uma voz de trovão: "Vou 

pedir-lhe pela última vez! Esta é sua última chance! Diga a sua filha para não crer em Jesus. Rápido! Force-a a 

parar de orar e de ir à igreja! Depressa!" Como a criatura incomodava a minha mãe, eu decidi falar em seu 

nome: "Você, criatura maligna! Se você tem alguma coisa a dizer, diga a mim. Por que você está atormentando 

a minha mãe? Se eu puser minhas mãos em você, será o seu fim!" Como eu repreendi a criatura, ela 

rapidamente correu em direção a minha mãe como uma bala. A criatura escalpou minha mãe, cortou suas 

orelhas e arrancou seus olhos. Minha mãe gritou de dor. "Ajude-me! Por favor! "Eu não agüentava ver minha 
mãe sofrendo mais. Não há palavras para expressar essa cena lamentável! Meu irmão e meu sobrinho 

experimentavam o mesmo tormento de minha mãe. A criatura jogou as partes restantes do corpo no pote de 

óleo fervente. Dentro dele, eu podia ouvir os gritos de dor da minha família.  

A ira da criatura não estava satisfeita. Desta vez, encheu uma bacia com insetos e colocou-a abaixo da minha 

família. Os insetos moveram-se rapidamente para se grudarem nos corpos da minha família. Os insetos roíam e 

mastigavam, penetrando em seus ossos. Minha família exclamou e gritou. Parecia que minha mãe estava 

sentindo a maior dor.  
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Minha mãe gritou: "Demônio, eu já estou morta! Por que você está atormentando uma pessoa morta? Demônio, 

tire esses insetos de mim! Acabe com essa dor, por favor!" Embora eu soubesse que era impossível, ainda 

perguntei: "Jesus, quando será o fim de seus tormentos?" Eu estava chorando. Expressando compaixão, Ele 

lamentou: "Depois de entrar no inferno, ninguém pode escapar ou ter outra chance, mas estarão em tormento 

repetidamente e por toda a eternidade."  

Eu implorei, enquanto me agarrava no Senhor, chorando: "Jesus, minha mãe estará em dor eternamente no 

inferno. Como eu poderei viver feliz no céu? Eu não posso mais testemunhar o sofrimento da minha mãe. Por 

favor, deixe-me assumir o lugar da minha mãe para que ela possa ser salva!” Mas Jesus chamou rapidamente os 

anjos.  

Eu quase desmaiei devido ao choque no inferno. Ao comando do Senhor, o Arcanjo Miguel e alguns outros 

anjos vieram e me ajudaram a voltar para a igreja do Senhor. Jesus até chamou Moisés e lhe pediu para me 

confortar. Jesus e Moisés também estavam com os corações partidos. Eles me aproximaram de seu peito e 

limparam as minhas lágrimas e me consolaram. Enquanto viram minhas lágrimas rolando, eles sofreram 

comigo.  

====  DIA 24  

Kim Joseph:  ( 2 Timóteo 3:1-5 )  

Enquanto eu orava em línguas, explodi em lágrimas de arrependimento. Eu esperei longo tempo para realmente 

sentir esse arrependimento com lágrimas.  

Meu corpo se tornou uma bola de fogo. De repente, um espírito maligno em forma de uma cobra apareceu e eu 

agarrei-o e girei-o no ar.  

Lee Yoo Kyung :   

Enquanto eu orava fervorosamente, um espírito maligno repugnante, com asas de morcego, apareceu e voou na 

minha direção, parando na minha frente. Tinha olhos como os de sapo, um nariz vermelho e uma língua 

comprida. Fiquei irritada com isso e então agarrei-o, rasguei suas asas e girei-o no ar. Com suas asas 

arrancadas, um sangue vermelho escuro escorria de suas áreas lesadas.  

Logo em seguida, uma horrível serpente negra aproximou-se de mim. Dentre todos os animais, eu sinto mais 

medo de cobras, por serem criaturas abomináveis. Quando ela chegou perto de mim, não fui capaz de fazer 

qualquer coisa, exceto gritar: "Senhor, estou tão assustada! Há uma cobra aqui! "Jesus apareceu 

instantaneamente, pegou a cobra e lançou-a longe.  

O Senhor perguntou: "Yoo Kyung, você está bem? Não tenha medo! ... Vamos visitar o céu. "Eu segurei sua 

mão e saímos em direção ao céu. Jesus me pediu para cantar canções de louvor durante o passeio através da 

galáxia. Então cantamos: “Louve, ó minha alma (Oh, Praise my Soul)!" várias vezes. Depois de visitar o céu, 

voltamos para a igreja do Senhor e continuei a orar.  

Então Jesus aproximou-se do Pastor Kim e ouviu atentamente enquanto ele orava. Jesus ficou ouvindo-o por 

um longo tempo e depois tocou na área onde o Pastor sentia dor. A dor era ao longo de suas costas, onde os 

espíritos malignos o haviam mordido. Então Jesus se aproximou de Joseph e clamou: "Arrependa-se! Mais, 

mais, mais! Lamente! Somente quando você clamar, as portas do céu se abrirão!" Joseph chorou muito hoje, 

derramando lágrimas de arrependimento.  

Jesus voltou até onde eu estava e alguns anjos apareceram. O Senhor declarou enfaticamente: "Yoo Kyung, não 

fique doente, esteja sempre saudável. Anime-se!" Os anjos também clamaram: "Irmã Yoo Kyung! Não fique 

doente!" Com expressões determinadas, o Senhor e eu levantamos os punhos e dissemos: "Coragem!" Em 

seguida, nos despedimos.  

Lee Haak Sung : A camada de proteção proporcionada pelos anjos  

http://translate.google.com/translate?hl=pt-BR&sl=en&tl=pt&prev=_t&u=http://www.biblegateway.com/passage/%3Fsearch%3D2%2520Timothy%25203:1-5%3B%26version%3D31
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Enquanto eu orava, muitos anjos desceram pela porta onde estava localizada a cruz. Os anjos me cercaram, 

formando uma camada protetora. Perguntei aos anjos o que eles estavam fazendo. Disseram-me que estavam 

me envolvendo com camadas de proteção. Enquanto os anjos me cobriam com as 

camadas de proteção, o fogo santo ardente me aquecia. Eu vi um espírito maligno 

próximo da camada protetora a minha volta. O espírito maligno estava segurando 

uma faca e me lembrei do Chucky, do filme de terror. Ele chegou mais perto de um 

dos anjos que formavam a camada protetora. O espírito maligno tentou enfiar uma 

faca no anjo, mas ela imediatamente derreteu-se e sua mão pegou fogo. Vi então 

outro espírito maligno aproximando-se. Parecia uma árvore muito antiga. Ao se 

mover lentamente em minha direção, ele estendeu sua mão e tocou a camada 

protetora. Ao fazê-lo, ele também pegou fogo e as chamas envolveram toda a 

árvore. O demônio em forma de árvore gritou, ao fugir.  

Os anjos também formavam camadas de proteção em torno da diaconisa Shin, que 

estava orando. Os anjos totalizavam cerca de 200. Eles estavam todos trabalhando para colocar camadas de 

proteção em torno de todos os membros da igreja. Notei então um espírito maligno, semelhante a um homem 

musculoso bem próximo da camada protetora, que estava vindo em minha direção. O espírito maligno tentou 

penetrar as camadas protetoras, mas elas se tornaram muito quentes, como fogo ardente e, assim, desistiu de 

entrar. O espírito maligno, então, foi até a diaconisa Shin. Felizmente, ela estava coberta com camadas de 

proteção e com fogo, impedindo-o de penetrá-las. Dessa forma, o espírito maligno moveu-se e pairou acima da 

minha mãe. Ao chegar mais perto da minha mãe, ele pegou fogo e desapareceu.  

De repente, uma imensa luz brilhante irradiou desde o céu. Vi um anjo enorme vindo até a igreja em um cavalo 

branco. A vista era de tirar o fôlego e meu coração batia muito rápido. O anjo veio até mim e se apresentou. 

"Olá! Eu sou o Arcanjo Miguel. Outro anjo com aspecto brilhante vinha logo atrás de Miguel. Esse anjo era 

Gabriel e estava segurando uma grande bandeira presa a um poste. Eles me explicaram que, quando Miguel 

derrota os espíritos malignos, Gabriel move a bandeira da vitória de um lado para outro, atrás de Miguel.  

O Arcanjo Miguel e Gabriel tinham aproximadamente a mesma altura. Eles ficaram em silêncio, enquanto 

observavam o pastor orando. Como eu testemunhei essa visão maravilhosa, fiquei espantado. Foi difícil 

distinguir se eu estava sonhando ou se eu estava vendo algo real.  

Kim Joo Eun: Muitos espíritos malignos atacam em grupos, mas a nossa fé se tornou mais forte  

Na última vez que eu orava, um espírito maligno em forma de lua crescente apareceu vindo em minha direção. 

Hoje, um espírito maligno em forma de lua cheia com um olho veio em minha direção. Quando ele chegou 

perto de mim, enfiei meus dedos em seus olhos, arrancando-os. Sob constante ataque, o espírito maligno 

explodiu, espirrando sangue em todas as direções. Logo depois, um espírito maligno disfarçado de um jovem 

apareceu e começou a girar sua cabeça como um pião. Peguei em seus cabelos, sacudi-o, girei-o várias vezes e 

lancei-o para longe. Jesus se aproximou e me cumprimentou por meu desempenho: "Bom trabalho, Freckles!"  

Jesus continuou: "Freckles, você está especialmente bonita hoje! Quem trançou seu cabelo?" Eu respondi: "Foi 

a diaconisa Shin quem fez!" O Senhor elogiou: "É mesmo? Ela fez um ótimo trabalho!" Como a diaconisa Shin 

ainda não estava despertada espiritualmente, ela não sabia que Jesus havia chegado perto dela. Muitos anjos 

acompanharam a Jesus. Eu sempre vejo os anjos que acompanham Jesus, mas desta vez, havia muito mais 

anjos. Entre os anjos, alguns deles emparelharam-se para assentar-se ao lado dos membros da igreja que 

estavam orando. Os anjos seguravam as taças de ouro, as quais possuíam uma grande abertura no topo, e eles 

enchiam diligentemente as taças com as orações dos santos.  

Mais uma vez, um grupo de espíritos malignos apareceu no canto da sala, vindo em nossa direção. À medida 
que eles se aproximavam, a irmã Yoo-Kyung agarrou-os, girou-os e lançou-os para longe. Eu também peguei 

alguns deles, girei-os no ar e lancei-os a distância. O irmão Haak Sung e o irmão Joseph também combateram 

os espíritos malignos que vieram contra eles, girando-os no ar e lançando-os para fora. Todos nós repetíamos 

essa tática várias vezes.  
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Eu podia ouvir os sons dos espíritos malignos caindo contra as paredes e no chão. Eram muito barulhentos. À 

medida que a vigília chegava próximo do fim, observamos numerosos ataques contra nós. No entanto, cada 

ataque resultava em uma fé cada vez mais forte.  

Irmã Baek Bong Nyu: O Pastor Kim faz Jesus sorrir  

Tenho testemunhado e experimentado muitas coisas espirituais. Com esse privilégio, eu também tive que 

suportar muita dor. Jesus me surpreendeu ao me levar a um jardim de flores no céu. Ele me deixou lá um tempo 

para refrescar e me deleitar, inclusive proporcionando-me diversão. Pude passar o tempo que quisesse no 

jardim, onde rolei, saltei e brinquei com os anjos como uma criança. O jardim de flores no céu é 

inimaginavelmente grande e bonito. O doce aroma das flores era tão precioso que eu o desejei para o mundo 

inteiro. Como que meu corpo estava fraco e cansado, deitei-me e descansei, após ter voltado para a Igreja do 

Senhor. Durante o culto da manhã, o pastor pregava as boas novas da Palavra, caminhando de um lado para 

outro no altar. Enquanto ele pregava, o Senhor Jesus estava bem próximo dele, seguindo seus passos.  

Nosso pastor é tão engraçado que, quando eu penso nele, eu começo a sorrir instantaneamente. A título de 

curiosidade, fiz ao pastor uma pergunta: "Pastor, você era engraçado assim antes de eu começar a freqüentar a 

igreja?" O pastor respondeu: "nossa igreja é relativamente nova e não havia nenhum incidente de que me 

lembro que possivelmente pudesse me fazer feliz. Além disso, eu não podia pensar em nada que fosse bem-

humorado durante a nossa jornada. Eu estava sempre com o coração partido. Tudo era pesado e lamentável." 

Então eu perguntei: "como então você mudou tanto?" O pastor disse: "Eu realmente não sei! Eu mudei durante 

este rali oração! Eu não sei o que realmente está acontecendo. Se você me perguntar como eu me tornei assim e 

quem ou o que me afetou, eu diria que foi o Senhor que criou um ambiente alegre."  

Nosso pastor tem um talento especial para imitar todos os tipos de pessoas. Na verdade, não apenas o povo, mas 

ele pode imitar diferentes coisas, incluindo animais e objetos inanimados. Jesus estava imitando o pastor e 

sorria bastante. Quando Jesus sorri, todos os anjos compartilham da mesma alegria. Entretanto, quando ele se 

entristece, os anjos ficam silenciosos. Durante o sermão, dois anjos estavam registrando cada palavra que o 

pastor pregava. Os anjos se sentavam ao lado da cruz sobre o altar e escreviam em seus enormes livros. Os 

anjos tinham a incumbência de registrar apenas as palavras do pastor. No entanto, eles ocasionalmente davam 

uma espiadinha nos gestos do pastor. Os anjos riam tanto que pareciam que iam desmaiar e perder algumas 

palavras do pastor. Se os anjos perdiam algo no registro, Jesus os repreendia: "Não olhem para o pastor, apenas 

registrem diligentemente!"  

Pastor Kim Yong Doo: 

Os membros da igreja esgotaram a maior parte de sua força física durante a oração. Mas, em vez de desistir, 

continuaram a orar fervorosamente. Ao nos ver orar com tal devoção, o Senhor ficou impressionado e então ele 

agia e se manifestava. Devido aos severos ataques dos espíritos malignos, fiquei com uma dor insuportável. 

Esses tipos de ferimentos são difíceis de sarar. A dor implacável me atormentava. Tornou-se difícil orar com os 

braços levantados por longo tempo. No entanto, em meio à dor, o Espírito Santo movia minhas mãos e braços 

de diversas maneiras. Os movimentos dos braços e mãos formaram uma agradável coreografia.  

Ambas as minhas mãos moviam-se com firmeza, cada uma por sua vez. De repente, minhas mãos começaram a 

vibrar violentamente. Estava insuportavelmente quente. Vi então Jesus com vestes brancas andando de um lado 

para outro em minha frente. Meu rosto sentiu uma brisa quente de verão. Senti Sua presença forte. Infelizmente, 

meus olhos espirituais ainda não estavam abertos. Parecia que o Senhor observa nossas situações e reações. Ele 

estava nos avaliando.  

==== DIA 25 ( Mateus 16:13-19 )  

Kim Joo-Eun come biscoitos do céu  

Enquanto eu estava orando em línguas, eu lutava e derrotava espíritos malignos. Durante a oração, minha boca 

se encheu de algo. Comecei a mastigá-lo. Eu podia ouvir o barulho de algo sendo mastigado, mas não tinha 

idéia do que era. Enquanto eu devorava o alimento desconhecido, eu disse a mim mesmo: "Uau! O que é isso? 

http://translate.google.com/translate?hl=pt-BR&sl=en&tl=pt&prev=_t&u=http://www.biblegateway.com/passage/%3Fsearch%3DMatthew%252016:13-19%3B%26version%3D31
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É delicioso! Como algo pode ser tão delicioso?" Enquanto eu continuava a pensar comigo mesmo, o Senhor 

Jesus apareceu. Ele chamou meu nome e começou a falar comigo.  

"Freckles, quer experimentar isso?" Eu perguntei por curiosidade: "Jesus, o que é isso?" O Senhor respondeu: 

“São os deliciosos crackers que eu trouxe do céu especialmente para você. Abra a boca!" Eu a abri e o Senhor 

colocou um biscoito na minha boca.  

Assim que o cracker tocou a minha boca, ele se dissolveu suavemente. Existem muitos biscoitos gostosos no 

mundo, mas os que o Senhor me deu eram sem comparação. Os biscoitos eram brancos e redondos e de 

tamanho perfeito para serem comidos inteiros um de cada vez.  

Gritei com admiração: "Uau, Jesus! O cracker é realmente uma delícia! Eu quero comer um pouco mais! Pode 

dar-me mais um?" O Senhor disse: "Não, você deve parar de comer por enquanto." Eu surpreendentemente 

respondi: "O que é isso?" O Senhor disse: "Este é o alimento que os santos comem no céu. Eu sei que você 

gostaria de um pouco mais e quando você visitar o céu de novo, vou te dar mais. Então, ore com fervor." Em 

lágrimas, perguntei ao Senhor: "Jesus, por favor me leve até o céu!" No entanto, Jesus já havia partido antes 

que eu pudesse terminar minha frase. Eu só podia ver e sentir uma suave brisa morna como uma luz brilhante.  

Sim, o cracker celestial que Jesus me deu ficará na minha memória para sempre. Eu nunca vou esquecer aquele 

sabor maravilhoso. Hoje é uma noite abençoada, uma noite que eu não posso expressá-la em palavras. De uma 

certa distância, ouvi Jesus falar gentilmente: "Freckles, em breve eu vou te levar até o céu, então não se 

preocupe. Até logo." Então ele desapareceu completamente.  

Depois de recuperar a minha força, comecei a orar. Enquanto eu estava orando, vi espíritos malignos vindo em 

minha direção. Multidões de crânios e ossos de todos os lados começaram a surgir. Comecei a rir de suas 

aparências. Os espíritos malignos explodiram em raiva devido a minha reação. Gritei: "Todos vocês, ossos, 

parecem muito engraçados. Em nome de Jesus, eu ordeno que saiam agora!" E eles desapareceram.  

Depois de orarmos fervorosamente por longas horas, um grupo de anjos veio do céu e encheu suas taças de 

ouro com nossas orações. Assim que um anjo subia com a taça cheia, outro anjo descia com outra taça vazia 

para novamente enchê-la com orações. Os anjos continuavam esse processo indefinidamente. Eles estavam se 

movendo rapidamente. A taça não era cheia apenas com nossas orações, mas também com nossas lágrimas e 

com o tom de nossas vozes. Elas foram todas entregues no céu.  

Lee Yoo Kyung:  Rasgando as roupas de espíritos malignos  

Enquanto eu estava orando, vi um espírito maligno disfarçado como uma jovem vestida de branco. Eu 

rapidamente agarrei seus cabelos, girei-a no ar até que todos os cabelos foram arrancados, ficando com a 

aparência de um homem nu. Eu podia ver suas partes íntimas e ele começou a defecar e urinar em mim.  

Eu fiquei com tanta raiva que agarrei seu pescoço: "Espírito imundo, por que você está urinando em mim?" Eu 

o esbofeteei e ele começou a suplicar: "Eu lamento! Por favor, me perdoe! Eu prometo que nunca mais volto 

aqui." Eu continuei a bater nele e então lancei-o até o irmão Haak Sung, cujo corpo estava envolto em chamas. 

O espírito maligno desintegrou-se em cinzas, ao tocar no irmão Haak Sung.  

Enquanto eu continuava a orar, outro espírito maligno apareceu. Ele tinha dois olhos grandes. Metade do seu 

rosto era de mulher e a outra metade era de homem. Tinha cabelo muito curto. O espírito maligno me fez 

lembrar de um filme de terror. Quando ele falava, tinha dois tons diferentes de voz. O tom de homem e de 

mulher saía de sua boca. Eu, como sempre, gosto de agarrar seus cabelos. Assim, arranquei todos eles e rasguei 

suas roupas, deixando-o nu.  

O espírito maligno reagiu e disse: "Por que você me despiu? Quem me despiu?" Confiante, respondi: "Fui eu, 

eu fiz isso! Por que você pergunta? Você se sente violado?" O espírito maligno implorou: "Por favor, vista-me 

de novo. Depressa! Está muito frio. Por favor me dê alguma roupa!"  
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Enquanto ele me observava, destruí suas roupas, rasgando-as em pedaços. O espírito maligno continuou a 

reclamar: "Quem disse que você pode me despir? Por que você arruinou a minha roupa?" O espírito maligno 

estava me irritando e então, eu disse: "Você está falando bobagem. Você está morto!" Eu o lancei no chão e 

comecei a espancá-lo. Ele gritou: "Oh, me ajude! Isso é doloroso. Eu sei que posso te derrotar, mas não entendo 

por que você me subjuga. Estou com medo! "Eu não queria ouvir suas queixas. Então, quebrei suas pernas e 

lancei-o para longe de mim. Ele caiu no canto da sala e tornou-se em pedaços. Uma vez que a batalha estava 

ganha e terminada, o Senhor apareceu e veio em minha direção.  

Yoo Kyung come frutos do céu  

Jesus usava vestes brilhantes e continuou vindo na minha direção. Quando chegou mais perto, percebi que o 

Senhor trazia um objeto branco e redondo. Jesus disse: "Yoo Kyung, experimente este fruto do céu. Eu o trouxe 

para você como uma recompensa por você orar com tanto zelo. Além disso, suas habilidades em derrotar os 

espíritos malignos têm aumentado dramaticamente. O fruto é muito saboroso. Experimente-o! O Senhor falou 

comigo de maneira tão carinhosa que eu respondi: "Senhor, muito obrigada!" Ao dar a primeira mordida, gritei 

com admiração. Então, de imediato, devorei o fruto.  

O Senhor disse: "Yoo Kyung, vamos visitar o céu." De repente, eu estava usando um vestido que possuía asas 

ligadas a ele. Entramos através da cruz, onde uma porta nos guiou através do céu. À medida que voávamos 

pelos ares, logo chegamos ao céu. 

Ao chegarmos no céu, conheci Yeh Jee. Nós dançamos diante do Senhor por um longo tempo. Notei que havia 

um piano feito de ouro localizado perto de nós. O piano era muito grande e eu o admirei por algum tempo.  

Enquanto eu dançava, vi Deus Pai se movendo em seu trono. Do trono de Deus Pai saía uma luz brilhante. Deus 

era luz. Eu não era capaz de olhar para ele. Havia vários anjos e todos eles estavam escrevendo diligentemente 

algo em livros que estavam dispostos na frente do trono. Deus Pai é imensamente grande. Não se pode imaginar 

seu tamanho. Mesmo que se tentasse olhar para Deus Pai, seria impossível devido à luz brilhante. A luz era 

demasiado forte para alguém olhar diretamente para ela. As vestes do Pai eram muito longas e chegavam até os 

tornozelos. Eu só fui capaz de ver seus pés.  

Deus Pai falou comigo, ecoando sua voz: "Yoo-Kyung, não é ótimo estar aqui? Se você continuar a orar com 

fervor, eu a trarei aqui mais vezes. Portanto, ore diligentemente sem cessar. Curvei-me e respondi: "Sim, 

Senhor, amém." Depois de dizer isso, sua enorme mão estendeu-se a partir da luz e acariciou minha cabeça. 

Jesus então disse: "Yoo Kyung, dê uma olhada para mim!" Quando me virei para ver Jesus, tornei-me muito 

triste e meu coração se partiu. Eu quase explodi em lágrimas. Em seus dois pulsos, vi as cicatrizes enormes que 

foram causadas pelos pregos. Vi também as cicatrizes em seus pés. O Senhor continuou: "Ao derramar todo o 

meu sangue, eu estava morrendo por você. Lembre-se sempre de mim! "  

Eu pedi insistentemente ao Senhor para me mostrar o meu lar no céu: "Eu gostaria de ver minha casa no céu!" 

O Senhor me permitiu: "Tudo bem, vou mostrar-lhe sua casa." O Senhor me levou até a minha casa. Ela era 

completamente feita de ouro e possuía doze andares. Os anjos estavam ocupados, construindo-a. Pulei ao redor 

como um coelho, sentindo emoção e júbilo. Comecei a cantar de alegria: " Louve, ó minha alma (Oh, Praise my 

Soul)." Enquanto cantava e louvava, o Senhor falou: "Querida Yoo Kyung, eu gostaria de ter uma cerimônia de 

casamento com você."  

Yeh Jee seguia-me onde quer que eu fosse. "Irmã! Jesus é muito amoroso! Ele me satisfaz plenamente e me dá 

muito amor. Estou tão feliz por estar aqui! Irmã, vamos até o jardim de flores, por favor. Yeh Jee e eu fomos até 

o jardim de flores e nos divertimos. Passeamos  em volta das flores e desfrutamos de um tempo precioso. Após 

um bom tempo no jardim, o Senhor disse: "Yoo Kyung, é hora de você sair. Diga adeus à Yeh Jee. "A irmã Yeh 

Jee então me disse: "Irmã, permaneça em boa saúde e me visite de novo."Abraçamo-nos e então partimos.  

Lee Haak Sung: Após ser coberto com o sangue de Jesus, os espíritos malignos não se atrevem a chegar perto  
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Enquanto eu estava em oração, o Espírito Santo continuou a colocar fogo no meu corpo. Meu corpo se tornou 

uma bola de fogo, insuportavelmente quente. Muitos tipos diferentes de espíritos malignos começaram a me 

atacar, mas quando tocavam meu corpo, eram incendiados e se tornavam em cinzas. Todos eles se dissolviam.  

Então um espírito maligno em forma de cobra começou a deslizar em minha direção. Eu o agarrei e arranquei 

sua cabeça. Então, enrolei o corpo da serpente em uma vara de madeira e a torci. Em seguida, um espírito 

maligno, com cabelos curtos e vestido branco tentou me atacar. Mas eu o agarrei e queimei-o com fogo. Logo 

depois, outros espíritos começaram a avançar em minha direção, mas eles começaram a fugir com o Fogo Santo 

que irradiava do meu corpo. Finalmente entendi por que os espíritos malignos não tinham chegado perto do 

Pastor. Sempre que ele orava, o seu corpo se tornava uma bola de fogo e assim eles o evitavam a todo custo. 

Era realmente divertido vê-los evitar o Pastor.  

O piano elétrico começou a tocar uma música chamada 'Batismo pelo Espírito Santo. "Então eu comecei a 

dançar no Espírito ao som da melodia e do ritmo. Eu também estava lutando e vencendo os espíritos malignos 

com minha dança. Foi emocionante. Jesus estava feliz e me cumprimentou: "Bom trabalho, meu querido Sam 

Doll!". Eu fiquei emocionado e me senti fantástico, com as palavras de incentivo do Senhor.  

O piano elétrico começou a tocar "Três Pregos" e eu imediatamente me enchi com lágrimas de arrependimento. 

Enquanto olhava para Jesus, em pé diante de mim, Ele enxugava minhas lágrimas e me confortava com 

palavras calorosas. Ele então começou a andar entre os membros da igreja, que estavam orando, e tocava em 

suas cabeças. Quando chegou próximo do Pastor, Ele tocou sua cabeça várias vezes.  

Em alta voz, Jesus ordenou aos anjos: "Cubram e revistam a entrada da igreja com meu sangue. Não deixem 

que os espíritos malignos desfilem sobre este edifício. Cubram e encham o ar com o meu sangue." Os anjos 

apareceram instantaneamente e cumpriram a sua ordem com grande velocidade. Primeiro, eles colocaram uma 

camada protetora sobre a entrada da igreja e o teto. Na entrada, a porta e os dois pilares receberam a camada 

protetora. No topo da camada protetora, o anjos começaram então a cobri-la e a revesti-la com o sangue do 

Senhor. Quando o sangue estava lá para nos proteger, vi os espíritos malignos confusos e lutando entre si para 

entrar na igreja. Com o sangue protegendo-nos, não importa quantos espíritos malignos estavam lá, nenhum 

deles podia entrar na igreja. Então pude terminar as minhas orações em paz.  

Irmã Baek Bong Nyu: Com a proteção de Deus, não senti dor durante o tormento do inferno  

Enquanto eu estava orando, o Senhor apareceu com dois anjos. Eles me escoltaram até a galáxia. Assim que 

chegamos ao nosso destino, o Senhor ordenou aos anjos para voltarem para o céu. Jesus disse então: "Bong 

Nyu, vamos visitar o inferno. "Assim que eu segurei a mão do Senhor, já estávamos no inferno.  

Começamos a caminhar por um caminho estreito. O caminho era tão estreito que eu senti como se estivesse 

andando em um dique numa plantação de arroz. Em cada lado da via, eu não podia ver o fundo. Eu estava 

olhando para um precipício sem fim. Se eu perdesse o equilíbrio, eu sairia da estrada. Eu podia ouvir os ecos 

dos gritos e gemidos embaixo. O povo que gritava parecia estar com muita dor. O cheiro enchia o ar e era 

insuportável. Eu podia sentir o cheiro de cadáver podre e de carne queimada. Uma fumaça negra subia de forma 

contínua. Era difícil manter o equilíbrio. Eu não podia vislumbrar o caminho que estava a minha frente.  

Uma vez, tive a experiência de ficar separada do Senhor, quando estávamos no inferno. Estava temendo que 

isso pudesse acontecer novamente. Eu decidi agarrar sua mão muito bem com todas as minhas forças. 

Continuamos a caminhar mais para dentro. A estreita via tornava-se ainda mais estreita. Como eu tentava 

equilibrar-me na estreita estrada apertada, tive que soltar a mão do Senhor. O Senhor continuou a andar para a 

frente e eu segui atrás dele, agarrado à bainha de seu vestido. De ambos os lados da via, eu continuava a ouvir 

os gritos pedindo ajuda: "Ajude-me! Salve-me! Está quente! Por favor, me ajude!" Parecia que milhões de 

vozes ecoavam de baixo. Os gritos eram tão altos e numerosos que senti como se estivessem próximo ao meu 
ouvido.  

Comecei a sentir como se alguém estivesse nos seguindo logo atrás. Eu também sentir alguém segurando a 

barra da minha roupa. Então senti a presença de pessoas ao meu redor. Instantaneamente, fiquei nervosa e 

assustada. Concentrei-me e tentei recompor minha coragem. "Basta olhar para o Senhor! Basta pensar no 



 
47 

Senhor! Basta continuar a andar para a frente!" Enquanto eu pensava comigo mesmo, o que eu mais temia 

aconteceu. O Senhor desapareceu. Todo o inferno é escuro e quase impossível de ver qualquer coisa. No 

entanto, eu era capaz de ver um raio leve de luz, mas foi só por um segundo.  

Quando vi a luz por um segundo, percebi que era o Senhor antes de seu desaparecimento. Eu não podia mais 

vê-lo em qualquer lugar perto de mim. 'O que devo fazer agora? Como pude perder Jesus no inferno? O Senhor 

não tem pena de mim. Onde ele pode estar? Por que Ele me deixou sozinha? Eu me senti muito desesperada. 

"Jesus, onde o Senhor está? Por favor, volte! Ajude-me! Estou com medo, Senhor!" Não importa o quanto eu 

clamei por ele, o Senhor não estava ao meu redor. Embora eu quisesse continuar a andar para a frente, eu não 

era capaz, devido à escuridão.  

Fiquei congelada e não podia dar mais nenhum passo. Eu não tinha um plano e me senti perdida. Então, de 

repente, senti algo se contorcendo em volta dos meus pés. Tentei ver o que estava perturbando os meus pés. 

Olhei mais de perto, mas fui incapaz de ver claramente, pois tudo era muito nebuloso. Quando descobri o que 

estava em torno de meus pés, quase desmaiei de choque. Havia quatro cobras pretas enrolando-se fortemente 

em minhas duas pernas e elas estavam se movendo para cima. Quando eu estava com Jesus, esses tipos de 

eventos nunca ocorreram. Mas logo que eu perdi o Senhor, as cobras foram-se enrolando em torno de mim.  

Eu rapidamente recuperei os meus sentidos e gritei: "Como você se atrevem a enrolar-se em torno de mim?" 

Enquanto eu gritava com as cobras, agarrei-as e lancei-as para longe. Comecei a avançar através da escuridão. 

Eu me movia lentamente enquanto tateava com as minhas mãos e pés. Como eu estava em movimento 

extremamente lento, as cobras foram capazes de me acompanhar. Assim que chegaram até mim, elas 

começaram a enrolar em volta do meu corpo. Mais uma vez eu as peguei, lançando-as a distância. Continuei a 

avançar e, novamente, as cobras se recuperaram e grudaram em mim. Novamente, eu as lancei para longe. 

Parecia que eu estava em um pesadelo repetindo o mesmo evento. O curioso é que as cobras não me mordiam. 

Além disso, elas não eram muito grandes, mas de médio porte, com cores diferentes.  

Depois de lutar com as cobras por algum tempo, fui capaz de avançar. Finalmente, cheguei a um lugar cheio de 

ossos e caveiras. Os ossos e crânios estavam amontoados tão altos quanto uma montanha. Os crânios e os ossos 

estavam vivos e em movimento. De repente, senti alguém pegar a orla do meu vestido. Virei-me para ver quem 

ou o que estava me segurando. Vi uma caveira mordendo meu vestido e ela resistia, quando eu tentava fazê-la 

parar. Esse esqueleto não possuía mãos e usava seus dentes para agarrar o meu vestido. Em seguida, ela 

começou a falar comigo.  

"Por favor, leve-me também, por favor!" Naquele momento, lembrei-me dos meus pais, meu irmão, meu 

sobrinho e meu cunhado que estavam em tormento. Enquanto eu me lembrava da minha família, fiquei muito 

chateada e, sem perceber, comecei a utilizar linguagem chula.  

"Eu não posso nem cuidar de mim agora, como se atreve a segurar o meu vestido? Estou muito ocupada 

procurando uma maneira de sair daqui e estou com pressa! Saia do meu caminho! Deixe de lado o meu vestido! 

Enquanto eu gritava, eu batia no crânio e ele se quebrou em vários pedaços. Logo depois, os ossos de uma mão 

agarravam e puxavam meu vestido. Tentei me livrar dela, mas ela resistiu. Havia também outros ossos e crânios 

que tentavam me barrar e eu não era capaz de derrotar todos eles. Eu gritei bem alto: "Vocês, ossos sujos, meu 

corpo está em chamas com o Fogo Santo e o Deus Trino vive em mim. No momento que vocês me tocarem, 

vão se queimar e tornar-se poeira e cinzas! Se vocês se atreverem a me tocar, então toquem! O crânio e os ossos 

não mais se aproximaram de mim. Os que agarravam em mim tornaram-se cinzas. Uma vez que os ossos 

pararam de me perturbar, eu pude avançar sem obstáculos.  

Quando Jesus estava ao meu lado, era muito fácil mover-me no inferno. O Senhor é luz e assim Ele provia luz. 

Caminhar sem ele agora é muito difícil e confuso. Seguir meu caminho era cansativo. Eu estava usando todas as 
minhas forças para caminhar através da escuridão. Exausta e sem pensar, eu me sentei. As asas que haviam sido 

anexadas ao meu vestido foram danificadas. Tornou-se pior, agora que eu não podia voar.  

Mais uma vez, concentrei-me e recuperei minha força. Movi-me para a frente, mas desta vez eu me arrastei. Eu 

quase adormeci, pois estava ficando sonolenta. Cochilei por alguns segundos e quando abri meus olhos eu 

estava dentro de uma cela. A cela era muito apertada e só havia espaço suficiente para uma pessoa. Além do 
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mais, estava muito escuro e eu não conseguia ver nada. Quando pensei que não poderia ficar pior, uma criatura 

começou a puxar meu corpo e cabelos, produzindo sons hediondos de lamento. Minha ira explodiu e linguagem 

chula começou a sair da minha boca novamente. Eu tentava encontrar uma saída, mas parecia impossível. Meus 

esforços eram em vão. Quanto mais eu resistia àquela situação, mais eu sentia mãos saindo de todas as direções 

para puxar e pressionar o meu corpo. As mãos de criaturas desconhecidas estavam me perturbando. Eu não era 

capaz de derrotar esse assédio e assim me tornei mais abusiva com a minha língua.  

"Eu vou quebrar os seus pulsos! Você não vai manter suas mãos em você mesmo? Se você tivesse vivido uma 

vida justa, não teria terminado aqui. Você é um absurdo total!  

Eu estou aqui para derrotar o rei do inferno, Satanás, que é o príncipe deste lugar. Satanás, aquele que tem 

enganado e iludido muitas pessoas. Ele levou todos para o inferno. Vou derrotar o rei dos demônios, não 

importa quem seja! Eu tenho o Fogo Ardente junto com o Deus Trino. Se vocês tocarem meu corpo, estão todos 

mortos! Além disso, estou coberta com o sangue de Jesus e quem me tocar ou me agarrar vai se tornar em 

cinzas e poeira." Depois de ter avisado, todos eles recuaram com medo. Dentro de poucos segundos, o terceiro 

maior demônio no ranking do inferno apareceu. Eu pensei que já o havia encontrado antes. Ele tinha cerca de 

cinqüenta cabeças e cinqüenta pernas. O demônio agarrou minha perna e rasgou minha roupa. Eu fiquei nua.  

Eu gritei com voz de trovão: "Você foi ordenado pelo rei dos demônios a rasgar minha roupa. Tire tudo, se 

você ousar! Não importa quantas vezes você rasgar minha roupa, eu não vou piscar. Eu não estou com medo de 

você! Demônios! Eu tenho o Deus Trino, que habita em mim, e o Fogo Santo Ardente. Você não me assusta. 

Não importa o quanto você tenta me assustar, eu não me moverei. Eu tenho uma coisa contra você! Meu 

coração dói pelo fato de que meus pais são atormentados no inferno. O rei dos demônios é responsável pela dor 

que meus pais têm que agüentar. Vou encontrá-lo, não importa quem seja e então eu vou vingar os meus pais. 

Vocês são muito fracos para me desafiar. Afaste-se, seu tolo! Traga-me o rei dos demônios! Depressa! Aparte-

se!  

O demônio respondeu irado: "Eu sou quem você deve encontrar hoje. Meu irmão, Satanás, disse-me para rasgar 

suas roupas e arrancar seus globos oculares. Fui ordenado a fatiar sua carne desde os ossos. Ele também me 

disse para fazer com que os insetos penetrem e comam sua carne. Você vai provar a morte hoje! hahahaha"  

Uma vez que ele me ameaçou, eu respondi: "O quê? Você, demônio inútil! Faça como quiser! Como o Senhor 

vive em mim, eu não sinto nenhuma dor, mesmo se você for capaz de cortar a minha carne e arrancar meus 

olhos! É melhor ser cuidadoso, pois tenho o Fogo Santo Ardente dentro de mim. Eu te reconheço. Você foi até 

a nossa igreja muitas vezes e nos impediu muito. Você tem dificultado que o pastor escreva o livro, certo? Faça 

o que quiser! O demônio mostrou-se uma faca azul escura. Parecia muito afiada. Ele começou a cortar minha 

carne como sushi. Eu nem sequer pisquei ou senti dor. "Oh, isso é bastante revigorante! É uma sensação muito 

agradável! Fatie toda a minha carne, se você quiser! Eu não estou preocupada, porque o Deus Trino está me 

protegendo. Corte um pouco mais da minha carne!" Eu encarei aquele demônio com confiança. Eu não sentia 

qualquer dor. Na verdade, senti até um certo refrigério. Eu diria que Deus Todo Poderoso estava me protegendo 

e Seu poder era comigo.  

Quando meus olhos foram arrancados, não senti nenhuma dor. Parecia que alguém estava roçando uma coceira. 

Fiquei sem carne, apenas um esqueleto. O demônio de cinqüenta cabeças trouxe um balde cheio de vermes e 

derramou-as sobre o meu corpo. Os vermes começaram a penetrar em meus ossos e comer a minha medula. 

Eles também estavam comendo a minha carne fatiada.  

Enquanto as larvas devoravam meus ossos, não senti nenhuma dor, sob proteção especial de Deus. Comecei a 

orar em línguas fervorosamente. Enquanto eu orava, vi a minha aparência horrível. O enxame de larvas estava 

por todo o meu esqueleto. Elas não tiveram nenhum efeito, mas o que me afetou foi o pensamento da minha 
mãe em tormento. Comecei a chorar: sou uma pecadora inútil que agora é um esqueleto seco. Agradeci 

novamente ao Senhor, que estava me protegendo, mesmo que o demônio tentasse infligir dor e sofrimento em 

mim, não senti nenhuma dor. Meu momento de paz durou pouco. Mais uma vez fiquei com muita raiva ante os 

pensamentos da minha família em tormento. Fui desrespeitosa para com os demônios.  

Confrontando Satanás, o rei do inferno  
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Sempre que penso em meus pais, sinto como se o sangue em meu corpo esgotasse e bombeasse para fora. Eu só 

queria encontrar Satanás e me vingar, em nome da minha família, por seu tormento. Satanás é quem comanda 

os demônios para atormentar os meus familiares. Mas como eu não podia encontrá-lo, eu estava estressada, a 

ponto de me sentir sufocada. Gritei em todas as direções usando linguagem chula para chamar sua atenção. Eu 

não podia vê-lo em sua forma, mas finalmente fui capaz de olhar para ele bem nos olhos.  

Assim que vi Satanás, o rei do inferno, explodi de raiva. Geralmente, a reação natural das pessoas é tremer e ser 

dominadas pelo medo, quando vêem espíritos malignos, demônios ou ouvem a voz de Satanás. Mas como eu 

vinha lutando contra os espíritos malignos durante a oração, eu estava imune ao medo. Quando o vi, não me 

movi em nada, nem mesmo um piscar de olhos de minhas pálpebras. Eu desafiei e gritei abruptamente ao rei 

dos demônios.  

Ei, você é a merda do cachorro, Satanás? O rei dos demônios? Você #%@#@!" "Eu falei palavrões para ele. Eu 

não parei, mas continuei a usar linguagem abusiva para ele. "Você é quem está crucificando os meus pais em 

cruzes no inferno, atormentando-os e lançando-os no fogo. Você é quem está fritando meus pais, lançando-os 

em uma panela de óleo fervente, certo? Você comanda os demônios do inferno para arrastar muitas pessoas 

para o inferno, certo? Você é uma vergonha! Você está confiante em seu enorme corpo? Eu vim até aqui para 

conhecê-lo e não vou sair pacificamente! Vou sair daqui quando puser o inferno de cabeça para baixo! Você 

não tem nada melhor para fazer do que atormentar as pessoas? Você é responsável pela criação de acidentes e 

infortúnios para que as pessoas possam morrer e vir para o inferno. Você é responsável por arrastar muitos para 

o inferno! Você não é melhor do que um cão! "  

A aparência de Satanás  

Esta é a primeira vez que eu sou capaz de realmente testemunhar a aparência de Satanás, o rei do inferno. Sua 

aparência foi além da minha imaginação. Quando o vi pela primeira vez, eu sabia que ele estava imitando 

alguém. Ele estava imitando Deus Pai. Seu tamanho era muito grande. Como eu ergui minha cabeça, não fui 

capaz de ver sua forma inteira. A altura de Satanás atingia o topo do inferno. A largura do seu corpo parecia 

alcançar as extremidades do inferno. Seu trono era muito grande e além da minha imaginação.  

Satanás tinha asas nas costas. Pareciam asas de um morcego, que batiam lentamente em movimento. Olhei para 

Satanás por um longo tempo com a minha cabeça inclinada para trás. Mas meu pescoço começou a doer e então 

eu decidi deitar-me em frente dele. Quando eu havia me deitado, fui capaz de ver toda a sua forma. Olhando 

para ele nessa posição foi a mais confortável e de onde eu tinha uma visão melhor. Enquanto eu estava deitada 

em sua frente, Satanás não disse uma palavra, mas apenas olhou para mim. Eu queria irritá-lo intencionalmente 

e então comecei a falar de forma abusiva para ele.  

Diabo, o que se passa com sua aparência feia? Eu não consigo entender como pode ser um rei com uma 

aparência tão feia. Olhe para seus olhos! Eles são inclinados para um lado da sua cabeça! Olhe para mim! Eu 

estou tão confortável, deitada aqui de costas." Eu continuei a falar de forma abusiva com ele, mas isso não 

importava, ele não se mexeu um centímetro, nem mesmo um piscar de olhos.  

Satanás poderia ter se transformado ou se disfarçado de qualquer forma, mas ele continuou em minha frente 

como uma enorme entidade. Ele parecia muito repugnante. Seu rosto parecia um sapo envenenado. Seu olhar 

estava no auge da feiúra. Ele se assemelhava a uma rã touro. Seu corpo era semelhante ao de um ser humano. 

Havia cabelos escassamente espalhados pelo seu corpo. Ele era muito gordo. Parecia que ele não queria se 

mover. Como o rei dos demônios não tremia, decidi gritar com ele novamente.  

"Ei, eu sou maior e muito mais forte do que você! Eu sirvo ao Trino Deus, que me protege! Eu o desafio!" 

Finalmente, Satanás falou: "Você, coisa insignificante, como se atreve a vir aqui e se fazer de tola!" Eu contra-

ataquei, como quem esperava por esse momento: "Você nunca me viu antes! Como se atreve a falar comigo 
com desrespeito?" Eu o irritei tanto que seus olhos ficaram gradualmente bem abertos. De seus dois olhos, uma 

temível bola de luz vermelha saiu.  

Satanás riu de mim e disse: "Ei! Seu pescoço não está doendo? Eu gritei:" Por que meu pescoço doeria? Eu vim 

para lutar com você e te derrotar! Meu pescoço está bem. #%$#! Você é só essa forma volumosa e entediante. 
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Você é tão gordo que nem mesmo pode deitar-se no chão ou sobre sua barriga! Você acredita que é alguma 

coisa? Seu corpo é feio e parece um sapo. Seu corpo é até mesmo desproporcional. Não se engane! "Desça até 

aqui!"  

Por fora eu gritei, mas por dentro eu estava orando em línguas e pedindo ao Deus Trino para me dar força. Eu 

estava pedindo que o Fogo Santo do Espírito me aquecesse. Como falei de forma abusiva com Satanás, ele 

continuou a me ridicularizar e rir de mim com desdém. Eu não desisti. Continuei a irritá-lo: "Satanás! Por favor, 

coma-me e engula-me! Se você me comer, eu posso ir até seu estômago e atormentá-lo milhares de vezes mais 

do que você está fazendo com meus pais. Posso cortar o seu interior! Vou arrancar sua língua e lançá-la no fogo 

do inferno. Depressa! Desça! "Satanás respondeu: "Por que eu deveria descer? Venha você até aqui! "Eu fiquei 

tão louca e meu temperamento explodiu. Mesmo não vendo a Jesus, comecei a orar a ele.  

A irmã Baek, Bong Nyu ataca Satanás  

Jesus, eu não posso vê-lo agora, mas creio que o Senhor está sempre comigo! Jesus, eu quero dar uma surra em 

Satanás. No entanto, ele é muito alto e grande demais para mim. Eu não sou capaz de lhe bater! Por favor, 

conceda-me uma escada para que eu possa subir ao topo de sua cabeça e atacá-lo!" Enquanto eu orava, o 

Senhor me pôs de volta na condição normal. Embora eu não pudesse ver, ouvi o Senhor falar com o Arcanjo 

Miguel. Sob sua ordem, Miguel imediatamente trouxe uma grande escada do céu. A escada era tão grande que 

alcançava o topo do inferno.  

Com a ajuda do Arcanjo Miguel, colocamos a escada nas costas de Satanás e começamos a subir a escada. Era 

muito alta e perigosa. Eu não poderia chegar ao seu topo sem a ajuda do Arcanjo Miguel. Era estranho que 

Satanás não movia um músculo à medida que subíamos a escada. Ao chegarmos ao topo da escada, saltei sobre 

o ombro de Satanás. Então, comecei a arrancar sua pele com minhas unhas. Mas não houve nenhum efeito. 

Satanás não movia um músculo. Ele estava me ignorando como se eu fosse nada para ele. A pele de suas costas 

era tão dura como uma rocha ou uma pedra. Não importava o quanto eu tentasse arrancar sua pele com minhas 

unhas, era inútil. Gritei com toda a minha força, enquanto eu continuava a arranhá-lo: "Diabo imundo! Tome 

isso!" Arranhá-lo era inútil. Enquanto eu orava em línguas comigo mesmo, gritei: "Deus Trino, por favor, 

conceda-me força! Dá-me poder!" Então, continuei a arranhá-lo e, finalmente, pude fazer uma marca.  

Eu me concentrei nos arranhões e rasguei intensamente a pele de Satanás. Como ela era muito grossa, só era 

capaz de rasgá-la um pouco de cada vez. Eu pensei: 'Por que isso é tão difícil? "Ele é tão gordo! Ele deve ter 

devorado muitas pessoas!  

Nesse momento, veio sobre mim a sabedoria e eu clamei ao Espírito Santo: "Espírito Santo, por favor, conceda-

me a Espada Santa! Por favor, conceda-me agora!" Enquanto eu clamara, uma grande espada de cor dourada 

apareceu perto de mim. Então eu agarrei e perfurei as costas de Satanás. Eu espetava-lhe as costas 

repetidamente. Usei todas as minhas forças. Ao cortar-lhe as costas, pedaços de sua pele caíam no chão.  

Depois, subi na cabeça de Satanás e impiedosamente esfaqueei um de seus olhos. Satanás tinha olhos dentro de 

seus olhos e assim sucessivamente. Continuei repetidamente a esfaquear seu olho. Parecia um processo 

interminável. Voltei as suas costas mais uma vez e cortei uma de suas asas. O rei dos demônios não se mexia e 

eu não havia produzido nenhum efeito sobre ele até que consegui cortar uma de suas asas. Quando a asa foi 

cortada, ele saltou do trono e gritou em voz alta. Eu bradei ao rei dos demônios: "Diabo, abra a boca! Vou 

entrar em seu estômago e te exterminar! Vou cortar seus intestinos e queimá-los!"  

Quando eu estava prestes a atacar Satanás mais uma vez, uma luz forte brilhou sobre mim. O Senhor apareceu e 

chamou o meu nome, dizendo: "Bong Nyu, você fez um ótimo trabalho! Agora desça. É o suficiente para hoje. 

Vamos agora". Resistindo ao Senhor, respondi rapidamente: "Senhor! Eu não quero ir! Eu preciso extravasar 

minha ira um pouco mais. Minha raiva ainda está queimando dentro de mim. Preciso de mais tempo. E os meus 
pais? Eles estão sendo atormentados pelos demônios. Eu não posso ir agora! Se eu for agora, minha família será 

brutalmente atormentada novamente. Como posso partir sabendo disso? Não posso ir agora!"  

O Senhor disse: "Bong Nyu! O que você fez hoje é mais que suficiente. Está bom! Se fosse qualquer outra 

pessoa, ela teria tremido e congelado de medo. Elas teriam medo de Satanás e não teriam sido capazes de 
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enfrentá-lo. Mas como você orou com confiança, eu estava em você para ajudá-la a atacar o rei dos demônios. 

Tenho certeza que você desabafou o suficiente. Vamos! Bong Nyu, eu trouxe um número incontável de pessoas 

até o inferno como testemunhas, mas não houve outro que se atrevesse a atacar o diabo, rasgando sua carne e 

espetando seu olho! Você é uma santa incomum! Basta agora. Vamos! O rei dos demônios foi ferido! O Senhor 

e eu, em seguida, viajamos até o céu, escoltados pelo Arcanjo Miguel.  

A irmã Baek, Bong Nyu lava-se nas águas do céu  

Uma vez no céu, meu coração ainda estava pesado, pois sofria com a idéia de que Satanás iria despejar sua ira e 

vingança contra minha família. Eu pensei comigo mesma: "Eu devia ter lutado até o fim com o diabo e o 

lançado no fogo do inferno. Eu teria me sentido satisfeita. Sempre que eu visito o céu, é tão bonito aqui. É além 

da imaginação. O céu e o inferno são tão opostos um ao outro. O Senhor me levou a uma alta torre feita de 

ouro. Dentro da torre, fluía água cristalina. Ele me levou para dentro da torre e me afagou. Ele me abraçou e me 

confortou, pois eu estava muito triste. Meu rosto mostrava essa tristeza. "Bong Nyu, eu sei que você fica com 

dor, atormentada e assustada quando vai ao inferno. Contudo, não é incrível quando se está no céu? "Eu 

respondi: "Sim, Senhor! "  

O Senhor continuou: "Bong Nyu, você deve estar sem forças hoje, lutando contra o rei dos demônios. Vá 

refrescar seu corpo com a ajuda do Arcanjo Miguel e de Gabriel. Como você rasgou o corpo de Satanás, o 

líquido do corpo dele ficou em seu corpo. Se você voltar a terra nessa condição, vai inchar e morrer com o 

veneno! Miguel e Gabriel vão lavar o veneno do seu corpo e torná-lo limpo. Enquanto eu tomava banho, outros 

anjos esperavam fora, enquanto preparavam um manto branco e macio. O manto tinha asas ligadas a ele.  

Com a ajuda dos anjos, lavei meu corpo nas fontes de águas cristalinas. A água chegava até à cintura dos anjos. 

No entanto, chegava até o meu pescoço. Eu também nadava nas fontes de águas cristalinas. Entrei no balneário 

localizado ao lado da fonte de águas e vesti o manto. Eu estava muito cansada, mas os anjos me levaram, em 

seguida, a um lugar onde havia muitos outros anjos. Era verdadeiramente surpreendente e maravilhoso.  

O Túnel do Fogo Santo Ardente  

Jesus, então, me levou para a sala do longo túnel do Fogo Santo Ardente. Ele me mostrou-o a uma grande 

distância. Nós não entramos no túnel e embora o víssemos de longe, já podia sentir o intenso calor. Era muito 

quente. Eu não era capaz de chegar mais perto. O túnel parecia interminável, realmente muito longo. Era uma 

área limitada à maioria das almas. Eu perguntei ao Senhor se ele poderia me colocar no túnel e me tirar 

rapidamente. O Senhor, então, explicou: 

Se alguém entrar nesse túnel, é preciso percorrer todo o caminho até o fim. O túnel de fogo é 

insuportavelmente quente. É um lugar terrível. Nunca se volta do jeito que entrou! Mesmo que eu deseje que 

você entre no túnel, a força do seu corpo terá se esgotada e você não será capaz de suportá-lo neste momento. 

O túnel é o lugar onde a pessoa é batizada pelo fogo ardente. Ninguém pode suportá-lo em condições normais. 

É preciso ter força física e poder para suportar o calor das chamas.  

Quando uma pessoa passa através do túnel e é batizada pelo Fogo Santo, ela vai manifestar a ação poderosa 

do fogo, ao realizar a obra do Senhor. O túnel é muito poderoso. Não se pode ter um coração fraco. Caso 

contrário, estará sujeito a insuficiência cardíaca. Portanto, você deve orar mais e cuidar do seu corpo para se 

recuperar. Assim, vou deixar você entrar em um momento posterior. Como o pastor Kim Yong Doo está 

escrevendo os livros, vou colocá-lo no túnel de fogo primeiro e batizá-lo com fogo ardente. Mas como ele 

também está sem forças agora, vou colocá-lo no túnel quando seu corpo se recuperar totalmente. A próxima 

pessoa será Kang, Hyun Ja. Você vai ser a terceira pessoa. O pastor vai entrar para experimentar primeiro. 

Você e Kang, Hyun Ja vão entrar quase ao mesmo tempo. Não seja egoísta, mas suporte com paciência, até 

que chegue o tempo. Todos os membros da igreja estão esgotados devido às orações de guerra. Os anjos e eu 
somos espíritos e não nos cansamos. Não estamos sujeitos aos dias e noites, para podermos atuar. Mas o seu 

corpo físico está sujeito às leis físicas e a limitações. Seu espírito e alma estão agora fora do seu corpo, 

experimentando tudo isso. Mas uma vez o seu espírito e alma se reencontram em seu corpo, você vai 

experimentar exaustão insuportável.  
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O Senhor me disse que, quando eu passasse pelo túnel do Fogo Santo Ardente, receberia uma nova força e 

poder com fogo. Com essas informações, pedi ao Senhor e implorei para passar pelo túnel. Mas o Senhor disse 

que eu precisava da permissão do pai. Ele disse que ainda não era o meu tempo.  

A título de curiosidade, perguntei ao Senhor mais uma vez: "Jesus, o Senhor disse que o túnel é muito longo e 

pareceria sem fim. Qual a sua extensão? O Senhor explicou que, em termos terrenos, seria a distância da cidade 

de Incheon para a cidade de Seul (cerca de 20 km). Ao entrar, a pessoa deve atravessá-lo sozinho e não pode 

mais voltar, mas seguir em frente. O Senhor então ordenou aos anjos para me escoltar de volta à igreja. Fiquei 

muito esgotada. O Senhor então saiu para outros negócios.  

Parecia que 500 anjos me levaram de volta para casa. Desci até a igreja com todos eles. Enquanto os anjos me 

acompanharam, eles me confortaram com palavras de incentivo: "Santa Bong Nyu, ainda que você não tenha 

exterminado Satanás, você o esfaqueou, rasgou e o perfurou com a espada. Você fez um ótimo trabalho! Agora, 

supere suas tristezas e anime-se." Em seguida, despedimo-nos, sorrindo uns para os outros.  

==== DIA 26  ( Marcos 9:23-24 )  

Lee Haak Sung - Assim que comecei a orar, um espírito maligno com oito pernas apareceu e moveu-se para 

frente a fim de me atacar. Rapidamente, como um camaleão, o espírito maligno, mudou de cores, passando de 

verde para cinza, depois para vermelho etc. Quando ele veio em minha direção, estendi a mão para bloqueá-lo. 

Tentei feri-lo nos olhos com meus dedos, mas o espírito maligno se esquivou e eu o feri nas narinas.  

O espírito maligno, em seguida, se transformou em um dinossauro. Ele possuía um olho e pequenas saliências 

por todo seu corpo. Essas saliências pareciam chifres em miniatura. O dinossauro tinha uma cauda longa e 

ameaçadora. Eu acredito que, se ele me atacasse com ela, eu morreria instantaneamente. O dinossauro parecia 

muito assustador. Gritei, estendendo as mãos: "Fogo Santo!" De minhas mãos, saiu uma bola de fogo, que foi 

dirigida contra o dinossauro, lançando-o por terra. O dinossauro rosnou, expondo seus dentes de crocodilo e, de 

repente, algo que parecia sanguessugas, surgiu sobre o seu corpo.  

Lee Haak Sung come uvas do céu  

O Senhor Jesus apareceu diante de mim e me perguntou: "Haak Sung, vamos visitar o céu?" Eu respondi, 

perguntando: "Jesus, a diaconisa Shin também pode ir com a gente?" O Senhor respondeu dizendo que Ele 

somente permitiria uma pessoa de cada vez. Eu perguntei: "O Senhor então poderia levar a diaconisa Shin 

primeiro?" O Senhor negou meu pedido, dizendo: "As orações da diaconisa Shin não são fortes o suficiente. 

Portanto, não posso levá-la agora." Dessa forma, eu e o Senhor fomos até o céu.  

Quando chegamos ao Céu, o Senhor disse: "Como meu filho Haak Sung está visitando o céu, eu gostaria de 

oferecer-lhe algo delicioso." O Senhor então me trouxe algumas frutas que pareciam uvas. Eu aceitei as frutas e 

as comi. O gosto era de tirar o fôlego! É impossível comparar as frutas do céu com o sabor das frutas da terra.  

O Senhor levou-me diante do trono do Pai. Era impossível imaginar Deus Pai. Ele é enorme e muito poderoso. 

Parecia que ele estava sentado em algum tipo de cadeira. Devido à brilhante luz acima dele, não pude manter a 

cabeça erguida. Em um momento casual, pensei ter visto Deus Pai. Ele estava coberto por nuvens ou o que 

parecia ser um nevoeiro. No entanto, eu podia ver seus pés vividamente. Havia uma mesa na frente dele e 

grandes livros abertos sobre ela. Uma cor dourada brilhante emanava dos livros. Enquanto eu estava em pé 

diante de Deus Pai, um grupo de anjos chegou para me levar ao oceano celestial de águas cristalinas. Eu nadei 

por um longo tempo e depois voltei para a igreja do Senhor.  

Todo o corpo de Jesus coberto com sangue  

Tão logo voltei para a igreja, comecei a orar. Em minha oração, uma cena do sofrimento de Jesus apareceu 

diante de mim. Nela, Jesus estava caminhando com a cruz. Enquanto caminhava, Ele era ferido com golpes de 

chicote. A cena era muito realista. O Senhor continuava subindo uma colina com a cruz às costas, esforçando-se 
para carregar a cruz. Como o Senhor estava muito fraco, vi-o cair várias vezes.  

http://translate.google.com/translate?hl=pt-BR&sl=en&tl=pt&prev=_t&u=http://www.biblegateway.com/passage/%3Fsearch%3DMark%25209:23-24%3B%26version%3D31
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O soldado com um capacete de penas golpeava Jesus, que já estava caído no chão. Estendi a minha mão para 

pegar o chicote e parar com isso, mas foi inútil. Eu não conseguia agarrá-lo, pois minhas mãos atravessavam o 

chicote. Os soldados colocaram Jesus na cruz e começaram a martelar grandes pregos em suas mãos e pés. 

Enquanto os cravos eram pregados, o sangue não parava de fluir. Por causa da coroa de espinhos que lhe 

puseram, cicatrizes se formavam em sua cabeça, enquanto os espinhos da coroa penetravam profundamente. 

Todo o seu corpo foi coberto com sangue.  

Jesus foi ferido, machucado e morreu mais horrivelmente do que poderíamos imaginar ou ter visualizado em 

um filme. A cena do sofrimento de Jesus era insuportável e muito forte para que eu a assistisse. Eu chorei 

muito. Então o Senhor se aproximou e me confortou, enxugando minhas lágrimas: "Haak Sung, não chore." 

Quando Jesus saiu de perto de mim, uma multidão de espíritos malignos apareceu. Eu os enfrentei e os derrotei, 

finalizando minhas orações.  

Kim Joo-Eun: O espírito maligno cheio de insetos e centopéias  

Durante minhas orações, apareceu todo tipo de espíritos malignos com aparências estranhas e incomuns. Um 

deles tinha pintas pretas nos cantos de cada olho. Esse espírito maligno se assemelhava a um homem envolto 

em um pano branco. Seus olhos eram como de sapo e ele me olhou de lado com um longo olhar penetrante. A 

testa do espírito maligno era cheia de rugas. Lembrei-me de um verme de crisálida. De seu corpo e rosto 

pálidos, surgiam pequenas larvas e centopéias espumantes. Multidões de insetos rastreavam por todo o seu 

rosto.  

Eu queria pegar o espírito maligno, mas sua aparência assustadora e hedionda me impediu. Agarrei-o pelo 

pescoço e o sacudi. Entretanto, quando o sacudi, eu quase desmaiei. "Insetos estão grudando em minhas mãos!" 

Eu explodi em gritos e atirei o espírito maligno na direção da Irmã Baek Bong Nyu. Ao contato com seu corpo, 

o espírito maligno desintegrou-se em cinzas, pois ela estava coberta com Fogo Santo.  

Logo depois, uma grande serpente começou a rastejar e vir em minha direção. Sua aparência repugnante me 

obrigou a agarrá-la pela cauda, girando-a várias vezes e lançando-a na direção da irmã Kang Hyun Ja, que 

estava dançando no Espírito. Ao saltar na direção da irmã Kang Hyun Ja, a cobra abriu sua boca na tentativa de 

mordê-la, mas uma chama foi lançada da irmã Kang Hyun Ja sobre a serpente. A cobra manobrou rapidamente 

e caminhou em direção à irmã Baek Bong Nyu. Felizmente, a irmã Baek Bong Nyu também estava em chamas 

com Fogo Santo e a cobra foi em direção ao irmão Haak Sung, enrolando-se firmemente em seu corpo.  

De repente, algo inesperado aconteceu. A cobra começou a falar: "É além de sua força! Haak Sung, seu 

pirralho, quando você se tornou tão forte? Está muito difícil enrolar-me em você." Enquanto resmungava, a 

serpente foi rastejando até a irmã Yoo Kyung. Mas a irmã Yoo Kyung golpeou a cabeça da serpente, tentando 

decapitá-la. Em seguida, a cobra deslizou em minha direção mais uma vez. Então gritei: "Você, espírito 

maligno repugnante! Por que você está continuamente perturbando a congregação? "Eu usei minhas mãos como 

uma espada para cortá-la ao meio. A serpente partiu-se, gritando. Foi uma experiência maravilhosa.  

Eu tirei a pele da cobra e a piquei como se picam vegetais. Coloquei as partes em um pedaço de madeira e 

começou a assá-los no fogo. A cobra maligna exclamou: "Meu corpo, meu corpo" e em seguida desapareceu. 

Eu também torrei os olhos da cobra, perfurando-os com a ponta da madeira. O interessante foi que, quando eu 

desejei uma faca, ela apareceu ao meu lado. Da mesma forma, quando eu desejei o fogo, ele também apareceu 

ao meu lado. Na verdade, qualquer coisa que eu pensava ou desejava, o Senhor me concedia.  

Superado esse incidente, concentrei-me novamente na oração. No entanto não demorou muito para que um 

espírito maligno disfarçado de uma moça aparecesse mais uma vez. Seu cabelo era crespo como se ela tivesse 

feito permanente. Seus olhos estavam brilhando mais do que nos outros dias. Ela voou sobre nossas cabeças. 

Fiquei muito assustada e então invoquei ao Senhor: "Jesus, por que o espírito maligno veio mais uma vez, 
Senhor! Ajuda-me!" Enquanto eu gritava, a moça gritou comigo: "Oh, cale-se! Você está muito barulhenta! 

Megera mal educada!" Eu a repreendi imediatamente: "O quê? Eu não tenho educação? Está dizendo que sou 

mal educada? Sua megera! "Eu explodi utilizando linguagem chula.  
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O espírito maligno replicou: "Oh! Olhe para esta moleca? Você está usando uma linguagem mais chula do que 

eu." Ela colocou suas mãos no lado de sua cintura e fez uma pose: "Ei, você está falando sério? Como você 

consegue agir assim? "O espírito maligno ficou simplesmente surpreso com o meu comportamento. Corri em 

sua direção e agarrei seus cabelos, girei-a, lançando-a em direção ao piano. Eu disse, irritada: "O quê? Por que 

não? Eu posso agir assim com você e fazer ainda mais!" Depois de haver derrotado o espírito maligno, Jesus 

apareceu trajando vestes brancas: "Freckles, como você está?" Eu respondi: "Jesus! Por que o Senhor veio 

somente agora? O Senhor não sabe o quanto eu senti sua falta?" O Senhor disse: "Freckles, está bem! Eu sinto 

muito. Estou um pouco atrasado? Agora que estou aqui, vamos sair." Jesus tocou em diferentes partes do meu 

corpo. Quando Ele deu um tapinha e acariciou minha cabeça, meu cabelo arrepiou lentamente, um fio de cabelo 

de cada vez. Sentir o toque dele era fantástico.  

Como eu amo muito a Jesus, enfiei minha cabeça em seus joelhos, esfregando-a neles. Enquanto fazia isso, eu 

sussurrava: "Jesus, seus joelhos são tão macios e confortáveis! Como suas vestes são extremamente macias e 

suaves? São agradáveis ao toque." O Senhor respondeu: "É mesmo? Quando você vier ao céu depois, você vai 

trajar vestes como essas, tanto quanto você quiser."  

Joo Eun come uma fruta do céu  

Hoje, Jesus não veio me visitar de mãos vazias. Ele me trouxe alguns frutos. Ao me entregar, disse: "Freckles, 

experimente isso." Eu perguntei ao Senhor: "Jesus, o que é isso?" O Senhor respondeu: "Isso é uma fruta do 

céu, que os santos comem. Experimente-o, a fruta é muito saborosa." Dei uma mordida nela e exclamei: "Uau, 

Jesus! Que tipo de fruta poderia ser tão boa? É realmente incrível."  

A fruta celeste tinha o tamanho semelhante ao de uma maçã da terra. A cor, porém, era branca e tinha um sabor 

doce e ácido. Ao contato com a minha boca, a fruta derretia-se suavemente. Era tão deliciosa que eu não 

poderia imaginar ou compará-la a qualquer fruta da terra. Desde que eu experimentei uma fruta do céu, as da 

terra já não têm tanta graça.  

O Senhor sorriu ao ver-me comer a fruta. Eu a comi imediatamente de uma vez. Jesus perguntou: "Freckles, 

não é deliciosa?" Com emoção, respondi: "Senhor, porque as frutas e biscoitos do céu são tão deliciosos? É 

impossível compará-los a quaisquer alimentos da terra." O Senhor perguntou: "É isso mesmo? Você gostaria 

que eu lhe trouxesse frutas do céu todos os dias? "Imediatamente respondi: "Sim, por favor, traze-as todos os 

dias! O Senhor também pode trazer uma fruta para cada um dos membros da igreja?"  

A visita de Joo-Eun ao inferno  

O Senhor apareceu de repente e me levou até o inferno sem dizer uma palavra. Quando chegamos no inferno, 

paramos no meio da escuridão, onde havia uma grande cadeira. A cadeira era coberta e decorada com caveiras e 

uma criatura de cabelos longos estava sentada nela. Ela possuía apenas o esqueleto e tinha um olhar assustador, 

com pequenos insetos que se moviam sobre seu rosto. Quando olhei com mais atenção, vi que pareciam 

lagartas e vermes que se moviam de seu rosto para todo o seu corpo.  

Gritei: "Senhor, Ele é nojento!". Então Jesus entregou-me um machado 

afiado. Segurei o machado na mão e caminhei em direção à criatura em 

forma de esqueleto. Quando cheguei perto o suficiente, atingi a criatura, 

que se desintegrou em chamas, junto com os insetos. Eu creio que o 

Senhor queria que eu destruísse a criatura. O Senhor me aplaudiu e me 

encorajou, dizendo: "Freckles,  como sua fé cresceu. Agora você é 

capaz de derrotar os demônios. Tenha sempre fé e confiança." De 

repente, eu estava de volta à Igreja do Senhor.  

Mais tarde, enquanto eu orava, apareceu um espírito maligno com pernas tortas e uma língua comprida. Ao 
chegar próximo, começou a sussurrar para mim. Então eu o tomei pela língua e lancei-o no canto. Ao se chocar 

contra a parede, gritou de dor: "Ai, dói!" Depois de se recuperar, ele saltou para trás sobre seus pés e dirigiu-se 

até o irmão Joseph.  
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Ele começou a lamber o rosto de Joseph com sua língua nojenta: "Oh, que delícia, é realmente saboroso!" Eu 

não sabia se o irmão Joseph sequer percebia o que estava acontecendo. Joseph continuou a orar fervorosamente, 

quando de repente ele gritou: "O sangue de Jesus! "O sangue de Jesus!" Ele ainda não tinha sido despertado 

espiritualmente, por isso era difícil para ele saber quando os espíritos malignos o assediavam. Enquanto ele 

clamava pelo sangue  de Jesus, começou a jorrar sangue de sua boca, derretendo imediatamente a língua do 

espírito maligno, que ficou pálido e tomado de medo. Fugindo, ele gritou: "Que tipo de sangue é esse?" 

Lee Yoo Kyung: Yoo Kyung guerreia desesperadamente com todo tipo de espíritos malignos  

No meio da minha oração, um espírito maligno em forma de lagarto apareceu, assobiando para mim, enquanto 

se aproximava. Fiquei horrorizada e rapidamente agarrei seu pescoço, lançando-o na direção do irmão Haak 

Sung. Este, por sua vez, agarrou-o e lançou-o para longe, mas o demônio se recuperou e se voltou contra mim. 

Então eu o peguei de novo e atirei-o para mais longe, exclamando: "Espírito maligno, em nome de Jesus Cristo, 

saia!" Então ele desapareceu.  

Depois que o lagarto se foi, apareceu um espírito maligno disfarçado de uma moça. Metade do seu rosto era 

branco, enquanto a outra metade era preta. Ela estava tentando me irritar, arranhando um quadro negro com as 

unhas. Gritei: "Eu não quero ouvir esse som! Espírito maligno, em nome de Jesus, saia! "No entanto, ela não se 

afastou e ainda intensificou o barulho. Fiquei tão irritada que corri em sua direção, agarrando seus cabelos e 

atirando-a no chão. Após a queda, ela desapareceu.  

Mais tarde, enquanto eu orava, comecei a chorar ao pensar em Jesus. Mas Ele não veio e o demônio que eu 

havia lançado no chão apareceu ridicularizando-me: "Ei, você está chorando? Por que você está chorando? 

Você está chorando porque Jesus não veio até você? Você se tornou mal humorada. "Como ele continuava me 

irritando, eu lhe disse: "Você quer brigar comigo?" Ela respondeu: "Vamos lá, dê o primeiro passo". 

Imediatamente, ele se transformou em um homem baixo e gordo, com cabelos curtos.  

Ao gritar bem alto "sangue de Jesus, sangue de Jesus", ele riu de mim, dizendo: "O 

quê? "O sangue de Jesus? Vá em frente. Sangue!" Fiquei tão indignada que comecei 

a clamar ao Deus Trino mais e mais. Ele respondeu: "Quem é a Trindade? Onde 

está a Trindade? Não chame esse nome. Ele me assusta!" Com uma voz mais alta, 

gritei: "Deus Trino, ajuda-me!" O espírito maligno respondeu: "Eu disse que ele me 

assusta. Não chame esse nome! Por que você continua a clamar a Deus? "Logo, seu 

rosto tornou-se distorcido. De repente, veio uma bola de fogo e atingiu-o na cauda. 

Ele correu de um lado para outro, gritando, e eu agarrei rapidamente sua perna, 

arremessando-o para longe.  

Após um curto período de tempo, apareceu um espírito maligno enorme com uma 

cicatriz alinhavada em um de seus olhos. Um enxame de vermes movia-se na área 

da cicatriz. Quando chegou perto de mim, ele disse repetidamente: "Eu tenho que 

arrastá-la para o inferno!" Mas ele ficou muito triste ao perceber que não podia me levar até lá. Gritei: "Deus 

Trino, ajuda-me!". Então ele se dirigiu para o lugar onde o pastor estava orando.  

Ao chegar próximo do pastor, ele gritou: "Este ora todos os dias! Por que você ora tanto?" Então, dirigindo-se 

à esposa do pastor, disse: "Esta também ora sempre! Ei, parem de orar! Não é bom. Não é divertido! "Em 

seguida, ele se voltou para mim e me interrompeu: "Ei, orar é uma coisa ruim! Não ore! "Eu bradei: "Sou eu 

quem está orando! Por que você está continuamente interrompendo minha oração? "O espírito maligno riu e 

zombou de mim: "Que tipo de oração é essa? Vocês chamam isso de oração? Vamos nos divertir!" Corri em 

sua direção e toquei sua face, clamando: "'Sangue de Jesus! Sangue de Jesus!" O espírito maligno começou a 

suplicar  e a murmurar: "É quente! Largue-me! Vamos! Por favor, deixe-me ir!" Eu lancei o espírito maligno 
para longe de mim.  

Logo depois, apareceu outro espírito maligno com um chifre enorme na cabeça, com grandes olhos e grandes 

orelhas. Rasguei suas orelhas, arranquei seus olhos e seu chifre e agarrou-o pelo pé, girando-o no ar. Contudo, 

ele persistentemente procurava se agarrar em mim. Eu estava tão irritada com sua persistência que comecei a 

falar de forma abusiva. De repente, senti alguém puxar minha camisa. Eu achava que era Jesus e, com alegria, 
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eu me virei. Mas não era Jesus e sim um espírito maligno em forma de uma sombra escura. Ele agarrou minha 

camisa, segurando-a. Então gritei: "Em nome de Jesus, saia!" Mas ele zombou de mim, dizendo: "Não vou me 

afastar. Eu não vou sair!" Eu gritei: "Deus Trino! Fogo Santo!" Então veio uma bola de fogo e tornou seu 

corpo em chamas, desintegrando-o.  

Quando a reunião de oração estava prestes a terminar, o Senhor apareceu. Caminhou em direção ao pastor e 

ouviu a sua oração. O Senhor deu um tapinha nas costas dele e em seu corpo, especialmente as áreas onde o 

pastor sentia dor. Jesus, então, aproximou-se cada membro da igreja que ainda estava orando e afagou-os 

também.  

A irmã Baek Bong Nyu encontra Satanás, o rei do inferno, mais uma vez  

Enquanto eu orava, senti uma forte escuridão vir sobre mim. No entanto, continuei a orar em línguas. Durante 

esse momento, entendi que a minha oração entrava num nível mais profundo. Comecei a ver uma luz descer. 

Ela se movia em um movimento circular, como uma espiral. De dentro dessa luz, os anjos começaram a surgir. 

Enquanto vinham para frente, os anjos disseram que o Senhor lhes havia ordenado a escoltar a irmã Baek Bong 

Nyu, da Igreja do Senhor. Eu os acompanhei, voando até o nosso destino. Passamos através do espaço e, em 

seguida, através da Via Láctea, quando nos encontramos com Jesus. Quando vimos um ao outro, ficamos 

encantados. Jesus, então, segurou minha mão e disse: "Bong Nyu, vamos até o inferno!" O Senhor abriu 

caminho em direção ao inferno.  

Assim que lá chegamos, imediatamente fui a um lugar onde minha mãe estava localizada. Eu não sabia se ela 

estava ciente de que eu estava chegando. Depois de perceber que eu havia chegado, seu rosto ficou pálido e 

então gritou: "Oh, Bong Nyu, por que você veio de novo? Deixe este lugar depressa!" Eu respondi: "Mãe, eu 

estou aqui de novo porque estou preocupada com você! Estou preocupada com o fato de que Satanás procura 

vingança contra você por eu haver ferido seu olho. Também feri suas costas e arranquei uma de suas asas. É por 

isso que eu vim novamente com Jesus. Depois de ter explicado a razão a minha mãe, ela implorou: "Por favor, 

não irrite a Satanás, apenas saia agora!" Enquanto conversávamos, de repente ouvi a voz estridente de Satanás, 

ecoando por todo o lugar.  

Satanás gritou em um tom como se estivesse esperando por esse momento: "Eu tenho esperado ansiosamente 

este momento para vê-la. Eu sabia que você viria de novo! Hoje, eu vou deixar você observar algo muito 

especial. Você pode testemunhar o tormento dos membros de sua família. O Senhor e eu ficamos na frente de 

Satanás, que se sentou em uma enorme cadeira. Meus familiares já estavam na fila aguardando para serem 

punidos. Ao ver que minha família estava lá, meu coração gelou em choque. Era um momento de suspense e eu 

tremia nervosa, sem saber o resultado. Minha mente começou a enfraquecer.  

Mesmo no meio da incerteza e do terror, minha mãe era capaz de falar palavras de conforto: "Bong Nyu, 

estamos no inferno e já perdemos a esperança há muito tempo. É impossível agora. Não se preocupe com a 

gente. Se você tem alguma coisa a dizer a Satanás, diga tudo agora. Eu observava de perto as áreas feridas onde 

eu o havia atacado. Um olho de Satanás estava coberto com um tecido preto. Era o olho que eu havia causado 

dano. Ao ver o outro olho dele, percebi que ele ardia de ódio. Sua ira era tão acirrada que chamas voavam dele 

e brilhavam na minha frente. Ele manifestou sua satisfação de finalmente encontrar-me novamente. Ele estava 

determinado a se vingar. Eu, então, recuperei meus sentidos e me preparei para a batalha.  

Eu declarei com ousadia: "Satanás, eu tenho o Deus Trino dentro de mim. Tenho também o Fogo Santo ardente. 

Vou ter que cortar a sua cabeça e jogá-la no fogo do inferno, a fim de completar a minha satisfação. Estou 

muito desconte no momento! Assim que Satanás ouviu as minhas palavras, ele respondeu: "Ok! Bom! Eu 

esperava o seu retorno. Eu sabia que você viria. Está tudo dando certo para o meu propósito!" 

Satanás disfarçado de deuses que a Irmã Baek Bong Nyu havia adorado quando era feiticeira  

Eu não estava nem um pouco assustada com Satanás. Gritei com uma voz de trovão, desafiando-o: "Você, seu 

monstro! Revele sua identidade! Seu diabo horroroso! Por que você atormenta as multidões de pessoas? Você é 

homem ou mulher? Seu miserável! Seu desagradável! Por que você não revela sua identidade? Depois de haver 

me recuperado da minha doença, eu iria te ensinar uma lição! Mas o Senhor me disse para não te atacar. Eu não 
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tive nenhuma opção, a não ser falar a você de forma abusiva. Eu te prometo uma coisa: quando eu me recuperar 

completamente, vou cortar sua cabeça! Vou colocar todo o inferno de cabeça para baixo. Em que tipo de figura 

você está planejando se transformar? Revele sua identidade!" 

Enquanto eu gritava, seu rosto ficou branco de repente e ele se transformou em um ser sobrenatural, um bruxo 

ou espírito da montanha. Coreanos adoram bruxos da montanha como um deus santo.  

Eu reconheci o rosto do bruxo, pois parecia muito familiar. Dessa forma, ele chamou meu nome 

carinhosamente: "Bong Nyu, nos últimos anos, você me adorou educadamente e me serviu com honra. Mas 

agora, você está me desafiando e me atacando. Você está mesmo falando de forma abusiva. Em seguida, ele 

bateu a bengala no chão como se tivesse sido maltratado. Notei que seu rosto parecia muito familiar e, naquele 

momento, eu o recordava claramente. Ele havia se transformado em um bruxo da montanha que eu conhecia há 

muito tempo. Quando eu adorava e servia a outros deuses, tive o desejo de receber o poder deles. Eu buscava o 

poder dos deuses de maior ranking. Eu costumava subir e visitar todas as montanhas famosas da Coréia. 

Satanás se transformou no poderoso bruxo da montanha que eu havia encontrado antes.  

Ele continuou a conversar com uma voz pesada e manhosa. Senti alguns tremores na voz dele, mas eu sabia que 

era engano e, portanto, comecei a falar com ele de forma abusiva: "Diabo imundo! Quando eu adorei um saco 

velho como você?" Satanás então me perguntou: "Como você não sabe quem eu sou? Olhe minha aparência! 

Você costumava me servir com honra, não é?" Continuei a insistir que eu não tinha nada a ver com ele: "Velho, 

eu nunca te adorei ou servi. Afaste-se neste instante! Se você não sair, eu vou te transformar em cinzas com o 

poder do Deus Trino, do Espírito Santo, do fogo e do sangue de Jesus que estão dentro de mim! Então, saia 

agora da minha frente! Mas ele persistiu até o fim: "Eu ainda sou o homem velho que você serve!"  

Então eu me tornei mais temperamental: "Se eu for até você agora, você está morto! É melhor sair agora!" O 

bruxo da montanha desapareceu e se transformou novamente em Satanás. Eu queria que ele revelasse sua 

identidade e eu gritava histericamente: "É inútil vangloriar-se de seu tamanho enorme. Mesmo que a sua altura 

atinja os confins do inferno, eu não tenho medo de você! Revele sua identidade!  

“Como o Deus Trino vive em mim, você não é nada para se temer! Vamos! Revele sua verdadeira identidade!" 

Eu não estava esperando que ele se transformasse em outro ser, mas ele o fez, transformando-se em uma mulher 

muito alta, com cabelos longos e trajando um vestido preto.  

A mulher também era um deus que eu havia conhecido e servido. No passado, enquanto eu adorava, eu 

sinceramente procurava um poder superior em uma montanha famosa. Eu finalmente encontrei esse poder, 

depois de haver me dedicado a isso. Comecei a gritar bem alto: "Você finalmente se revelou! Minhas palavras 

estavam certas! Por que demorou tanto para aparecer, cara feia. Eu sei que é você. Você pode sair agora, 

desapareça antes que eu arranque seus olhos!" A mulher sumiu e Satanás apareceu.  

Jesus pegou minha mão e me levou, dizendo: "Bong Nyu, é o suficiente por hoje. Vamos!" Enquanto eu era 

levada pelo Senhor, olhei para Satanás e gritei histericamente: "Diabo, como o Senhor está me levando de 

volta, eu não posso te ferir. Mas é melhor você estar pronto para a próxima vez. Vou cortar sua cabeça e jogá-la 

no fogo do inferno! Enquanto eu estiver viva, eu vou te destruir! É só esperar!" 

Jesus me levou até o céu, a fim de me confortar e me animar. Chegamos a uma montanha de onde luzes 

enormes brilhavam. As montanhas a minha esquerda e a minha direita brilhavam intensamente. As montanhas 

eram todas brancas e brilhantes, com cores douradas. O brilho era deslumbrante. 

No meio das duas montanhas, havia buracos arredondados. Os furos produziam nuvens brancas e névoa que 

subiam. Vi então um lago claro como cristal, com águas correntes. Dali, Jesus chamou e ordenou a cinco anjos: 

“Como a santa Baek Bong Nyu está fisicamente fraca, dê-lhe um banho aqui e depois acompanhem-na em 

segurança até a Igreja do Senhor."  

Após Jesus haver ordenado, os anjos de imediato me deram um banho. Eles, então, me levaram de volta para a 

igreja. Depois de voltar à igreja, comecei a orar. Quando eu penso sobre o que meus pais podem estar passando, 

não posso suportar a idéia de sua dor e tormento por Satanás. Eu também estava sofrendo com dores e meu 
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corpo estava fraco e doente. Deitei-me no banco da igreja para que pudesse orar e dessa forma terminei a minha 

oração.  

==== DIA 27 ( Marcos 11:22-25 ) O espírito demoníaco que entrou pelos ouvidos da Diaconisa Shin Sung 

Kyung  

Enquanto eu orava em línguas por horas, comecei a sentir uma dor constante que perfurava dentro de meus 

ouvidos. Era como se alguém ou alguma coisa estivesse usando um objeto pontiagudo, como um espinho para 

furar meus ouvidos repetidamente. Tentei ignorar a dor enquanto continuava a orar, mas a dor se tornou 

insuportável. Perguntei ao irmão Haak Sung, que estava orando atrás de mim: "Haak Sung, sinto muita dor nos 

meus ouvidos. Você poderia dar uma olhada? Eu não consigo ver o que está causando a dor.” Haak Sung 

gritou: "Diaconisa Shin, Oh, meu Deus do céu! Um pequeno espírito maligno está dentro do seu ouvido e ele 

está apunhalando o seu ouvido com um objeto afiado! O que devemos fazer?"  

Eu orei para que o espírito maligno fosse embora, mas ele não foi. Haak Sung até orou por mim, mas a dor 

penetrante continuou. Como a nossa capacidade para expulsá-lo não foi eficaz, corremos até o altar e 

chamamos o pastor. O pastor estava orando, mas eu o interrompi e perguntei urgentemente: "Pastor, estou 

sentindo muita dor. Meus ouvidos estão ardendo! Por favor, expulsa o espírito maligno de mim!" O pastor 

gritou: "Satanás eu te ordeno, em nome de Jesus Cristo! Afaste-se!" O demônio imediatamente obedeceu e 

saiu. A partir daquele momento, eu consegui facilmente continuar com as minhas orações. Além disso, meu 

corpo ficou quente pelo fogo do Espírito Santo.  

Kim Joo Eun: Implorando para ganhar na loteria  

Depois que todos os espíritos malignos haviam desaparecido, Jesus chegou com os seus anjos. Eles trouxeram a 

taça de ouro que possuía alças ligadas a ela. Então os anjos educadamente se sentaram ao lado dos membros da 

igreja, que estavam em oração. Os anjos colocaram todo o conteúdo das orações na taça dourada. Dentro de 

pouco tempo, Jesus se aproximou de mim e disse: "Freckles, olhe para mim!" O Senhor usava uma coroa de 

espinhos enquanto estava comigo.  

Jesus, então, colocou alguma coisa na minha boca: "Freckles, prove isto." Tinha um gosto muito parecido com 

um morango. A fruta tinha um gosto doce e azedo. Estava muito delicioso. Na verdade, o gosto era fantástico. 

Eu devorei tudo.  

"Jesus, muito obrigada." Como eu agradeci ao Senhor, Ele pareceu ficar muito feliz. Já que o Senhor estava 

com um bom humor, eu decidi aproveitar essa oportunidade para pedir-lhe um favor: "Jesus, temos enfrentado 

problemas financeiros todos os dias. Somos todos pobres. Por favor, ajude-nos a ganhar um bilhete de 

loteria!" O Senhor ficou em silêncio por um momento e depois caiu na gargalhada. Ele então olhou para mim e 

sorriu. Decidi fazer-lhe outro pedido: "Jesus, eu sou a menor garota da minha classe. O Senhor poderia, por 

favor, me tornar mais alta?" Ele não respondeu ao meu pedido do bilhete de loteria, mas fez uma concessão ao 

meu pedido para ser mais alta, dizendo: "Tudo bem."  

Joo Eun ataca o rei do inferno, o próprio Satanás  

Jesus me perguntou: "Freckles, vamos visitar o inferno?” Sem esperar pela minha resposta, ele me levou ao 

inferno. Logo que chegamos, percebi que estávamos na frente do rei dos demônios, o próprio Satanás. Foi 

realmente assustador. O tamanho de Satanás era enorme. Ele alcançava os limites mais altos do inferno. A 

cadeira dele também era muito grande. Eu fiquei com o corpo todo arrepiado, enquanto testemunhava aquela 

terrível e hedionda cena. Eu fiquei muito abalada emocionalmente, chegando quase ao ponto de molhar as 

calças. Mas logo superei aquele medo, percebendo que Jesus estava ao meu lado. Jesus iria me proteger e eu 

comecei a me sentir mais confortável e tranquila. O sentimento de pânico e medo foi embora.  

Eu me lembrei do testemunho da irmã Baek Bong Nyu, de quando ela atacou Satanás e onde eram os seus 
pontos fracos. Senti-me confiante em saber onde eu poderia feri-lo. Quando olhei para os olhos de Satanás, 

pude ver que um dos seus olhos havia sido perfurado e mostrava-se retraído. Eu não podia ver seu olho. O olho 

ferido foi o resultado da luta da irmã Baek Bong Nyu contra ele. Eu podia ver claramente os resultados do 

http://translate.google.com/translate?hl=pt-BR&sl=en&tl=pt&prev=_t&u=http://www.biblegateway.com/passage/%3Fsearch%3DMark%252011:22-25%3B%26version%3D31
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ataque da nossa irmã. Enquanto eu continuava a observar Satanás, comecei a sentir dores no pescoço. Meu 

pescoço estava começando a endurecer, enquanto eu olhava continuamente para cima. Satanás também se 

levantava de sua cadeira e ficava em pé e então, se sentava de novo. Ele repetia essa ação várias vezes, por 

algum motivo. Eu notei que ele rangia os dentes com frequência e que uma de suas asas havia sido arrancada ou 

danificada.  

“Oh, que humilhação!, dizia ele a um grupo de demônios. Estou tão irritado! Vocês estão tentando dizer que, 

mesmo que eu tenha enviado o meu exército de demônios para a Igreja do Senhor, a congregação os derrotou? 

O que houve com vocês? Seus tolos! Por que vocês são derrotados todos os dias? Vocês são realmente meus 

súditos? Quem eu devo enviar desta vez?" Enquanto Satanás gritava de raiva, eu, de repente, fiquei muito 

chateada e lhe disse:  

"Cale-se, Diabo! O que você planeja para a Igreja do Senhor?" Ele finalmente olhou direto para mim e com 

uma horrível voz disse: "Quem você pensa que é? Como você se atreve a desafiar-me?" Como eu sabia que 

Jesus estava ao meu lado, repreendi a Satanás com confiança: "Cale-se, Diabo! Você não é nada! Seu moleque 

doido!" Como eu continuava a bradar-lhe de forma abusiva, Satanás tornou-se mais irritado e tremia. No 

entanto, ele sorriu e me olhou como se eu fosse uma piada: "Quem é você? Uma pirralha? De onde você veio?"  

Eu não sei de onde eu tirei a confiança para atacá-lo, mas andei em direção a Satanás, indo por trás dele. Em 

seguida, chutei seus pés e o esmurrei, mas ele não se abalou. Ai invés disso, ele começou a se agitar, 

provocando-me e insultando-me: "Ah, isso faz cócegas!" Então eu gritei: "Senhor, concede-me força!" Eu 

comecei a subir pela perna dele e finalmente cheguei ao seu ombro. A pele de Satanás era grossa como uma 

armadura.  

Enquanto eu andava sobre o ombro de Satanás, supliquei e gritei: "Deus, dê-me força! Por favor, conceda-me a 

espada do Espírito Santo!" O Senhor então concedeu-me a espada do Espírito Santo. Tão logo a espada me foi 

dada, também notei que meus braços e mãos foram fortalecidos. Meus músculos e tendões se tornaram espessos 

e resistentes. Eu repetidamente perfurei as costas de Satanás sem piedade. Satanás ficou irritado e gritou com 

raiva: "Você está me perfurando! Ahhhh! É doloroso! Pare com isso!"  

Satanás gritou em voz ressonante: "Eu vou te matar! A Igreja do Senhor não terá paz!" Jesus bateu palmas e 

me encorajou: "Freckles, você está indo bem. Continue assim!" Jesus estava confirmando as minhas ações. 

Satanás já estava claramente aflito por causa das feridas e cicatrizes resultantes do ataque anterior da irmã Baek 

Bong Nyu. Tais feridas nem chegaram a cicatrizar. O descuido de Satanás me proporcionou a oportunidade de 

atacá-lo nas áreas feridas anteriormente. Satanás gritou em tormento.  

Então eu desci de suas costas e me deitei no chão na frente do rei dos demônios. Comecei a irritar Satanás como 

a Irmã Baek Bong Nyu fez: "Uau! Eu posso ver muito melhor. Para mim, é mais confortável olhar para você 

desta maneira.” Satanás se tornou mais agitado e aflito e então começou a lançar sua ira sobre seus súditos. Ele 

gritou: "Seus pirralhos! O que vocês estão olhando? Não fiquem aí parados, ataquem rápido! Agora!" O 

Senhor então falou com um tom de voz alta: "Quem você está planejando atacar? Como você se atreve a 

atacar sem minha permissão?" Assim que Jesus o repreendeu, todos os espíritos malignos baixaram as suas 

cabeças e ficaram em silêncio. Eles não ousaram mover sequer um músculo. Eles foram constrangidos.  

Comecei a me regozijar, irritando a Satanás ainda mais. Ele estava gritando como se o seu coração fosse 

explodir de agonia. Visto que Jesus estava de pé ao meu lado, Satanás estava indefeso. Então eu subi de volta 

até as costas de Satanás e atingi sua cabeça. Eu tirei todo o seu cabelo e o deixei careca. Com a espada do 

Espírito Santo, comecei a rasgar sua asa danificada. Face a face com Jesus, o rei dos demônios não era nada. 

Como eu estava entusiasmada, decidi insultar Satanás novamente e me deitei na frente dele mais uma vez. Jesus 

riu continuamente como se isso fosse divertido. O Senhor se levantou e disse: "Freckles, isso é engraçado. 

Será que eu devo me deitar aí também?" Levantei-me e acenei para o Senhor não fazer isso: "De jeito 

nenhum, Senhor. Você é Santíssimo. Como o Senhor poderia se deitar na frente de uma criatura tão feia como 

Satanás? De jeito nenhum! Não faz sentido". Satanás estava sangrando abundantemente nas feridas. O sangue 

de Satanás tinha uma cor muito estranha e eu não posso explicar. Satanás estava desconfortavelmente se 

movendo e saltando de sua cadeira repetidamente com muita raiva e, como de costume, rangia os dentes de 

raiva. Agora, eu não sei como tive coragem de irritar o diabo e fiquei muito apavorada só de pensar nisso. 
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Enquanto eu continuava a irritar Satanás, Jesus disse: "Freckles! É o suficiente. Vamos sair agora. Satanás 

provavelmente teve o suficiente. Ele provavelmente aprendeu a lição. É tarde. Devemos ir.” O Senhor pegou 

minha mão e me levou de volta para a igreja. Jesus, então, voltou para o céu.  

Lee Yoo Kyung: Decapitando os demônios com a Espada Santa  

Enquanto eu estava orando, Jesus chegou. Anteontem, o irmão Haak Sung havia me dito que ele teve o prazer 

de comer frutas do céu. Elas pareciam uvas. O Senhor me trouxe as mesmas frutas: "Freckles, prove essa fruta 

e, em seguida, gostaria de ouvi-la cantar." A fruta celestial tinha um gosto tão bom que eu não queria parar de 

comê-las. Eu gosto de comer e costumo comer muito em uma refeição. No entanto, Jesus trouxe apenas 

algumas frutas.  

Depois que acabei de comer as frutas, comecei a cantar: “Louve, Oh minha alma”, “batiza com o Espírito 

Santo” e “Levante-se e lute contra o diabo”. Enquanto eu cantava, Jesus caminhava em direção aos diáconos 

Shin e Joseph. Logo que Jesus saiu do meu lado, os espíritos malignos apareceram no canto da sala e se 

aproximaram de mim lentamente. "Jesus, Pai, Pai!" Em pânico, clamei pelo Senhor e Ele apareceu 

instantaneamente.  

“Por que você me chamou?" Eu respondi: "Senhor, por causa dos espíritos malignos que apareceram naquele 

canto!" Assim que apontei o dedo na direção dos espíritos malignos, eles desapareceram instantaneamente. Eu 

perguntei ao Senhor: "Jesus, por favor, eu posso levar Joo Eun para visitar o céu?” O Senhor respondeu: 

"Não. Eu só permito uma pessoa de cada vez." Jesus continuou a falar: "Yoo Kyung, quando os espíritos 

malignos aparecerem de novo, não tenha medo, pois você tem a autoridade para expulsá-los em meu nome. 

Eles não têm escolha, senão fugir. Faça isso com a sua fé!" Eu disse: "Amém!"  

Logo que Jesus partiu, outro espírito maligno apareceu. Quando eu gritei "sangue de Jesus!", o espírito maligno 

fugiu. Enquanto ele fugia, ele praguejou para mim: "Aquele bastardo continua a assustar-me, chamando pelo 

sangue de Jesus. #$%&*!" Em seguida, outro espírito maligno apareceu. Desta vez, ele subiu no meu ombro e 

começou a pressionar minha cabeça e meu ombro para baixo. Tive um momento difícil de oração. Eu gritei 

bem alto: "Trindade de Deus! Ajudem-me!" O espírito maligno gritou: "Vou deixá-lo doente e depois vou levá-

lo para o inferno!" Nesse momento, Jesus apareceu expulsou o espírito maligno.  

Vários anjos vieram também e eles estavam muito preocupados comigo. Eles me perguntaram se eu estava 

bem. Jesus elogiou-me, dizendo: "Excelente! Minha querida Yoo Kyung, você já sabe como expulsar os 

espíritos malignos. Isso é ótimo!” O Senhor partiu mais uma vez e diferentes espíritos malignos apareceram. 

Desta vez, um deles logo tentou perturbar o Pastor: "Você está sempre orando! Todos os dias! O que você 

ganha quando ora? Refeições? Comida? Pare de orar! Vamos nos divertir juntos!” O pastor não foi 

prejudicado pelo sarcasmo, mas ignorou o espírito maligno e continuou orando. Então, o demônio aproximou-

se de mim e tentou interromper a minha oração. Clamei ao Senhor: "Senhor, por favor, me dê a espada do 

Espírito Santo!” Compreendi, então, que a espada já estava na minha mão. Eu a girei e decapitei a cabeça do 

espírito maligno. Ele clamou com angústia: "Ah! Minha cabeça! Ahh!" Eu continuei girando a espada e 

cortando seus braços e depois a demais partes do seu corpo. Ele gritava: "Meu corpo! Meus braços! Minhas 

pernas!" e então desapareceu.  

Irmã Baek Bong Nyu: O contra-ataque dos espíritos malignos com força total  

Durante o culto, meu corpo começou a doer e eu senti uma dor aguda e penetrante. A dor parecia ter vida 

própria e começou a se mover ao longo de todo o meu corpo. 

O pastor parou a pregação e rapidamente desceu do altar e gritou para Joo-Eun e os outros membros 

espiritualmente despertados, perguntando se eles sabiam o que estava acontecendo comigo. Como a Joo-Eun 

observou o incidente, ela explicou ao grupo que eu não estava vigilante por um momento e que isso deu aos 
espíritos malignos a oportunidade de entrar em mim. Uma vez que o primeiro espírito entrou, ele abriu uma 

porta para outros continuamente entrarem no meu corpo. Ontem, quando eu visitei o inferno, eu espetei os 

olhos de Satanás e feri suas costas e asas. Satanás ficou furioso e ordenou que seus espíritos malignos me 

atacassem com força total. Joo-Eun explicou tudo isso.  
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"Demônios, espíritos malignos, ataquem com força total! Vamos todos marchar para a Igreja do Senhor e 

atacar Baek Bong Nyu!" Várias dezenas de espíritos malignos tinham entrado no meu corpo. Todos eles juntos 

criaram uma grande massa de demônios. Daí, eles começaram a se espalhar através do meu corpo. Eles 

continuaram a se unir em um amontoado e depois se espalhar pelo meu corpo repetidamente. Alguns deles 

pareciam duendes com chifres e havia demônios semelhantes a uma serpente sombreada, com cores diferentes, 

e alguns tinham os olhos brilhantes, com dentes e unhas afiadas, vestidos de branco. Todos eles continuavam a 

provocar dor. 

Eles continuavam se espalhando por todo o meu corpo. Eles penetravam em cada parte do meu corpo: os 

braços, ombros, pulsos, minha cabeça, estômago, minha cintura, pernas e tornozelos. Eu estava com muita dor. 

Além disso, eles torciam todas as minhas articulações. A dor era insuportável. Agora eu entendo o que o pastor 

sentiu durante a sua provação. Eu tentei orar e resistir aos ataques até o fim, mas acabei caindo para frente no 

chão. A equipe de intercessão orou persistentemente desde o início da noite até 5 horas da manhã. Suas 

contínuas orações expulsaram todos os espíritos malignos de mim. Depois da prova, todos eles estavam 

esgotados e muito cansados.  

Às 5 da manhã, ainda éramos capazes de orar. Senti-me afortunada por ter ainda algumas horas disponíveis 

para orar. Os espíritos malignos tinham atormentado violentamente meu corpo e eu fiquei aflita. Então, 

perguntei ao Senhor sobre o meu corpo ferido. Sempre que os espíritos malignos são expulsos de alguém, a 

vítima é deixada com as consequências da recuperação física. Eu entendo porque o pastor ainda se queixa de 

dores no ombro e nas costas. Acho que havia cerca de trinta demônios em meu corpo.  

Lee, Haak Sung ataca Satanás 

Enquanto eu estava orando em línguas, Jesus chegou e me chamou pelo meu apelido: "Sam Dol, vamos visitar 

o inferno." Assim que eu me segurei na mão do Senhor, fomos voando até o inferno. O Senhor e eu havíamos 

chegado diante do trono de Satanás. O rei dos espíritos malignos estava sentado. Ele era muito alto e grande, 

cuja altura chegava ao topo do inferno. Ele tinha inúmeros subordinados sob seu controle. Notei que havia 

montanhas de equipamentos de tortura amontoados uns sobre os outros. Os equipamentos de tortura rodeavam 

o trono do diabo.  

Entre os equipamentos de tortura, vi equipamentos agrícolas. Eles se pareciam com raspadores, ganchos de 

ferro e foices de grãos. Havia também armas de fogo e facas, que eram o padrão dos equipamentos de tortura. 

Havia outros inúmeros dispositivos de tortura feitos de ferro. Fiquei surpreso ao ver a minha avó e tio maternos, 

meu primo e minha tia em pé em frente do trono de Satanás.  

Ao lado dos meus parentes, havia árvores em forma de cruzes. Os espíritos malignos subordinados estavam 

muito ocupados preparando-se para pendurar os meus familiares nas árvores em forma de cruzes. Meus 

parentes foram golpeados com tanto medo que seus rostos estavam azuis pálidos e eles se sacudiam 

histericamente. Tão logo perceberam que eu estava lá, eles clamaram a mim. Quando gritaram a mim, eles 

olharam de relance para Satanás para ver se ele iria reagir: "Haak Sung, por que você está aqui novamente? Vá 

embora! Depressa! Vá! Este lugar é não um lugar para se visitar. Vá! Depressa, saia logo! Os demônios 

gritaram para os meus parentes: "Vocês aí, sobre o que estão conversando? Vocês vão ficar calados!" Com 

medo, meus parentes ficaram parados e tremendo, aterrorizados.  

De repente, Satanás começou a atormentar o meu primo. Eu acho que ele estava intencionalmente tentando 

agitar-me para que eu reagisse. Satanás, usando suas unhas compridas, arrancou a carne das costas do meu 

primo. Meu primo gritou de dor e caiu. Entretanto, isso não satisfez a ira de Satanás e ele começou a arrancar a 

carne da cabeça dele e despedaçou seu crânio. A cabeça do meu primo se tornou pó, enquanto ele gritava em 

agonia: "Salva-me, por favor! Ahh!" Eu perdi a paciência e corri em direção a Satanás e chutei o seu pé, mas ele 
não se mexeu. Eu estava desamparado e não dava pra fazer nada, devido ao seu enorme tamanho. Satã era bem 

forte e grande. Eu era ineficaz.  

Jesus observou como eu lidei com a situação. Lembrei-me da história de Joo-Eun sobre o seu ataque a Satanás. 

Ela tinha subido em seu corpo e o ferido. Eu senti que tinha que fazer alguma coisa. Eu não podia simplesmente 

assistir, impotente. Comecei a subir pelo corpo de Satanás, agarrando-me nos cabelos do seu corpo. Eu também 
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usei minhas unhas para furar seu corpo e subir. Logo, atingi o topo de seu corpo. Devido ao seu tamanho, 

quando eu olhei para baixo, senti como se estivesse olhando para baixo de um grande precipício. Eu comecei a 

tremer. O medo começou a se infiltrar em mim, devido a sua altura enorme.  

Embora eu desejasse infligir ferimentos em Satanás, eu não poderia, porque eu não tinha uma arma. Eu, 

portanto, orei abertamente: "Deus, por favor, me dê a espada do Espírito Santo!" Assim que orei, uma espada 

feita de ouro desceu lentamente do céu. Agarrei-a rapidamente e comecei a atacar as áreas onde ele já havia 

sido ferido pelos outros membros da igreja.  

Anteriormente, eu não podia causar dor em Satanás, mas agora eu sou capaz de provocar-lhe danos. "Ahh! É 

doloroso! Quem está me perturbando? Por que você continua vindo a este lugar? Como vocês, pobres 

humanos, se atrevem a desafiar-me! Basta esperar e eu vou me vingar!"  

Eu continuei a furar as áreas previamente feridas com toda a minha força. Então, espetei o seu olho ferido e 

comecei a me balançar em suas asas. Suas asas já estavam danificadas e eu fiz de tudo para arrancá-las 

completamente. Assim, ele nunca mais seria capaz de usá-las novamente.  

Satanás saltou de sua cadeira e começou a entrar em pânico: "Ahh! O que você está fazendo comigo? Quando 

não é você, é outro! Ahhh! Estou cheio de dores! Eu vou buscar a minha vingança sobre você! Eu não vou 

descansar até ter a minha vingança! Eu não vou deixar você se safar dessa!” Satanás rangeu os dentes e estava 

furioso. Eu lancei um demônio num buraco que estava cheio de fogo. Ao caiu no fogo, ele gritou bem alto em 

agonia e subiu rapidamente para fora.  

O espírito subordinado ficou muito irritado e caminhou em direção ao meu primo. A criatura maligna usou uma 

faca e cortou toda a carne dele e colocou os pedaços em uma tigela grande. Meu primo ficou com apenas seus 

ossos. Enquanto eu via meu primo gritar e chorar, pensei comigo mesmo: “O meu primo está sofrendo porque 

eu ataquei e atormentei a Satanás?” Jesus disse: "Sam Dol, é o suficiente. Vamos embora". Então nós 

deixamos o inferno.  

Pastor Kim Yong Doo: Aguarde o tempo do Senhor  

Minhas mãos continuaram a mover-se em muitos movimentos diferentes. Fiquei surpreso e curioso sobre como 

a variedade de movimentos veio de forma tão natural. Como acontece com qualquer coisa que o Espírito Santo 

conduz ou supervisiona, eu não teria pensado nisso com minha mente finita. É sempre uma surpresa agradável e 

às vezes eu fico realmente espantado.  

Sempre que eu começo a orar, eu me pergunto: “Que tipo de movimentos as minhas mãos vão fazer hoje?”  De 

certa forma, eu gostaria de controlar minhas mãos e braços para que eles não se movessem. Gostaria apenas de 

me concentrar em minhas orações. Quando estou sob a supervisão do Espírito Santo, a minha voz, braços e 

mãos são levados pelo Seu poder e, portanto, não posso resistir.  

Além disso, se eu tento resistir, sinto como se o estivesse afastando e negando. Portanto, devo obedecê-lo. Eu 

fico desejando terminar tudo o mais rápido possível, mas parece que Deus está trabalhando muito lentamente, 

como se Ele não estivesse com pressa. É como quando o espírito de Jeová estava pairando sobre a face das 

águas.  

Como o Senhor não está com tanta pressa, eu sou o único que se sente agitado com o andamento das coisas. 

Como sou impaciente e procuro por resultados rápidos e fortes, fico preocupado de que eu possa não estar 

seguindo a direção de Deus. Vivemos em um mundo onde ocorrem mudanças rápidas e repentinas. Qualquer 

atraso me faz pensar que estou atrasado. Acredito que já estou acostumado com o estilo de vida moderno e, por 

isso, as coisas que estão ocorrendo na igreja, especialmente minhas experiências pessoais sob a direção do 

Espírito Santo, me fazem sentir que estão progredindo muito lentamente. Se eu quiser ficar na vontade de Deus, 

eu preciso abrir mão de todos os meus hábitos anteriores e experiências pessoais que tive como Pastor.  

O Senhor continua a me perguntar persistentemente. Ele quer que eu responda se eu vou levar o ministério 

segundo a sua vontade ou conduzir o ministério com base no meu próprio entendimento. A base do meu 



 
63 

entendimento seria a educação, disciplinas e filosofias que aprendi ao longo dos anos. O que seria o ministério 

segundo a Sua vontade? Todos os anos no ministério foram em vão? O que eu estava fazendo quando eu 

ministrava tão apaixonadamente? Uma coisa é muito clara. O Senhor não reconhece o ministério anterior que 

realizei com tanta confiança e a presunção de que tudo estava de acordo com a Sua vontade. Quando percebi 

que o ministério que eu havia construído não era reconhecido pelo Senhor, todo o meu corpo começou a tremer 

em reverência. O Senhor havia mostrado e diagnosticado a minha condição. Mesmo quando eu estava no 

processo de escrever o primeiro livro, o Senhor me havia ordenado a escrever principalmente sobre as 

experiências dos outros membros da congregação. Mais importante ainda, o Senhor me disse para obedecê-lo 

totalmente enquanto eu escrevesse o livro. Minha perseverança e paciência em obedecer iria produzir um livro 

mais autêntico.  

Enquanto eu orava sobre a questão do despertamento espiritual, senti que estava quase perto do céu. Entretanto, 

espíritos malignos tentaram me impedir, atacando-me com uma força maior. Na verdade, eles usaram táticas de 

guerrilha. Na medida em que as minhas orações ficavam mais profundas e eu me aproximava mais do céu, os 

espíritos malignos que eu havia derrotado anteriormente começaram a atacar os outros membros da igreja. O 

plano era atacar os membros da igreja e impedi-los fisicamente, a fim de distrair a minha oração. A distração 

me impediria de obter o despertamento espiritual. Os espíritos malignos estavam tentando bloquear e sufocar 

minhas orações.  

Aqueles que já tinham os olhos espirituais abertos viram a Satanás e ouviram-no dizer: "Assim que os olhos 

espirituais do pastor Kim forem abertos, nós estaremos fritos! Ataquem com força total!" Com a ajuda do 

Senhor, o ataque de Satanás foi ineficaz. Eles se reagruparam e atacaram uma segunda vez. Desta vez, seu 

plano era fazer com que a congregação caísse no chão, levando o Pastor a utilizar seu tempo expulsando os 

espíritos malignos de cada um dos membros.  

Mais uma vez, a irmã Baek Bong Nyu foi ferida pelos espíritos malignos e vários grupos de demônios entraram 

em seu corpo. Ela foi atacada à noite e acabamos lutando até às 5 da manhã. Como resultado do ataque anterior, 

meu corpo já estava sujeito a uma dor contínua e crescente. A variedade de dores em meu corpo me fez ficar 

prostrado quase o dia todo.  

Batalha entre os anjos de guerra e os espíritos malignos  

Nós batalhamos e expulsamos os espíritos malignos durante a maior parte da noite. Mal tivemos tempo para 

começar nossa oração às 5 da manhã, terminando às 08h30. As batalhas contra os nossos inimigos haviam 

tomado muito tempo da oração. Eu deixava cada membro da congregação em casa, após as orações. Quando eu 

cheguei em minha casa, eram 09:00. Quando entrei em casa, minha filha estava em um estado de espanto e 

exclamou: "Papai, Pastor! Tem anjos e demônios lutando no quarto principal!" Assustado, respondi: "O quê? 

Vamos ajudar os anjos com nossas orações!" Minha esposa e Joseph se juntaram a nós, enquanto rapidamente 

começamos nossa segunda reunião de oração em casa.  

Enquanto Joseph e Joo-Eun oravam, eles testemunhavam a cena com seus olhos espirituais. Eles afirmaram que 

os espíritos malignos vieram em grupos. Apesar de os olhos espirituais de Joseph não estarem totalmente 

abertos, ele podia lutar e derrotar os espíritos malignos com a ajuda de Joo-Eun. "Os demônios nunca param, 

eles nunca nos dão nenhum descanso!" Continuei a orar em línguas, mas percebi que eu estava com minhas 

habilidades limitadas para persegui-los.  

Nós estávamos muito cansados e irritados com os contínuos ataques. Usamos o Fogo Santo e derrotamos os 

espíritos malignos. Estavam todos desintegrados e queimados. Após a batalha, finalmente tivemos a 

oportunidade de tomar nosso café da manhã. No entanto, já estava quase na hora do almoço. Joo-Eun afirmou: 

"Pai, os quatro anjos estão nos protegendo!" Perguntei a ela: "Joo-Eun, você acha que pode falar com os 
anjos?" Ela respondeu: "Sim! Eu tenho tido conversas com eles já há algum tempo." Eu pedi pra Joo-Eun dizer 

aos anjos que eles fizeram um bom trabalho hoje. Joo-Eun começou a fazer perguntas aos anjos sobre eles 

mesmos. Então o Senhor apareceu e nossa conversa continuou.  
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Kim Joo Eun: As asas dos anjos e o seu significado  

"Jesus! Há quatro anjos em minha casa. Quem são eles? Por que eles estão na minha casa?"  

Jesus: "Eles são os quatro anjos da guarda, designados para proteger sua família. Eles foram enviados por 

Deus Pai e eles estão protegendo cada um de vocês."  

Kim Joo Eun: "Mas Jesus, como é que os anjos que protegem a minha mãe, meu irmão e a mim têm apenas 

um par de asas e não dois? Por que o anjo guardião do pastor tem dois pares de asas?”  

Jesus: "Os pastores passam muito tempo orando pelos membros da igreja. Além disso, os pastores integram 

o nível mais alto dentre os servos Deus. Os Pastores trabalham mais diligentemente para o Senhor. Como 

resultado, eles são protegidos por um anjo de maior hierarquia. Anjos com dois pares de asas são de 

hierarquias mais elevadas e são mais poderosos que os anjos com um par de asas. Pastores que dirigem seus 

ministérios com grande habilidade são protegidos por anjos da guarda com três pares de asas. Os anjos com 

três pares de asas são de hierarquia ainda mais poderosa e superior.”  

Kim Joo Eun: "Jesus, quando entrei na minha casa, há alguns minutos, presenciei uma batalha entre os 

espíritos malignos e os anjos. Como os anjos reagem quando minha mãe e meu pai discutem ou quando meu 

irmão e eu discutimos? De fato, eu e meu irmão discutimos muito."  

Anjos: (Enquanto eles ouviam a conversa, eles começaram a intervir). “Santa Joo Eun, você não deve discutir 

ou lutar. Sempre que os santos discutem ou brigam uns com os outros, seus galardões diminuem drasticamente. 

Por favor, não discutam mais. Por favor!"  

Kim Joo Eun: “Senhor, por vezes, sentimos uma grande pressão sobre os nossos corpos quando estamos 

dormindo. Por que ocorre essa reação física durante o sono?"  

A PARALISIA DO SONO  

Jesus: "Isso geralmente acontece quando os espíritos malignos pressionam fortemente os corpos das 

pessoas, quando o anjo guardião da pessoa é derrotado. Contudo, isso não ocorre quando os anjos derrotam 

os espíritos malignos. Às vezes, há espíritos malignos de níveis mais elevados que tentam entrar no corpo da 

pessoa e pode ocorrer de eles derrotarem o anjo da guarda dessa pessoa. Quando as pessoas me aceitam 

como seu Senhor e Salvador e crêem de todo o seu coração, um anjo da guarda é enviado naquele momento 

com a missão de proteger a pessoa pelo resto da sua vida. Os cristãos têm os anjos da guarda para protegê-

los. Os incrédulos têm espíritos malignos para atormentá-los. Em todo tempo, os incrédulos estão 

sobrecarregados ou podem ser liberados durante o sono. Tudo depende das condições do demônio 

respectivo. Meus filhos ficam mais vulneráveis quando pecam várias vezes ou quando a sua fé se debilita. 

Eles se tornam suscetíveis a ataques durante seu sono. Quando um espírito maligno de patente mais elevada 

prevalece sobre o anjo da guarda, a pessoa-alvo sofrerá esse peso sobre o seu corpo. Geralmente, a pessoa é 

incapaz de observar a luta entre o anjo e o demônio. No entanto, sua vida é geralmente salva, porque o seu 

anjo da guarda é capaz de derrotar os espíritos malignos. Lembre-se sempre disso!"  

Kim Joo Eun: "Jesus, o que acontece com os anjos da guarda quando a pessoa se desvia ou volta ao mundo? 

Há tantas pessoas assim.” 

Jesus: "Quando uma pessoa que era fiel acaba se tornando apóstata, o anjo de proteção é recolhido ao céu 

para estar diante de Deus, onde também é repreendido por Deus. O Anjo de proteção pode ser liberado de 

volta à sua função original. Se o apóstata se arrepender, o anjo é enviado mais uma vez e irá proteger o 

crente como antes. Os anjos de proteção estão lá para guardar e ajudar da melhor maneira possível, mas é 

principalmente baseado na escolha da pessoa. A posição ou hierarquia do anjo é elevada com base nas obras 

da pessoa.”  

Kim Joo Eun: "Quantos pares de asas um anjo pode ter?"  
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Jesus: "O máximo de pares de asas que um anjo pode ter são três. Além disso, existem alguns anjos sem 

asas. O número de asas e os seus tamanhos refletem a sua posição e hierarquia. Suas asas podem crescer em 

seus corpos. Em algumas ocasiões especiais, eu mesmo vou colocar as asas em um anjo.”  

Kim Joo Eun: "Jesus, enquanto nós falamos sobre eles, eles parecem muito felizes!"  

Jesus: "Isso é verdade. Eles gostam de ouvir conversas espirituais. E eles tornam-se instantaneamente tristes 

quando ouvem conversas mundanas."  

Kim Joo Eun: "Jesus, eu reparei que quatro dos anjos estão dançando enquanto nós continuamos a falar 

sobre eles. Uau! Parece muito com a minha mãe dançando a dança do Espírito. Anjo, o Pastor está gravando e 

anotando as suas aparências e conversas. O Pastor vai escrever um livro sobre os nossos relatos.”  

Anjos: "Uau! É verdade? Nossa história será escrita em um livro?"  

Kim Joo Eun: "Sim, claro!"  

Jesus: (Os anjos estavam em êxtase e continuaram a dançar de modo mais impressionante. Eles queriam 

continuar nossa conversa, mas o Senhor interveio) "Freckles! Você deveria estar conversando comigo. Por 

que você está tentando falar com os anjos?"  

Anjos: (Quando o Senhor falou, eles humildemente baixaram suas cabeças e educadamente se afastaram).  

Kim Joo Eun: “Jesus, o que acontece quando uma pessoa morre? Quantos anjos vêm e escoltam a pessoa?"  

Jesus: "Com os crentes, seu anjo da guarda e um outro anjo escoltam a pessoa para o céu. Quando um 

incrédulo morre, uma criatura do inferno chega para escoltar a pessoa para o inferno."  

Kim Joo Eun: “Jesus, eu gostaria de visitar o meu lar no céu".  

Jesus: "Você precisa ir e visitar o seu lar no céu! No entanto, se você quiser vê-lo, você deve orar 

fervorosamente. Não seja complacente nas suas orações. Esta é a razão pela qual eu não estou deixando 

você visitar o céu tão facilmente. Se eu conceder-lhe tal desejo, você pode se tornar preguiçosa e 

complacente com suas orações."  

Kim Joo Eun: "Jesus, me desculpe por fazer tantas perguntas. Eu estou muito curiosa para saber se os anjos 

choram. Quando vamos para o céu, os membros da família serão capazes de ver uns aos outros? Os santos 

irão discutir no céu?"  

Jesus: “Freckles, por que você está tão curiosa sobre tantas coisas? Depois de eu ter-lhe concedido dons 

proféticos, você agora me „importuna‟ com mais coisas. Hahaha. Tudo bem, vá em frente e me faça mais 

perguntas, uma por uma. Os anjos podem expressar tristeza com uma expressão facial. Eles são incapazes 

de chorar ou ter lágrimas nos olhos. Somente os Arcanjos Miguel, Gabriel e eu somos capazes de derramar 

lágrimas. Os membros da família se encontrarão com alegria e verão uns aos outros no céu. Entretanto, eles 

não se encontrarão o tempo todo, exceto em ocasiões especiais. Mas eles podem reunir-se nos cultos da 

igreja no céu. O céu é um lugar sem mácula ou manchas. É um lugar perfeito! Deus Pai supervisiona e 

controla todas as coisas por si mesmo. É por isso que o céu é um lugar perfeito. Não há razões para discutir 

ou argumentar. Nenhuma. Essas coisas ocorrem porque os humanos têm uma natureza pecaminosa. A 

natureza pecaminosa pode ser ansiedade e preocupação. Essas são duas razões principais pelas quais as 

pessoas discutem e brigam. Anjos nunca brigam. Isso nunca ocorre. Se ocorresse, eles seriam expulsos do 

céu sem nenhuma chance de se arrepender. Eles seriam impiedosamente lançados no inferno. Almas salvas 

não brigam ou discutem. Isso é impossível no céu. Mesmo se isso ocorresse, eles não seriam lançados no 

inferno, porque estão sob a graça de Deus. Eles vivem uma vida alegre e feliz.”   
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==== DIA 28 ==== (Hebreus 4:12-16) 

 

Pastor Kim Yong-Doo: Ataque dos espíritos malignos com força total 
 

Com o passar dos dias, durante o nosso rali de 30 dias de oração, as batalhas com os espíritos malignos se 

intensificavam. Sempre que uma pequena ovelha ora sob as duras condições do clima, o meu coração sente 

pena deles e eu nada posso fazer, a não ser chorar. Estamos cansados fisicamente e espiritualmente, devido aos 

ataques investidos pelos espíritos malignos. 

 

As batalhas vão e voltam. Às vezes a gente vence e, por vezes, os espíritos malignos vencem. Essa rotina se 

repete várias vezes. 

 

Embora as batalhas sejam intensas, nós nunca paramos de clamar ao Senhor durante a batalha. Na verdade, nós 

persistentemente clamamos por ele. Nós nos reunimos por volta das 9h da noite. Antes do culto, cantamos e 

louvamos ao Senhor. Enquanto estávamos adorando, a Irmã Baek Bong Nyu foi atacada. Ela foi a primeira a 

enfrentar os demônios. Durante o ataque, ela caiu para a frente. Os espíritos malignos começaram a entrar no 

seu corpo. Eles eram invisíveis e eu não podia ver sua forma ou figura com meus olhos. O ataque foi repentino 

e nós não estávamos preparados para combater tais espíritos malignos. 

 

Como homem, fui incrédulo quanto ao chamado para ser pastor. Pensei comigo mesmo: "Eu devo estar 

caminhando em escuridão espiritual. Por que eu não posso impedir os ataques espirituais? Por que eu só 

começo a lutar depois que os ataques ocorrem?" Os membros da igreja caíram, rolaram no chão e gritaram de 

dor. Senti-me impotente e incapaz de ajudá-los. Então, de repente, minha mulher não podia se mover, pois suas 

pernas estavam paralisadas. Meu filho Joseph foi atacado e começou a sentir uma enxaqueca muito forte. 

Minha filha, Joo Eun, foi uma vítima quando o seu braço foi quebrado. Yoo Kyung  e Haak Sung caíram no 

chão, também foram atingidos pelos espíritos malignos. 

 

Se eu expulsava os espíritos malignos de um membro, eles simplesmente saltavam para outro membro e 

atacavam sua próxima vítima. Os membros da nossa igreja estavam em tormento. Como pastor, senti-me 

inadequado. Sinto que não sou muito espiritual, incapaz de satisfazer o desejo espiritual dos membros da igreja. 

Até este momento, eu não havia percebido o quão inadequado eu sou como pastor. A batalha de hoje refletiu 

claramente a minha fraqueza espiritual. Sinto-me infeliz e angustiado, neste momento. 

 

Por três dias, temos lutado com os espíritos malignos. Como resultado, não tenho experimentado uma boa noite 

de sono. Não importa onde eu estivesse, quer na igreja ou na minha casa, os espíritos malignos não me deram 

descanso. A batalha de ontem à noite, especialmente, nos deixou exaustos. Essa batalha continuou até às 8 da 

manhã de domingo. Apesar de eu ter utilizado toda a minha fé e habilidades espirituais, fui ineficaz. 

 

Portanto, não tive escolha, senão buscar o auxílio do Senhor. Clamei ao Senhor, mas o Senhor exigiu que eu 

derrotasse os espíritos malignos com a minha fé até o fim. Como o culto de domingo estava se aproximando, 

fiquei impaciente e clamei ao Senhor, dizendo: "Jesus, ajude-me! Eu te imploro! Intervenha ou envie o Arcanjo 

Miguel para ajudar. Por favor, depressa! Não importa quem venha nos ajudar." Enquanto eu implorava, 

Joseph, Joo Eun e Haak Sung juntaram-se comigo para clamar por ajuda. Estávamos todos cobertos de lágrimas. 
Nossos corpos estavam encharcados de suor. Logo depois, muitos anjos chegaram do céu e ficaram a nossa 

frente. 

 

A ajuda do Arcanjo Miguel 

 

Parecia que centenas de milhares de anjos haviam chegado. Eles continuaram a chegar e se reuniram ao nosso 

redor. Estávamos cercados por eles. Os anjos começaram a nos proteger e nos cobrir com brilhantes camadas 

resplandescentes de luz. Os espíritos malignos tentaram nos atacar. Em pouco tempo, vi uma tremenda luz 

resplandescente descendo do céu. O Arcanjo Miguel estava se aproximando de nós. Ele estava montado em um 

cavalo branco, um cavalo com asas. Enquanto cavalgava, ele girava uma enorme espada brilhante. Assim que 

ele chegou, em um só movimento, decapitou alguns dos espíritos malignos. 

 

Os demais demônios ficaram confusos e começaram a se dispersar, ante a presença do Arcanjo Miguel. Ele se 
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aproximou e caminhou em meio aos membros da igreja. A medida que ele caminhava, ele atacava os espíritos 

malignos e os decapitava. Enquanto os espíritos malignos eram decapitados, uma fumaça escura emergia de 

seus corpos e eles desapareciam. 

 

Os anjos estenderam suas asas, numa tática defensiva para proteger os membros da igreja. Miguel continuou a 

andar e decapitar os espíritos malignos com sua espada. Os demônios gritavam e fugiam confusos. Foi um 

pandemônio para eles. Em seguida, Jesus apareceu e observou a situação. 

 

Lee Haak Sung: Queimando os espíritos malignos com Fogo Santo 

 

Vários grupos de espíritos malignos entraram no corpo da minha mãe. Nosso tempo de oração ia acabando, 

enquanto nós a ajudávamos e expulsávamos os demônios de dentro dela. Embora a situação parecesse um 

pandemônio e minha mãe estivesse em tormento, o pastor manteve a compostura e continuou a conduzir um 

culto forte e eficaz. A palavra do pastor foi combinada e reforçada pelo poder de Deus, de modo que, quando a 

reunião de oração começou, a presença de fogo do Espírito Santo era muito poderosa. 

 

Hoje estava muito mais frio do que habitualmente. Como resultado, eu não estava de bom humor e minha 

cabeça estava cheia de pensamentos pessimistas. No entanto, logo que comecei a orar, o fogo poderoso do 

Espírito Santo entrou em meu coração. O fogo se movia de uma forma circular. Depois que o fogo entrou em 

meu coração, comecei a suar de calor e pela energia. Testemunhei uma multidão de anjos chegando do céu, 

vindo por uma porta aberta na cruz do altar. Os espíritos malignos ainda estavam no corpo da minha mãe e a 

atormentavam. A dor fazia com que minha mãe rolasse no chão. Ela estava indefesa e não sabia o que fazer 

para que seu tormento parasse. Ela chorava e gritava continuamente. Todos os membros da Igreja estavam 

envolvidos na batalha para expulsar os espíritos malignos. A batalha continuou até de manhã. Felizmente, com 

a ajuda do Arcanjo Miguel, nós derrotamos os espíritos malignos e conseguimos terminar o culto daquele dia. 

 

Quando o Arcanjo Miguel e Jesus voltaram para o céu, fomos capazes de encontrar tempo para orar 

individualmente. Enquanto eu orava em línguas, vi um grupo de sombras rastejando, saindo de um canto. Em 

segundos, um espírito maligno parecido com um grande dinossauro apareceu e começou a correr em minha 

direção. Enquanto ele vinha em minha direção para me atacar, sua cabeça se abriu e pude ver objetos vermelhos 

e pegajosos movendo-se dentro de sua cabeça. Enquanto observava a situação, senti como se a minha alma 

estivesse saindo do meu corpo. Naquele segundo, em um momento de fraqueza, fui atacado pelo demônio. 

Fiquei muito assustado e clamei ao Senhor: "Jesus, ajude-me! Vem depressa e me salve!" O Senhor chegou 

imediatamente e agarrou a cauda do dinossauro e o arremessou para longe. O espírito maligno gritava, enquanto 

fugia. 

 

Em seguida, um grupo de espíritos malignos em forma de sombras negras puxou meu colete. Tentei me soltar, 

mas não consegui e, além do mais, minha oração foi interrompida. Tão logo percebi que não podia derrotá-los 

com minhas próprias forças, decidi clamar em alta voz pelo poder do Fogo Santo. Comecei a gritar: "Fogo 

Santo! Fogo Santo!" De repente, uma chama de fogo ardente surgiu do meu corpo e desintegrou os espíritos em 

forma de sombra negra. 

 

Ao iniciar minha oração em línguas, comecei a ouvir uma música. Então orei e dancei ao ritmo da música. Em 
seguida, percebi um espírito maligno semelhante a uma máscara de ferro aproximando-se de mim. Continuei 

orando e minhas mãos passaram a se mover no ritmo da música. O demônio da máscara de ferro chegou mais 

próximo de mim e eu arranquei sua máscara. Ao removê-la, um enxame de insetos saiu de dentro dela, mas eu 

os destruí com o Fogo Santo. Tão logo derrotei os espíritos malignos, o Senhor chegou e me entregou um doce 

do céu. Era bem gostoso e delicioso. No entanto, comi rapidamente e comecei a tossir. 

 

Lee Yoo Kyung novamente testemunha seus parentes sendo atormentados no inferno 

 

Jesus segurou minha mão e me perguntou: "Yoo Kyung, você gostaria de visitar o céu?" Assim que ouvi sua 

pergunta, meu coração se encheu de alegria. Nós voamos pelo ar, passando pelo espaço e pela Via Láctea, 

enquanto continuávamos a voar. No entanto, inesperadamente, passamos por um túnel escuro e nos dirigimos 

por um caminho a nossa esquerda. O caminho da esquerda conduz ao inferno, enquanto o caminho da direita, 

para o céu. 
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Jesus sabia que, se Ele me pedisse para visitar o inferno, eu teria resistido. Eu acho que a sua pergunta foi 

retórica, com utilização de linguagem persuasiva. 

 

Eu gosto muito de visitar o céu e sempre que tenho a oportunidade de visitá-lo, eu aprecio muito. Eu gostaria de 

poder morar lá para sempre a partir de agora. Mas o inferno é um lugar horrível e muito assustador. É um lugar 

no qual não quero pensar, nem. Quando o Senhor me perguntou se eu queria visitar o céu, fiquei sem resposta. 

Sempre que eu tenho a experiência de visitar o inferno, passo noites sem dormir. Meu corpo experimenta e traz 

consigo um pouco da dor do inferno. 

 

Enquanto eu pensava comigo mesma, vi os meus parentes sendo arrastados. Eles foram forçados a ficar em uma 

fila onde uma criatura maligna enorme os estava esperando. Essa criatura maligna era tão grande que parecia 

que sua altura atingia o topo do inferno. Havia muitas árvores em forma de cruzes estendidas em frente à 

criatura. 

 

Os outros espíritos malignos estavam se preparando para colocarem meus parentes nas cruzes. A criatura 

enorme parecia ser o rei. Toda vez que ele comandava, seus subordinados e os meus parentes se agitavam de 

medo. O enorme tamanho da criatura maligna, sua voz trovejante e sua aparência me assustavam. Eu acabei 

chorando. 

 

Assustada, irrompi em lágrimas. Com uma expressão de preocupação, minha avó enxugou as minhas lágrimas. 

Eu nunca havia tido permissão para dar as mãos a alguém no inferno, mas, desta vez, minha avó foi autorizada 

a se aproximar e enxugar minhas lágrimas. Enquanto ela o fazia, senti a frieza de sua mão. Era como gelo. 

"Yoo Kyung! Por que você veio aqui de novo? Este não é um bom lugar para visitar. Saia agora!" Enquanto 

falava, ela chorava comigo. 

 

Jesus me puxou para perto de si e me deu uma fruta vermelha, que Ele havia trazido do céu. Ele me disse para 

parar de chorar, após terminar de comer a fruta. Enquanto eu a comia, minha avó me encarava. O Senhor então 

me disse: "Yoo Kyung, como você se sente depois de ser tocada por sua avó?" Eu respondi: "Senhor, a mão da 

minha avó é muito fria e trêmula. Parece que ela está congelando." 

 

Enquanto eu chorava, minha avó curvou a cabeça diante do Senhor e disse: "Meu amado Jesus! Obrigado por 

trazer a minha neta, Yoo Kyung." Meu tio, que estava ao lado de minha avó perguntou: "Yoo Kyung, onde está 

sua mãe?" Eu disse: "Ela está sofrendo muito. Ela nem mesmo pode orar, tendo que ficar deitada no banco da 

igreja." Meu tio perguntou: "Isso é verdade? Desejo-lhe saúde e bem estar ... " Ele estava preocupado com 

minha mãe. Então eu vi meu avô e meu primo em pé ao lado deles. Eu não sei que tipo de tormento meu avô 

sofreu antes de vir para este lugar, mas a pele de seu corpo e rosto tinha sido arrancada. 

 

Com seus rostos perturbados, meu tio e meu primo expressaram preocupações. "Yoo Kyung, com que 

finalidade você veio aqui? Saiam daqui agora!" Enquanto minha avó chorava, ela falou mais uma vez: "Yoo 

Kyung, eu também quero sair deste lugar. Como você está com Jesus, por favor, peça ao Senhor para me tirar 

deste lugar com você. O inferno é um lugar de tormento e dor insuportáveis. É um lugar tão assustador. Por 

favor, me ajude a sair deste lugar. " 
 

Quando vi minha avó chorar e implorar, perguntei ao Senhor: "Jesus, por favor, tire-a deste lugar! Eu me sinto 

tão mal por causa da minha avó!" Clamei a Deus Pai: "Meu Deus Trino. Ajude-me!" Jesus respondeu: "Yoo 

Kyung, está ficando tarde. Vamos sair. É suficiente por hoje." Ele pegou minha mão e, nesse momento, ouvi 

meu primo gritar muito alto: "Yoo Kyung, por favor me ajude. Por favor, salve-me!" Enquanto ele gritava, uma 

cobra vermelha, azul e amarela enrolou em torno de suas pernas. As cobras lentamente deslizavam, subindo em 

direção a sua cabeça. 

 

Meu primo continuou a gritar e gritar: "Yoo Kyung, quando você voltar para a terra, evangelize a todos os 

nossos familiares e diga-lhes para crerem em Jesus. Diga-lhes para irem à igreja fielmente! Diga-lhes para não 

virem a este lugar, de maneira nenhuma! Você entendeu?" Enquanto ele gritava, um espírito maligno com um 

chifre afiado correu até eles e, irritado, perguntou: "O que você está falando?" Ele parecia muito perturbado. O 

espírito maligno perfurou o peito da minha avó com seu chifre. Minha avó caiu no chão gritando. 
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Eu gritava histericamente: "Vovó, vovó! Demônio, eu não vou deixar você se safar dessa! Não toque na minha 

avó!" Enquanto eu gritava, percebi que estava na igreja e orava. Jesus afagou minha cabeça, falou comigo e me 

consolou enquanto eu chorava e orava. 

 

Irmã Baek Bong Nyu: O arcanjo Miguel em um cavalo branco 

 

Durante o culto, vários espíritos malignos alinharam-se em fila e entraram no meu corpo. Eles causaram 

dormência em minha mão esquerda. Eu não era capaz de distinguir suas aparências. Eles continuaram a saturar 

o meu corpo. Eu estava com uma dor tremenda e rolava no chão. O Pastor e a Sra. Kang Hyun Ja notaram a 

minha perturbação e interromperam suas orações para virem em meu auxílio. Outros membros da congregação 

também me ajudaram. Todos começaram a expulsar os espíritos malignos, o que foi uma tarefa muito difícil. O 

grupo passou um bom tempo lutando. 

 

A batalha contra os espíritos malignos continuou até a noite. Os espíritos malignos, dentro do meu corpo, 

resistiram muito. Eles não iriam tão facilmente sair do meu corpo. O pastor e sua esposa expulsaram todos os 

espíritos malignos um de cada vez. Eles oraram durante toda a noite. Havia muitos espíritos dentro de mim. Os 

espíritos malignos me atormentaram durante toda a noite. Meu corpo se retorcia em todas as direções. O grupo 

finalmente expulsou todos os espíritos malignos ao amanhecer. Quando eles entraram no meu corpo, eu não era 

capaz de ver as suas formas. No entanto, enquanto eles eram expulsos um por um, pude ver claramente as suas 

formas. 

 

Observei muitos tipos diferentes de cobras, algumas eram grandes e algumas pequenas. Vi também insetos que 

pareciam grotescos e assustadores. Além disso, havia um espírito maligno que parecia uma jovem e outros 

espíritos malignos que tinham chifres. Todos eles foram expulsos um por um. Uma vez liberta, senti-me 

aliviada e livre. Meu corpo estava dolorido e eu tive dificuldade para me movimentar. Tive que orar deitada. 

Então o Senhor veio com um grupo de anjos para me confortar. O Espírito Santo veio também e me aqueceu 

com fogo santo. Uma bola de fogo entrou em meu coração. 

 

Tão logo a bola de fogo entrou em meu coração, meu corpo ficou tão quente, que eu não podia suportar. Eu 

estava tremendo de frio, mas depois de receber o fogo santo, fiquei muito quente. De repente, explodi em 

oração em línguas de forma poderosa, enquanto o calor do fogo ardia em mim. Jesus então me disse: "Bong 

Nyu, eu sei que você teve um dia difícil. Portanto, não quero te levar ao inferno hoje. Vocês estão orando, 

apesar de seus corpos estarem doloridos. Vamos visitar o céu. Quero aliviar sua dor." O Senhor então segurou 

minha mão e nós voamos em direção ao céu. 

 

Assim, o Senhor me levou ao céu. Nós visitamos o mar, a montanha branca como a neve, e ele continuou a me 

mostrar os arredores. "Sua mão está fria como gelo. Você deve estar sentindo dor. É obra do diabo!" O Senhor 

pegou minha mão e, nesse momento, vi uma fumaça preta saindo de minha mão sob a forma de uma serpente. 

Após o toque caloroso do Senhor, a fumaça desapareceu e minhas mãos tornaram-se quentes. O Senhor falou 

suavemente: "Bong Nyu, seu corpo físico está muito fraco e cansado. Pare e descanse aqui. Você fez um bom 

trabalho hoje." 

 
Depois de descansar bastante no paraíso, senti que havia me recuperado. Então saí com os anjos e usufruí um 

bom tempo. Logo depois, voltei para a igreja e vi o arcanjo Miguel decapitando vários espíritos malignos. Ele 

estava montado em um cavalo branco e andava entre os membros da igreja, que estavam orando. Como o pastor 

havia expulsado os espíritos malignos de mim, ele não teve a oportunidade de orar durante a noite e, por isso,  

ele se preparou para orar pela manhã. Vi cerca de cinqüenta espíritos malignos cercando o Pastor. Eles estavam 

esperando uma oportunidade para atacá-lo. O arcanjo Miguel aproximou-se do pastor e gritou: "Todos vocês, 

espíritos malignos imundos! Como se atrevem a vir e se reunirem aqui?" Ele, então, brandiu sua espada 

brilhante, que parecia uma luz dourada e os espíritos malignos ao lado do Pastor foram decapitados, tornando-

se cinzas. Vi fumaça renascer das cinzas, enquanto os espíritos malignos fugiam para o inferno. A cena era 

muito viva. Ao comparar Joo Eun com os outros jovens, vejo que ela é especialmente brilhante, expressiva e 

sempre alegre. 

 

A família do pastor está atravessando dificuldades financeiras. Embora sempre tenham vivido na pobreza, seus 



 
70 

filhos são disciplinados e bem educados. Eles nunca se queixam de sua situação. A maior parte dos membros de 

nossa igreja são pessoas rejeitadas de outras igrejas. Eles têm se estabelecido aqui e tornaram-se estáveis na fé. 

 

Jesus retornou à igreja e estava despertando Joo Eun, que havia adormecido durante um longo período de 

oração. Enquanto observava o Senhor, comecei a chorar, ao notar que Joo Eun não estava respondendo. Fiquei 

triste por Joo Eun, vendo-a tão cansada. O Senhor então lhe disse: "Joo Eun, sardenta, sou eu, o Senhor. Vim 

para levá-la até o céu. Acorde, Joo-Eun. Minha querida Joo-Eun, eu vim para lhe mostrar mais lugares no céu, 

Joo Eun! Levante sua cabeça." O Senhor tentou persuadi-la suavemente. 

 

Joo Eun devia estar muito cansada e não estava respondendo ao Senhor. O Senhor suspirou: "Sinto muito. Por 

causa da sua fervorosa oração, eu queria mostrar-lhe hoje o céu. Eu realmente sinto muito." Ele gentilmente 

acariciou suas costas e partiu. 

 

Um grupo de espíritos malignos, que foram expulsos pelo arcanjo Miguel, voltou a entrar na Sra. Kang Hyun Ja. 

Todos eles, num total de cinqüenta, reuniram suas forças e a cercavam. Eles esperaram por uma oportunidade 

de entrar em seu corpo. Felizmente, o arcanjo Miguel chegou próximo dela e gritou: "Vocês não aprenderam? 

Então, girou sua espada uma vez e decapitou os espíritos malignos", que se desintegraram, tornando-se cinza. 

 

Enquanto o pastor, sua esposa e a diaconisa Shin persistentemente oravam, um grupo de anjos apareceu e 

cobriu-os com suas asas, formando um escudo de proteção. O arcanjo Miguel continuou a batalha contra os 

espíritos malignos, decapitando-os com sua espada de ouro. 

==== DIA 29 ( 2 Coríntios 6:1-2 )  O desejo de Joseph  

Restava apenas um dia para terminar nosso rali e minha visão espiritual ainda não havia sido aberta. Senti-me 

pesado e problemático. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Anteriormente, quando o nosso grupo 

terminava a reunião de oração, eu gostava de ouvir os testemunhos de outras pessoas sobre seu despertamento 

espiritual. Eu não podia evitar que os invejasse. O Senhor ainda estava em silêncio. Joo-Eun e os demais 

membros da congregação explicaram a razão pela qual eu não estava experimentando o despertar. Eles 

disseram que eu havia sido chamado para o ministério de pastor. Portanto, eu deveria orar até que Deus 

estivesse satisfeito. Eu não sei por que os pastores têm que orar por mais tempo e com mais dedicação. Meu 

pai, o pastor Kim, também não havia sido despertado espiritualmente. Eu pensei que talvez o seu o coração 

pudesse estar em desespero. Entretanto, ele não expressava qualquer emoção de desapontamento, mas ele me 

confortava com palavras de encorajamento: "Oremos e sejamos pacientes.  

Durante a minha oração, explodi em lágrimas de arrependimento e clamei por um bom tempo: "Senhor, por 

favor, abra os meus olhos espirituais! Mostre-me algo, por favor." Enquanto eu orava em línguas, vi uma luz 

azul piscando no meio da escuridão. Mas logo, desapareceu. Orei e esperei ver a luz azul novamente. Meu 

coração ansiava por ela. No entanto, eu não vi a luz azul. Fiquei desapontado, mas não irritado. 

A transformação da Diaconisa Shin, Kyung Sung Min e Jung  

Apesar de ter me arrependido com lágrimas por um longo tempo, não tive nenhuma visão. Eu me lembrava das 

noites de oração, que em si mesmas, foram um milagre. Sem a ajuda do Senhor, não teria sido possível. Meu 

compromisso de oração, por si só, é um resultado da graça de Deus e de sua compaixão. Enquanto ouvia os 

testemunhos dos membros sobre o seu despertamento espiritual e suas experiências de visitar o céu e o inferno, 

sentia-me envergonhada e até questionei a minha fé. Era mais um espetáculo. Tentei equiparar-me aos outros. 

Atualmente, estou confessando sinceramente os meus pecados, com lágrimas de arrependimento.  

Meu marido estava observando atentamente o meu filho, Jung Min. Seu comportamento havia mudado 

totalmente. Jung Min teve uma experiência de visitar o inferno antes de mim. Meu filho olhou para mim e 

disse: "Mãe, você tem que visitar o inferno e experimentá-lo." Eu tive que me controlar, assustada com sua 

observação.  

Meu filho Jung Min é apenas uma criança prestes a entrar na escola primária. Ele era viciado em jogos da 

internet e desenhos animados. No entanto, depois de ter experimentado o fogo ardente do Espírito Santo, 

http://translate.google.com/translate?hl=pt-BR&sl=en&tl=pt&prev=_t&u=http://www.biblegateway.com/passage/%3Fsearch%3D2%2520Corinthians:%25206:1-2%3B%26version%3D31
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nasceu de novo e recebeu um dom espiritual. Ele já não assistia televisão ou jogava jogos na internet por quase 

um mês. Agora que ele tem se dedicado à oração, ele pode facilmente orar por três horas com as mãos 

levantadas. Sua ambição agora é ser um pastor. Ele está lendo e estudando a Bíblia todos os dias. Espero para 

ver como ele vai se sair.  

Lee Haak Sung:  O sofrimento do Senhor na cruz 

Enquanto eu orava, três espíritos malignos apareceram ao mesmo tempo. Um dentre eles parecia muito forte. 

Ele tinha um corpo com músculos definidos, era de grande porte e tinha três cabeças. O espírito corria a minha 

volta, tentando me distrair e confundir. Corri atrás dele e agarrei suas pernas, girando-o no ar. De repente, saiu 

fogo santo da minha mão e consumiu o espírito maligno, que instantaneamente desintegrou-se em cinzas. Então 

notei um objeto preto escondendo-se atrás da diaconisa Shin. Confrontei o objeto preto, como também o 

espírito maligno musculoso. Logo, um outro espírito maligno em forma de um dinossauro apareceu. Seu crânio 

estava aberto. Agarrei-o sem piedade e girei-o no ar diversas vezes. Ele se desfez em pedaços e, de seu corpo 

destruído, saíram diferentes insetos sujos e assustadores que se tornaram um enxame. Eu gritei bem alto: "fogo 

do Espírito Santo! Então, uma bola de fogo saiu do meu corpo e destruiu os espíritos malignos e os enxames de 

insetos.  

Após eu haver derrotado os espíritos malignos, o Senhor apareceu. Logo que o vi, supliquei-lhe em lágrimas: 

"Por favor, leve Joseph e Joo-Eun ao céu." Jesus respondeu: "tudo bem, eu levarei. Ele me chamou pelo meu 

apelido, dizendo: "Sam dol, vamos ao céu juntos." Eu segurei a mão do Senhor e chegamos no jardim, onde 

desfrutei de um tempo muito agradável.  

Enquanto eu andava no jardim de flores, o Senhor me disse: "Haak Sung, temos que visitar outro lugar. Vamos 

agora." Eu me perguntava onde estávamos indo. Então percebi que estava na Igreja do Senhor. Em uma visão, 

vi o Senhor caminhando em direção a uma colina e depois desapareceu. De repente, o Senhor apareceu diante 

dos meus olhos. Ele estava carregando sua cruz. As pessoas batiam nele, enquanto Ele sangrava por causa das 

feridas e cortes em seu corpo. Muitos zombavam do Senhor.  

Ele estava usando uma coroa de espinhos e, de seu rosto, escorria sangue, por causa dos espinhos que 

perfuravam sua cabeça. Vi a cena em que Jesus sofreu com os cravos compridos trespassados em Suas mãos e 

pés. Então, Ele morreu. Gritei alto ao testemunhar como Jesus sofreu. Vi a coroa de espinhos, os pregos em 

suas mãos e pés, o derramamento de água e sangue etc. Então o Senhor apareceu. Desta vez, ele estava 

enxugando as lágrimas dos meus olhos e gentilmente me disse: "Haak Sung , não chore." Eu nunca vou 

esquecer o que presenciei naquela visão.  

Lee Yoo Kyung come frutos do céu de uma só vez  

Hoje não foi um dia normal. Jesus já estava esperando por nós na igreja antes de nossas orações. Ele ficou 

debaixo da cruz pendurada na igreja. Quando comecei a orar, clamei desesperadamente a Deus Pai. O Senhor 

veio a minha frente e, de imediato, segurou a minha mão, conduzindo-me até o céu. Ao chegarmos lá, comecei 

a cantar, enquanto Jesus observava. Cantei três músicas: "Louve, ó alma minha, Levante-se e lute contra o 

diabo, e Batiza com o Espírito Santo'. Eu cantava as músicas repetidamente. O Senhor gentilmente bateu 

palmas e disse: "Minha querida jovem canta muito bem. É agradável." Então Ele me cumprimentou.  

Eu disse ao Senhor: "Senhor, eu sinto dor em minha garganta e tenho tossido recentemente". O Senhor 

respondeu: "Sério? Não é permitido que você fique doente. Você tem um resfriado? Eu vou te curar, não se 

preocupe." Ele acariciou a mão sobre meu corpo e me segurou em seus braços. Quando Jesus me tocou, senti 

sua bondade, carinho e gentileza. Eu não sabia o que fazer.  

Eu disse ainda a Jesus que meu nariz também estava entupido. Ele respondeu: "Vou curar você disso também." 

Então o Senhor me trouxe frutas do paraíso. As frutas no céu eram semelhantes às frutas da terra: na forma, no 
tamanho e nas cores. As frutas que o Senhor me trouxe pareciam ameixas, peras, maçãs e uvas. Entretanto, não 

se podiam comparar seus sabores. As frutas do céu eram extremamente deliciosas.  
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Logo após serem mordidas, elas derretiam na boca. Era uma sensação incrível. Jesus então me disse: "Yoo 

Kyung, coma tantos frutos quanto você quiser e fique bem." De repente, Yeh-Jee se aproximou de mim e disse: 

"Irmã, eu ouvi que você estava resfriada. Não fique doente, você tem que estar saudável o tempo todo."  

Enquanto o Senhor e eu voltávamos para a igreja, voamos através da galáxia. De longe, vimos nuvens escuras 

se movendo. Eu disse ao Senhor: "Jesus, eu não me lembro de ver aquelas nuvens negras. Por que, de repente, 

estão lá? Elas são tão escuras! Estou muito assustada." O Senhor me confortou: "Aquilo não são nuvens. São 

espíritos imundos disfarçados de nuvens. São enganadores malignos. Não se preocupe. Vou protegê-la." Em 

seguida, chegamos à igreja.  

O Senhor perguntou: "Yoo Kyung, você está com frio?" Eu disse: "Sim, Senhor, estou com muito frio". O 

Senhor tocou meu corpo e logo ele ficou quente. Senti-me como um fogo ardente. Fizemos nossas despedidas e 

acenamos um para o outro. Entretanto, baixei minha guarda e, em seguida, espíritos malignos se aproveitaram 

desse momento e entraram no meu corpo, atormentando-me por toda a noite. Mas depois o pastor orou e eu 

fiquei recuperada. 

A irmã Baek, Bong Nyu encontra Satanás pela terceira vez  

Enquanto eu clamava ao Senhor com lágrimas de arrependimento, a irmã Joo Eun, que estava sentada e orando 

junto a mim, explodiu em lágrimas e começou a se arrepender. Nesse momento, segui seu exemplo e logo vi 

anjos descendo do céu e cobrindo todos os membros da igreja com grossas camadas de luz. As camadas de 

proteção eram tão brilhantes que eu não conseguia olhar para elas. Então um grupo de espíritos malignos 

apareceu e nos atacou. Eles assistiam e esperavam por uma chance de passar através das camadas de proteção.  

Os anjos tinham vindo para me levar, conforme o Senhor lhes havia ordenado: "O Senhor está esperando na 

galáxia. Depressa, temos que ir agora, pois Ele está esperando por você." Assim que passamos pelas camadas 

protetoras de luz, os anjos e eu voamos para cima. Os espíritos malignos voaram atrás de nós e tentaram nos 

atacar. Os anjos e eu travamos uma batalha violenta, enquanto voávamos.  

Finalmente chegamos à galáxia, mas o Senhor não estava lá. Minha insegurança aumentou e fiquei apreensiva. 

Então voamos através de um túnel. Sempre que o Senhor não está a minha volta, meu coração dispara, devido a 

minha insegurança. De repente, o Senhor apareceu e segurou minha mão. Ele então confortou meu coração 

inseguro: "Bong Nyu, você esperou muito tempo? Vamos visitar o inferno. Não tenha medo, eu vou te 

proteger".  

O Senhor me acompanhou até o inferno. Inesperadamente, o rei dos espíritos malignos estava na minha frente. 

No começo, eu não sabia que tipo de espírito maligno ele era, pois não tive a chance de identificá-lo. No 

entanto, eu o reconheci quando ele começou a conversar comigo.  

"Você veio aqui de novo! Você feriu meus olhos e arranhou minhas costas. Você arruinou as minhas asas. Você 

acha que pode continuamente a viver sua vida sem culpa? Meu corpo está doendo por causa das cicatrizes que 

você provocou nas minhas costas. Tenho desejado e esperado por sua visita aqui de novo. Finalmente você está 

aqui!" Ele gritou fazendo o inferno tremer. O rei dos espíritos malignos deu uma ordem a seus subordinados: 

"Traga seus familiares aqui!" Ao seu comando, vi os membros da minha família arrastados a nossa presença. 

Meus familiares foram colocados na frente do rei dos espíritos malignos, enquanto os demônios subordinados 

faziam gestos para assustá-los. Meus familiares tremiam terrivelmente e os seus rostos estavam pálidos de 

medo. Eles me olharam em desespero. O Senhor ficou olhando em silêncio.  

Meu irmão, então, gritou, dizendo: "Irmã Bong Nyu! Quero ver minha filha, que nasceu depois da minha 

morte! "Minha mãe falou logo depois: "Minha filha Bong Nyu! Sinto muita falta da filha dele. Logo após ela 

haver nascido, eu morri." Suas palavras eram de difícil compreensão, uma vez que eles estavam em tormento. 

Como eles podiam sentir a ausência de seus filhos em um lugar assim? Como era possível sentirem outras 
emoções, enquanto sua dor era tão terrível?  
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Como a curiosidade deles sobre a sua família era tão grande, tive que dar-lhes informações atualizadas. A filha 

do meu irmão, a minha sobrinha, já estava com mais de 20 anos de idade. Eu disse ao meu irmão que ela não 

era cristã. No entanto, prometi a ele que eu iria evangelizá-la a todo custo e levá-la à Igreja do Senhor.  

Satanás toma vingança contra minha família  

Quando o rei dos espíritos malignos ouviu a nossa conversa, ficou muito bravo. Ele ficou especialmente irritado 

quando ouviu a palavra evangelizar. "O quê! Evangelizar quem? O que você está falando? Você não tem idéia 

da dor que eu sinto por causa de você! Eu estive esperando por este momento! Vou tomar isso como um motivo 

para fazer sua família sofrer ainda mais. Comecem o tormento!", ordenou. Ao seu comando, um demônio 

subordinado respondeu: "Sim, senhor! Satanás Rei!" O demônio foi em direção a minha mãe, meu sobrinho e 

meu irmão.  

Minha mãe estava vestida de branco e meu irmão e meu sobrinho estavam vestidos de preto. A criatura lançou 

meus familiares no chão, um ao lado do outro e começou a perfurar o corpo da minha mãe, a partir dos seus 

pés. O prego era pontiagudo, muito comprido e grosso. "Ahh! Bong Nyu! Salve-me! Por favor, me ajude!" Sua 

pele estava sendo arrancada da sua carne, enquanto o sangue espalhava-se por todo o seu corpo. Seus gritos e 

choro eram ouvidos em todo o lugar. Meus ouvidos tiniam como se estivessem prestes a explodir, ante tantos 

gemidos.  

As cenas do inferno não são criadas pela minha imaginação, não são fictícias. O inferno é um lugar real. Em 

tudo o que testemunhei, os eventos foram acontecendo na minha frente. As cenas e sons de tormento são reais. 

Como eu poderia criar uma imaginação de tal miséria? Minha paciência limitada expirou e eu gritei como uma 

pessoa insana: "Senhor! Por favor, faça alguma coisa, por favor! Depressa! Eu não aguento mais ver isso. Por 

favor! Por que o Senhor não pune o bastardo maligno que está atormentando a minha mãe?", eu gritei 

histericamente.  

Em lágrimas, clamei: "Mãe! Minha pobre mãe! Ela estava em tal tormento, porque eu havia irritado a Satanás. 

É minha culpa que a minha família esteja em maior tormento. O que devo fazer? Mãe, por favor, me perdoe! É 

minha culpa! "Satanás ordenou a seus subordinados para continuar a perfuração do corpo da minha mãe. As 

criaturas perfuravam seu estômago, peito, pescoço e cabeça. Eles não mostravam misericórdia. Minha mãe 

desmaiava de vez em quando e também gritava. Sangue e pedaços de pele estavam por toda parte. Ela não 

parecia mais humana.  

Meu irmão e meu sobrinho sofriam terrivelmente ao testemunhar o tormento da minha mãe. Eles tremiam 

incontrolavelmente. Depois de terem acabado com a minha mãe, eles correram em direção ao meu irmão e meu 

sobrinho. Eles começaram a furar seus corpos com os pregos da mesma forma que fizeram com minha mãe. 

"Ah! Irmã Bong Nyu! Salve-me! Por favor, ajude-me! "Tia, me ajude! Titia! Por favor, peça ao Senhor, 

depressa!" As criaturas malignas continuaram a perfurar sem piedade. Os gritos do meu irmão e meu sobrinho 

ecoavam nos ares do inferno.  

Satanás gritou em voz alta: "Olha, como você se sente? Não é legal? Como você tem contribuído para a minha 

dor, eu vou deixar você sentir dor pelo tormento de sua família. Vou deixar que você testemunhe em primeira 

mão!" Tentei ignorar Satanás. Olhei para minha mãe e gritei: "Mãe! Minha pobre mãe! Quando eu visitei pela 

última vez o inferno, você estava no fogo do inferno. Quando eu te vi no fogo, meu coração doeu muito. Tentei 

vingar você atacando o rei dos espíritos malignos. Entretanto, o ato de minha vingança resultou em maior 

tormento para você. Sinto muito. Mãe, me perdoe! O que devo fazer? " Eu chorava e chorava. Tornei-me 

irritante e comecei a xingar o rei dos espíritos malignos.  

"Satanás! Você, diabo! O Deus trino vive em mim! Eu sou filha de Deus! Vou destruir este lugar. Eu te 

prometo. Eu não posso, então, meu Deus fará justiça por mim. Você vai ser destruído. Você será lançado no 
lago de fogo. Vou esperar pacientemente até aquele dia. Espírito maligno imundo e velhaco! Satanás imundo! 

Quem você pensa que é? Como se atreve a seduzir as pessoas sobre a terra, fazê-las pecar e levá-los para o 

inferno. Bastardo! Você é maldito! Satanás e todos os seus inferiores sob o seu comando serão amaldiçoados 

por Deus Pai!"  
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O Senhor me viu ficar mais agitada e então rapidamente segurou a minha mão. Eu estava no inferno, mas de 

imediato, uma luz brilhante apareceu diante dos meus olhos. Eu já estava no céu. Depois de estar na escuridão 

do inferno, a deslumbrante luz do céu esvaziou minha mente. A mudança súbita de ambiente havia me 

confundido.  

Jesus gentilmente explicou: "Bong Nyu, ainda que eu quisesse ajudá-la, seria impossível. Uma vez que alguém 

vai para o inferno, jamais pode sair. É impossível mudar isso. Alguém só pode ser salvo enquanto estiver vivo 

na terra. Após a morte, não há nenhuma chance de se arrepender. É tarde demais. Tudo o que posso fazer por 

você é chorar com você ou te levar ao céu. Seus familiares estão no inferno e eu não posso fazer qualquer coisa. 

Está fora da minha mão. Ninguém pode ajudá-los." O Senhor estava muito triste pela situação.  

Embora eu estivesse no céu, a lembrança da minha família no inferno trouxe lágrimas aos meus olhos. Eu não 

conseguia parar de pensar em minha família atormentada no inferno. Eu estava sentindo uma dor insuportável. 

Não havia nenhum conforto para o meu coração partido. O Senhor me levou ao ponto mais alto do céu. Eu vi 

uma nuvem especial, em forma de uma ponte. Enquanto o Senhor e eu atravessávamos a nuvem, ele segurou 

minha mão. No entanto, meus pensamentos ainda estavam na minha família em tormento.  

Eu continuei a chorar como uma criança. Fiquei envergonhada enquanto chorava na frente de Jesus: "Senhor, 

eu sinto muito. Aprendi que não choramos no céu. O que devo fazer? Eu não posso controlar isso .... ". O 

Senhor, então, chamou três anjos e lhes disse: "A santa Baek Bong Nyu vai voltar à Igreja do Senhor. Vocês 

vão guardá-la e vigiá-la cuidadosamente." Os anjos e eu regressamos a terra. Toda vez que retorno de uma 

visita ao inferno, todo o meu corpo fica dolorido. Minhas costas normalmente doem muito. Orei e pedi ao 

Senhor: "Senhor, eu tenho muita dor nas costas. É muito difícil, para mim, orar de joelhos.  

Posso orar deitada no banco da igreja? O Senhor respondeu graciosamente: "Isso seria bom." Deus Pai também 

respondeu: "Tudo bem quanto a orar deitada."  

Então continuei minha oração, deitada no banco da igreja. Jesus voltou e me levou para as montanhas do céu. 

Lá, vi muitos pilares de pedras brilhantes. Eram tremendamente brilhantes. Aproximei-me deles. Eram como 

cristais transparentes e refletiam luzes em todas as direções. Eram tão bonitos que não há palavras para 

expressar a sua glória. Estava diante de um cenário maravilhoso e fantástico. O Senhor sabia que eu estava 

deprimida e por isso Ele me levou para mostrar esses lugares bonitos. Ele me confortou e me animou, fazendo 

todos os esforços para me fazer feliz: "Bong Nyu, pare de chorar!" Eu não conseguia me controlar e, com muita 

dificuldade, tentava parar de chorar. 

Voluntários para visitar o inferno  

Depois de retornar à igreja, comecei a orar, mas logo depois adormeci. Durante o meu sono, meu anjo de 

proteção, junto com três outros anjos, vigiavam-me e protegiam-me. Depois de haver acordado, perguntei aos 

anjos onde o Senhor havia ido. O Senhor permaneceu comigo até antes de eu cair no sono. Os anjos 

responderam: "Não se preocupe, o Senhor estará de volta em breve". Logo depois de me responderem, o Senhor 

apareceu. Então eu lhe disse: "Senhor, nosso rali de 30 dias de oração termina amanhã. Eu não vou ter a 

oportunidade de visitar o inferno novamente. Eu gostaria de ir lá pela última vez."  

O Senhor disse: "Você realmente quer fazer isso? Você ainda não está fisicamente recuperada de sua última 

visita. Ainda está em choque. Bong Nyu, por que você decidiu voltar? Por que você quer visitar o inferno 

novamente? "O Senhor estava preocupado. Então lhe respondi: "Eu aprendi muitas coisas nesse rali.” No meio 

do sermão, o pastor disse muitas palavras estranhas. Eu acho que seu objetivo era incentivar e fortalecer a nossa 

fé. Repeti ao Senhor as palavras que o pastor havia pregado. O Senhor, então, em voz alta riu e disse: "Oh, eu já 

ouvi essas palavras." Eu respondi: "Eu aprendi uma coisa importante: é somente pela fé! Além disso, aprendi a 

orar persistentemente em relação a todos os pedidos, principalmente, sobre o despertamento espiritual. Talvez 
os outros membros da equipe de oração estejam pensando o mesmo que eu.  

Jesus me disse: "Bong Nyu, eu entendo suas intenções, mas se você visitar o inferno mais uma vez, você 

provavelmente verá seus pais de novo. Você vai ser emocionalmente ferida mais uma vez. Meu coração dói 

sabendo que não posso te ajudar. Por que você está persistentemente pedindo para visitar o inferno mais uma 
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vez? "Eu respondi prontamente: "Senhor, nosso pastor está escrevendo um livro que revela a verdade e a 

identidade do diabo e do inferno. Portanto, se eu visitar o inferno mais uma vez, posso testemunhá-lo e 

experimentá-lo com mais detalhes. Podemos, portanto, ter um relato com mais precisão sobre os fatos e assim 

publicá-los. Temos que descrever minuciosamente o inferno e os espíritos malignos." Enquanto eu manifestava 

a minha devoção, Jesus parecia estar impressionado comigo. Fiquei ereta de joelhos enquanto orava. O Senhor 

disse então: "Tudo bem, quanto a orar deitada de costas." Nesse caso, eu pedi a Haak Sung para me trazer um 

travesseiro. Ao deitar, comecei a orar.  

O Senhor me levou de volta ao inferno, mas ele foi embora, deixando-me sozinha. Comecei a caminhar através 

da escuridão. O caminho era estreito, então eu tinha que passar com cuidado. Reconheci o caminho e fui capaz 

de seguir em frente. Continuei a caminhar, mas não podia ver ou sentir nada. Sem saber, de repente eu estava 

presa em uma cela. Tentei descobrir onde eu estava presa, mas não conseguia ver nada. Além disso, eu mal era 

capaz de me mover.  

Experimentando o tormento, sem sentir dor  

Após alguns instantes, apareceu um grupo de espíritos malignos que logo foram retirando todas as minhas 

roupas, deixando-me nua. Eu estava presa em uma pequena célula ou câmara. Senti objetos estranhos e 

pegajosos no chão, os quais começaram a subir por minhas pernas e no meu corpo. Eles continuaram a subir 

mais e mais pelo meu corpo. Enquanto eles grudavam em meu corpo, senti como se alguém tivesse espalhado 

uma cola super grudenta sobre todo o meu corpo. Imediatamente reagi e gritei aos espíritos malignos: "Vocês, 

criaturas malignas! O Deus Trino está me protegendo e eu não tenho medo de vocês! O meu Senhor me 

protege! Todas vocês, criaturas malignas do inferno, ouçam-me! Não vai demorar muitos dias até que Deus 

destrua o inferno! Apenas esperem até aquele dia terrível!" Eu inadvertidamente disse também algumas 

palavras abusivas.  

Enquanto eu gritava, os objetos pegajosos continuaram a subir no meu peito, pescoço e em direção a minha 

boca. Parecia que eles estavam tentando grudar na minha boca e fechá-la. Gritei mais alto: Eu os amaldiçôo, 

criaturas malignas! Vocês serão destruídos em breve!" Enquanto eu gritava, todo o meu corpo tremia.  

Logo depois, criaturas estranhas começaram a sair dos objetos pegajosos. As criaturas pequenas pareciam estar 

balançando enquanto se moviam. Quando eu descobri o que eles eram, fiquei chocada. Eram centopéias de cor 

escura que rastejavam por todo o meu corpo. Havia muitas delas. Elas então começaram a se partir e penetrar 

em minha pele. Felizmente, como eu estava protegida por Deus, eu não sentia nenhuma dor. Assim, eu ri e 

ridicularizei-as de forma indiferente.  

O rei das criaturas malignas estava irritado com a minha indiferença. Eu não estava sentindo nenhuma dor. O 

diabo fez um sinal e logo inúmeras cobras apareceram e enrolaram-se com força em volta do meu corpo. 

Enquanto elas se enrolavam em meu corpo, também me mordiam.  

Confiantemente em fé, gritei: "Sim, isso parece bastante agradável. Por favor, mordam-me mais! Vocês estão 

aliviando as minhas coceiras". Enquanto eu ria e ridicularizava as criaturas e insetos, um grupo de cobras naja 

ficou em pé e continuou a morder-me de forma incessante.  

Não importa quantas vezes elas me mordiam ou aumentavam sua pressão em torno de mim, eu não sentia 

nenhuma dor. De repente, meu quarto estava cheio de cobras. Então orei ao Senhor: "Senhor, por favor, me 

ajude! Onde está o Senhor? Por favor, venha depressa! "Eu continuei a invocar o seu nome, mas não adiantou. 

Ele não apareceu.  

Eu não sabia quanto tempo havia passado enquanto eu orava em línguas, mas foi um bom tempo. Eu podia ver 

o Senhor surgindo no meio de uma luz brilhante. Rapidamente eu o gritei: "Senhor, Senhor!" Fiquei muito 

contente em vê-Lo. Quando Jesus acenou com a mão, a cela e o inferno desapareceram e eu estava usando um 
vestido brilhante, com asas. Não importa onde eu estivesse, se Jesus não estivesse comigo, seria o inferno.  

Parecia que eu havia estado no inferno por meio ano. O inferno é inimaginável. É um lugar de dor e tormento. 

Um dia no inferno é como mil anos, ou mesmo dez mil anos. Eu não quero pensar no inferno, nem por um 
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segundo. É a casa de desespero eterno, de gritos eternos e lamentações eternas. Ao me levar de volta para a 

igreja, Jesus tocou o meu corpo onde eu havia experimentado dor. Ele então me consolou com palavras gentis: 

"Bong Nyu, santa Bong Nyu. Todos vocês são as minhas ovelhinhas. Você tem se dedicado a orar por 30 dias. 

Continue estudando a Palavra e freqüentando a igreja com entusiasmo. Diga ao seu Pastor para registrar 

diligentemente todas as suas experiências.  

O Pastor Kim Yong Doo expulsa demônios  

Ontem, mais uma vez, um grupo de espíritos malignos entrou na irmã Baek Bong Nyu. A batalha de expulsar 

os espíritos malignos levou toda a noite. Era domingo e eu também fui atacado por espíritos malignos. Num 

momento de fraqueza, enquanto a minha mente vagava, eu fui ferido fisicamente.  

Durante outro culto noturno, a irmã Baek Bong Nyu foi novamente atacada e os espíritos malignos entraram 

nela. Hordas diferentes de espíritos assediaram-na e provocaram uma dor terrível nela. Felizmente, os espíritos 

malignos não entraram em sua cabeça. Contudo, devido à dor insuportável que aumentava a cada minuto em 

todo seu corpo, ela caiu no chão em agonia. Como isso aconteceu na noite anterior, saímos inquietos da igreja 

e, chegando em casa, ainda tivemos uma noite agitada. Amanhã completaremos o período de 30 dias de oração 

e não nos importamos se formos atacados novamente. Os espíritos malignos são persistentes em seus ataques. 

Eles não desistem. Estou francamente ficando doente e cansado de seus ataques.  

Lutar com os espíritos malignos e expulsá-los exige espiritualmente de nós muito sacrifício e enfraquece nosso 

corpo físico. Toda a equipe de oração ficou esgotada. Entretanto, o Senhor gradualmente nos fortaleceu. "Eu 

vou lutar até a morte, mesmo que me custe a vida! Um por um, expulsei os espíritos malignos com um foco 

intenso. Então, de repente, a esposa do pastor caiu no chão. Enquanto ela estava expulsando os espíritos 

malignos junto com o Pastor, eles a atacaram e entraram em seu corpo. Ela ficou suscetível devido a seu estado 

debilitado, tanto física como espiritualmente.  

Os espíritos malignos alternam seus ataques à esposa do Pastor e à irmã Baek Bong Nyu. Parecia que eles 

estavam intencionalmente tentando nos enganar com seus alvos. Eles estavam zombando de nós. A batalha 

continuou até pela manhã e os espíritos malignos continuaram a resistir aos nossos comandos. Então o Senhor 

interveio. No começo, ele apenas observou as nossas ações, mesmo que clamássemos a ele. O Senhor não 

ordenou aos espíritos malignos para se afastar. Ao observar a nossa batalha, Ele ponderou a nossa capacidade 

persistente e nossa fé para expulsar os espíritos malignos. Estávamos expulsando os espíritos malignos numa só 

fé. Ele continuou a observar.  

Até me pareceu que éramos um grupo de lunáticos insanos. Um estranho poderia ter dito que estávamos todos 

mentalmente perturbados. Eu não conseguia entender como chegamos a tal situação. Eu não estava sonhando. 

Era tudo real e eu não sabia quanto tempo essa situação continuaria. Minha mente estava fraca e duvidosa. Mas 

eu sabia que se eu julgasse as situações espirituais com base em uma conclusão física, eu estaria pecando 

terrivelmente diante do Senhor. Assim eu me recompus e concentrei minha mente. Continuei a expulsar os 

espíritos malignos em nome do Senhor. Isso requeria a assistência do Senhor. Eu costumava acreditar que 

expulsar espíritos malignos exigiria apenas simples palavras instruídas pela Bíblia. No entanto, no rali de 

oração e vivenciando as batalhas mais meticulosamente, tive que me arrepender diante de Deus em relação à 

natureza da guerra espiritual. Fiquei indiferente quando ele veio expulsar os espíritos malignos. Como de 

costume, enfrentávamos os espíritos malignos durante toda a noite, até à oração da manhã. Depois que a batalha 

terminava, podíamos orar individualmente. Como sempre, Deus me dava o movimento das mãos para curar. 

Sem controle da minha parte, minhas mãos se moviam em direções diferentes. Esses movimentos da mão eram 

movimentos de cura.  

Há 15 dias, fui severamente atacado por violentos espíritos malignos. Fui mordido, ficando com uma marca na 
minha pele. Eu estava com dores terríveis. A marca da mordida não desaparecia e a dor era contínua. Agora eu 

entendo a lógica do ataque: os espíritos malignos sabem sobre o livro que estou escrevendo. Eu escrevo com 

minha mão direita. O ataque foi principalmente no lado direito do meu corpo. Minha mão direita, pulso direito, 

o lado direito do meu ombro, o lado direito das minhas costas e meus nervos estavam todos doloridos. Os 

espíritos malignos tentaram me impedir de prosseguir com o livro.  
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Antes do ataque, eu pregava livremente, como também adorava e orava tanto quanto eu desejasse. Mas agora, 

toda vez que eu falo ou me movimento, sinto uma dor insuportável. Portanto, não posso me mover ou funcionar 

corretamente. Tudo isso é o resultado da minha negligência. O Senhor ordenou-me a manter em segredo o que 

eu havia testemunhado e experimentado até que o livro fosse publicado. No entanto, fui desobediente e minha 

negligência trouxe-me resultados terríveis. Agora, sou mais cauteloso em todos os assuntos. Tenho cuidado 

quando me encontro com pessoas. Até que os livros fossem concluídos e liberados, deixei de mencionar 

qualquer parte das experiências a alguém. Na verdade, tentei evitar conversas até com minha família. Estou 

pagando o preço pela desobediência. Percebi, através do meu tormento físico, quão terrível pode ser a 

desobediência aos Seus mandamentos. Como eu me arrependo todos os dias, espero ser curado o mais rápido 

possível.  

==== DIA 30 ( Tessalonicenses 5:14-23 )  

Diaconisa Shin Sung Kyung: Iniciando as experiências espirituais  

"Jesus, por favor, unge-me com o teu Espírito para que eu também possa dançar no Espírito, como a Sra. Kang 

Hyun Ja e a irmã Baek Bang Nyu! Estou te pedindo! Eu desejo tanto!" Enquanto eu orava fervorosamente, senti 

minhas mãos se tornando quentes. O calor era extremo. Era como tocar em uma bola de fogo. Experimentei 

isso anteriormente, mas foi de curta duração. Entretanto, hoje, todo o meu corpo ficou quente e minhas mãos 

elevaram-se involuntariamente. Parecia alguém invisível estava segurando minhas mãos, determinando se elas 

seriam erguidas ou abaixadas. Meus braços e mãos erguiam-se e abaixavam-se continuamente. Foi realmente 

fenomenal. Na verdade, meus braços e mãos estavam se movendo em todas as direções, com movimentos 

diferentes. Meu coração se encheu de alegria abundante. Eu estava em lágrimas de arrependimento. As lágrimas 

corriam pelo meu rosto. Senti minhas orações estavam espiritualmente mais profundas. Eu estava voando pelo 

céu noturno. Fiquei impressionada com a maravilhosa noite.  

Kim, Joo Eun: Quatro anjos de guerra  

Durante o rali de oração, Jesus me deu um dom santo e o dom de profetizar. Foram suas dádivas para mim. Eu 

amo muito a Jesus. Toda vez que eu fecho meus olhos e invoco o seu nome, ele, imediatamente, se faz presente. 

Ele me chama pelo meu apelido "Sardenta". Ele diz: "Sardenta, o que você precisa? Você tem alguma 

pergunta?" Ele, então, suave e gentilmente responde as minhas perguntas.  

No entanto, muitas vezes, apareciam espíritos imundos disfarçados do Senhor. Eles também sabiam que eu 

freqüentemente invoco o Senhor e faço perguntas. No começo, eu não poderia diferenciar entre o Senhor e os 

espíritos malignos. Eu fui enganada várias vezes. Mas agora, eu testo os espíritos que aparecem. Testando os 

espíritos, é possível diferenciar entre o Senhor e os espíritos malignos. Estes não podem derramar o seu sangue. 

Também não podem tomar a cruz. São todos mentirosos. Eles mentem cada vez que aparecem. O Senhor deu-

me sabedoria para identificá-los instantaneamente.  

Quando faço perguntas que dizem respeito aos meus desejos físicos, ganância, ou coisas banais, o Senhor vira 

as costas para mim e fica em silêncio. Como eu sou uma jovem imatura, o Senhor responde minhas perguntas 

de uma forma que eu possa entender. Eu sou muito grata ao Senhor por Sua bondade. O Senhor é muito 

sensível e com um lindo coração. Ele é mais belo que tecidos de seda. Ele também é caloroso, suave e sensível 

Na verdade, Ele é muito meticuloso em tudo. Ele é onisciente, sabe o que está no fundo de todos os corações. 

Às vezes, Jesus revelava alguma informação a respeito de minha mãe e meu pai para mim. Não posso dizer 

como os meus pais se sentem ou pensam a partir de sua aparência exterior. No entanto, Jesus me dava uma 

mensagem que somente eles sabiam e que estava no fundo de seus corações. Ao dar a mensagem para meus 

pais, eles ficavam surpresos. A mensagem do Senhor levava-os a se render em arrependimento.  

Eu também posso conversar com os anjos de proteção da minha família. Há quatro anjos, um para cada membro 
da nossa família. Quando tentava conversar com os anjos, o Senhor intervinha, dizendo: "Sardenta, eu sou o 

Senhor! Se você quer conversar ou discutir quaisquer questões, você deve me chamar e discutir qualquer 

assunto comigo. Por que você quer falar continuamente com os anjos?" Quando o Senhor fica com ciúmes, 

sinto-me realmente feliz, sabendo que Ele me ama.  

http://translate.google.com/translate?hl=pt-BR&sl=en&tl=pt&prev=_t&u=http://www.biblegateway.com/passage/%3Fsearch%3DThessalonians%25205:14-23%3B%26version%3D31
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Eu pude participar de todo esse rali, pois estava nas férias de inverno. Ao participar, eu orava fervorosamente, 

até deixando de lado lições de piano e outras atividades para que eu pudesse orar. Como resultado, Jesus me 

abençoou muito. Por outro lado, eu estava apreensiva quanto a minha escola. Eu sabia que, com o reinício das 

aulas, a minha oportunidade de orar ficaria limitada. Já se passaram nove meses que eu não assistia televisão ou 

utilizava o computador. No início, era muito difícil resistir a essas atividades. No entanto, agora, eu realmente 

desfruto da comunhão com o Senhor. Agora, o tempo que eu passava na televisão e no computador é utilizado 

para orar e estudar a Palavra. Eu dou toda a glória a Jesus.  

Sobre as asas dos anjos  

Após a oração, fui para casa e vi que os anjos de proteção da minha família estavam a nossa espera. O anjo de 

proteção do Pastor havia progredido em seus pares de asas de 01 para 02 e agora para 03 pares. Eu perguntei ao 

Senhor: "Jesus, o Senhor me disse uma vez que muitos dos os anjos de proteção das mega-igrejas tinham três 

pares de asas. Por que o anjo do nosso Pastor tem três pares de asas, sendo nossa igreja tão pequena? Ainda 

ontem, o anjo tinha dois pares de asas, agora ele tem três!" O Senhor respondeu: "Muitos pastores oram 

fervorosamente com toda sua força quando começam seu ministério. Entretanto, quando a igreja começa a 

crescer, eles já não oram como antes. Estou decepcionado e me sinto muito triste. Mas o pastor Kim está 

orando fervorosamente muitas vezes. Ele também está dirigindo seu ministério de acordo com a vontade de 

Deus. Portanto, eu dei a este anjo mais um par de asas." O anjo da minha mãe possui apenas um par.  

Kim, Joseph: Olhos espirituais semi-abertos  

Como hoje é o último dia do nosso rali de 30 dias de oração, preparei-me para orar com fervor. Orarei com 

dedicação e com todo meu coração. Eu segurei com minha mão direita na mão do irmão Haak Sung, 

entrelaçando nossos dedos. Ergui minha mão esquerda bem alto e comecei a orar em línguas. Enquanto eu 

estava orando com os olhos fechados, percebi e senti como se alguém estivesse segurando a minha mão 

esquerda com os dedos entrelaçados. Uma faísca de eletricidade passou pela minha mão esquerda e por todo o 

meu corpo. Muito assustado, tentei descobrir o que era. Senti o toque muito forte de alguém, como se estivesse 

segurando a minha mão. Como eu ainda estava orando, não abri os olhos de jeito nenhum. Todavia, decidi 

perguntar ao irmão Haak Sung: "Irmão Haak Sung! Sinto alguém segurando a minha mão esquerda. Você sabe 

quem é? Você poderia checar para mim? Por favor, me avise." Ele respondeu: "Irmão Joseph, Jesus está 

segurando sua mão, neste momento e Ele está voando em direção ao céu. Não abra os olhos e continue a 

orar!"  

Enquanto eu continuava a orar, senti como se estivesse voando por algum espaço escuro. De repente, uma luz 

azul começou a brilhar diante de meus olhos. Ela se aproximou de mim e passou por mim muito rapidamente. 

Em seguida, outra luz azul passou por mim, mas desta vez era muito maior. Enquanto eu continuava a voar para 

mais longe, encontrei incontáveis estrelas que passavam por mim. Gritei: "Uau! Que visão maravilhosa! Isso é 

lindo!" Enquanto minha oração aprofundava, continuei a ver muitas estrelas passarem por mim à velocidade da 

luz e eu podia ouvir o estrondo ao romper a velocidade do som. Eu pensei: 'Talvez eu esteja sonhando. "Decidi 

beliscar-me. Sim, o meu corpo físico ainda estava na igreja orando. Entretanto, ao tocar o meu corpo físico, eu 

também estava no mundo espiritual, ao mesmo tempo.  

Meu corpo físico estava orando em línguas, porém, espiritualmente eu estava voando muito rapidamente. De 

repente, um objeto que parecia uma moeda apareceu na minha visão. O objeto arredondado era parcialmente 

coberto com um material preto. Ele se tornou como uma lua cheia, mas era um eclipse o que eu estava 

presenciando. O eclipse criou uma lua crescente. A lua brilhava com raios de luz dourados. A luz dourada era 

tão brilhante que eu não podia olhar diretamente para ela. Eu nunca havia presenciado tal brilho. A luz 

balançava como um pêndulo, para trás e para frente, num ângulo de até 120 graus, produzindo as cores do arco-
íris.  

Imediatamente, pensei: 'Uau! Talvez esse lugar seja o céu de doze portas de pérolas! Achei que hoje seria o dia 

que eu entraria no céu. Como o meu coração ansiava, comecei a orar com mais fervor, mas, por alguma razão, 

minhas orações não me levaram adiante. Não importava o quão alto eu orava, eu não seguia em frente. Eu não 

estava voando como antes em alta velocidade. Fiquei estagnado, depois de haver testemunhado o arco-íris e as 

cores da luz. Parecia que o tempo havia parado.  
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Eu estava tão perto. Fiquei tão frustrado. Que vergonha! Eu não fui capaz de ir mais longe, porque olhei para 

trás. O meu coração desmaiou e senti-me vazio. Eu esperava ter outra experiência onde eu pudesse passar pelo 

pêndulo. Quando terminou o rali de oração, eram 07h da manhã.  

Joseph se torna o alvo do diabo  

Depois de terminarmos a nossa reunião de oração, o irmão Haak Sung e eu tivemos uma conversa. Enquanto 

estávamos conversando, o pastor e a diaconisa Shin deram uma carona a Jung Min até sua casa. O irmão Haak 

Sung e eu discutíamos nossas experiências durante o tempo de oração. Então, de repente, um objeto preto 

apareceu e se moveu a minha volta com grande velocidade. O objeto voava a minha volta e continuava a 

acelerar em uma velocidade tão rápida como um furacão. Naquele momento, tudo escureceu ao meu redor e eu 

me senti tonto. Tentei ficar atento e agarrar-me a algo, mas perdi o equilíbrio e caí no chão de concreto, batendo 

a cabeça no chão. Fiquei desmaiado, ao tempo em que a irmã Baek Bong Nyu e minha mãe correram até mim, 

assustadas e apreensivas com a minha situação. Descobri mais tarde, por um dos membros da igreja que eram 

espiritualmente despertados, o que havia ocorrido. Suas explicações foram as mesmas.  

Embora eu estivesse espiritualmente despertado, minha espiritualidade era imatura. Se eu orasse um pouco 

mais, eu visitaria o céu e o inferno e poderia receber o dom de profetizar. Sendo tais fatos do conhecimento dos 

espíritos malignos, tornei-me o centro de seus ataques. O objetivo deles é evitar que eu seja totalmente 

despertado espiritualmente. Eles estão interrompendo e atacando em todos os sentidos. Os membros da igreja 

que haviam presenciado a minha queda afirmaram que viram um espírito maligno disfarçado de um anjo. O 

espírito pairou silenciosamente ao meu redor, circulando rapidamente para levar-me ao chão. Depois que eu caí, 

vi o espírito maligno com dois outros entrarem em minha cabeça. Eles foram a causa da minha dor de cabeça.  

Os membros da igreja me ajudaram a ficar de pé. Eu fiquei com enxaqueca. Tudo o que eu lembrava era a 

explicação que me deram. Os membros espiritualmente despertados reuniram-se em torno de mim e começaram 

a expulsar os espíritos malignos. Mas, apesar de seus esforços, minha cabeça ficou pior.  

Todos aguardavam ansiosamente o pastor. Tive dores de cabeça anteriormente, mas foram suportáveis. Desta 

vez, entretanto, com os espíritos malignos causando tal enxaqueca, era dolorosamente insuportável. Senti-me 

como se estivesse ficando louco. A dor ficou tão ruim que eu gritava alto. Enquanto eu gritava de dor, o pastor 

chegou e me viu no chão implorando por ajuda. Ele me perguntou o que havia acontecido. Os membros da 

igreja a uma só voz explicaram o que havia ocorrido. Depois que o pastor foi informado, ele gritou 

ruidosamente: "Malditos espíritos malignos, no poderoso nome de Jesus, sejam amarrados e partam!" Assim 

que o pastor ordenou, os espíritos malignos fugiram gritando. Depois disso, pude respirar e me acalmar e a dor 

de cabeça começou a passar.  

Irmã Baek Bong Nyu: O pastor é muito popular no Céu  

Depois de terminarmos a nossa reunião de oração noturna, o pastor pregou cedo pela manhã. Enquanto pregava, 

o Senhor falou por atrás do pastor, no meio do sermão: "Bong Nyu, os 30 dias de rali de oração me alegraram 

muito! Foram agradáveis!" O Senhor disse repetidas vezes que Ele só podia sorrir e se alegrar no céu quando 

Ele pensa em nós.  

O Senhor nos disse que quando Ele se alegra e sorri no céu, os anjos e os santos sabem a razão pela qual ele 

está tão feliz. Os anjos e os santos estão ansiosos para ouvir qualquer notícia recente. Os santos haviam 

insistido com Jesus para lhes dizerem o motivo por que Ele estava em um estado de espírito tão alegre. 

O Senhor disse que o pastor Kim Yong-Doo, da Igreja do Senhor, havia se tornado muito popular no céu. Logo 

que o pastor for despertado espiritualmente, ele será capaz de visitar o céu com o Senhor. Eu não posso esperar 

até esse dia. O Pastor dirige uma pequena e empobrecida igreja na terra, mas o Senhor reconhece o seu valor. 

Portanto, estou muito grato por isso.  

O pastor considera toda a minha família como sua. Ele nos trata com respeito e dignidade. O Pastor nos dá sem 

esperar nada em troca. Quando eu visitei o inferno e lutei com o Satanás, o Senhor aumentou o meu galardão. O 

galardão do Pastor e sua futura casa foram aumentados e se tornaram maiores. Na verdade, sua casa era maior 
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que a minha. Quando eu visitei o céu e tive a oportunidade de ver a minha futura casa, também vi a casa do 

pastor, que já estava com 514 andares.  

A discussão entre a Sra. Kang, Hyun Ja e Joo-Eun causou a redução do tamanho de suas futuras casas. A casa 

da Sra. Kang Hyun Ja, que possuía 319 andares antes da discussão, ficou com 318 andares. A casa de Joo-Eun, 

que possuía 31 andares antes da discussão, ficou com 28. A casa de Joseph possui 22 andares e a de Haak Sung, 

28 andares. Como a Yoo Kyung freqüentemente discute com Haak Sung, sua casa caiu de 20 para 17 andares. 

A casa da diaconisa Kyung Shin Sung possui 6 andares de altura e carece de materiais de construção, devido a 

sua falta de boas obras. Cada pessoa tem um depósito de tesouros para a construção contínua de suas casas, mas 

a quantidade de materiais depende de suas obras. A construção da casa da diaconisa Shin Sung Kyung acabou 

sendo interrompida. Minha casa possui 70 andares. A do irmão Lee Haak Hee tem mais de 300 andares. 

Entretanto, houve uma coisa que eu não consegui entender e por isso perguntei ao Senhor: "Jesus, o irmão Lee 

Haak Hee só freqüenta os cultos aos domingos. Como é que sua casa é tão alta? O Senhor respondeu: "Como 

você sabe, o irmão Lee Haak Hee é maior de 70 anos e, apesar da sua idade, ele nunca perde um culto aos 

domingos. Se está nevando, chovendo ou caindo tempestades, ele nunca perde um culto de domingo. Ele monta 

em sua motocicleta e percorre uma distância longa, da cidade de Haak Dong até a cidade de Suk Nam Dong. 

Além disso, quando ele tem algum dinheiro adicional , ele oferta na igreja. Estas são as razões por que sua casa 

possui muitos andares.  

Eu sou um membro novo nesta igreja e eu não sei muito sobre o irmão Lee Haak Hee. Eu não sei o quanto é o 

seu dízimo para a igreja, mas depois que o pastor explicou sobre o seu caráter, agora estou mais bem informada 

sobre ele. Como o pastor afirmou, o irmão Lee Haak Hee é maior de 70 anos de idade e é fisicamente limitado. 

Devido a sua idade, ele sucumbiu a problemas de saúde. Além disso, ele tem problemas com sua perna, 

dificultando o seu caminhar. Contudo, apesar de todas essas limitações, ele frequenta fielmente à igreja e 

desempenha sua função como porteiro.  

Outros jovens adultos vêm e vão da nossa igreja. Os motivos das saídas são diferentes. Alguns saíram alegando 

que não há avivamento, alguns cederam a tentações e alguns saíram por suas próprias razões. No entanto, o 

irmão Lee Haak Hee tem permanecido e perseverado, não importando as circunstâncias ou provações. Ele 

sempre ajudou e apoiou o pastor. Até hoje, eu o vejo na igreja, não importa o quão ruim o tempo esteja lá fora. 

Ele utiliza todos os seus esforços para ir à igreja. Ele é também reconhecido por sua pontualidade em ir à igreja. 

Ele nunca chegou atrasado aos cultos.  

O Senhor reconheceu e disse que o culto e a adoração da nossa Igreja são muito agradáveis e satisfatórios. É 

muito raro haver igrejas na terra que agradem muito ao Senhor. Em seguida, ele elogiou o culto da nossa Igreja. 

O Senhor declarou que havia muitos pastores levando seus ministérios com base em suas próprias paixões e 

visões. E eram poucos os pastores que estavam levando seus ministérios com base nos mandamentos da Bíblia. 

Por isso, perguntei ao Senhor sobre o nosso pastor. O Senhor disse que nosso pastor está tentando fazer 

conforme as ordens do Senhor e de acordo com Sua vontade. Quando eu disse ao meu pastor como o Senhor o 

reconhecia, ele ficou muito agradecido.  

O Senhor havia nos dito que não tinha pensado em abrir nossos olhos espirituais. Mas depois de nossas fiéis 

orações diárias, durante toda a noite, como guerreiros de oração, e das batalhas espirituais com os demônios, 

nós atraímos sua atenção. O Senhor verificou que não havíamos desistido após algumas tentativas. No entanto, 

ao ver-nos fielmente orando sem cessar, Ele ficou muito impressionado e decidiu abrir nossos olhos espirituais. 

Ele começou a abri-los um de cada vez. 

O Senhor nos pediu para que cuidássemos de nossos corpos físicos, já que ficaram enfraquecidos pelos longos 

períodos de oração. Como estávamos terminando nosso rali de oração, o pastor nos disse: "A partir deste ponto, 
vamos manter os cultos de oração durante toda a noite somente nas quartas-feiras, sextas-feiras e aos domingos. 

Nos demais dias, vamos manter os cultos apenas pela manhã. Quando o pastor revelou sua agenda, o Senhor 

aplaudiu e disse: "Este é um bom plano! Também concordo com ele! Como você sabia que eu estava pensando 

exatamente como você planejou?" O Senhor estava muito satisfeito. Então cantamos e adoramos "Louve, Oh 

minha alma". Em seguida, agradecemos ao Senhor em oração e voltamos para casa.  
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Sra. Kang Hyun Ja: incríveis momentos ao experimentar o batismo de fogo  

A conclusão do nosso rali de 30 dias de oração fez-me sentir muito insatisfeita e eu estava relutante em que ele 

acabasse, pois eu não havia sido espiritualmente despertada. Portanto, fiz um pedido ao pastor para que o 

prolongasse e continuássemos a orar por mais alguns dias. Entretanto, o Senhor ordenou-me que obedecesse à 

decisão do pastor. Na verdade, o Senhor havia dito a nós que Ele já havia diagnosticado os membros da 

congregação. Mas fiquei aliviada em saber que teremos pelo menos três reuniões de oração por semana. Eu 

estava esperando receber o despertamento espiritual na continuação das reuniões de oração.  

Eu tenho vivido como esposa de pastor por mais de 10 anos. Durante o nosso ministério, provoquei muitas 

dificuldades, fazendo o pastor passar por muitas provações difíceis. Portanto, eu tinha que me arrepender 

completamente.  

Desde o início do nosso relacionamento, o pastor e eu tínhamos diferenças em nossa fé. Mesmo na juventude, o 

pastor tinha uma fé inabalável e forte. Sempre que havia um problema, ele orava e confiava no Senhor. Ele 

ficava em total dependência do Senhor. Comparando nossa fé, a minha era repleta de dúvidas e isso se mostrou 

no decorrer de nossas orações.  

Apesar de o pastor descansar totalmente no Senhor, pareceu-me que ele era falho em capacidade financeira para 

sustentar sua própria família. No entanto, com o passar dos anos e o fortalecimento das minhas orações, 

percebi, pela experiência com o Senhor, que Deus amava e valorizava o meu marido como um servo fiel. O 

amor de Deus para com o meu marido era muito profundo. Eu nunca havia orado por longos períodos, 

agradando ao Senhor. No ano passado, em julho, comecei a orar com mais disciplina. Ao passar mais tempo 

com o Senhor em oração, no ano de 2005, as coisas começaram a clarear.  

Quais são o ministério e o papel da esposa do Pastor? Qual é a minha função? Eu costumava ir a casas de 

oração na Coréia do Sul para encontrar respostas às minhas perguntas. Mas minha busca foi em vão. Durante o 

dia, o pastor e eu evangelizávamos de lugar em lugar e orávamos continuamente a cada noite, durante toda a 

noite. Tornei-me, então, fraca e minha doença piorou. Minha saúde se deteriorou e fiquei muito doente. Tive 

tuberculose pulmonar, lutando com a doença por um longo tempo. Eu estava constantemente tomando 

remédios. No entanto, quando me encontrei com Jesus, fui curada dramaticamente dessa doença. Agora, estou 

em perfeita saúde.  

Devido ao nosso ministério fraco e ineficaz, não encontrávamos meios eficazes para fazer nossa igreja crescer. 

As rotinas e rituais da nossa igreja eram estagnantes. Um dia, o Senhor concedeu-nos uma oportunidade 

especial. Orei por muitas horas, mas parecia inútil. Minhas orações não foram eficazes ou respondidas. Parecia 

que o nosso ministério era ineficaz e nosso trabalho era em vão. No ano de 2005, o pastor decidiu sair da 

estagnação e mudar o status quo. Nosso culto começou com adoração e, em seguida, uma oração de 

arrependimento. Logo depois, o Pastor continuou com um poderoso sermão. Ele costumava pregar por apenas 

uma hora, mas agora seus sermões duravam de 2 a 3 horas. Embora o culto durasse 2 ou 3 horas, a congregação 

queria mais. Os membros da congregação, que participaram do rali de 30 dias de oração, ainda se sentiam 

insatisfeitos e queriam mais. Enquanto nossos períodos de adoração tornavam-se mais longos, a fome de Deus 

aumentava ainda mais. Quando eles participavam do rali de oração, eles adoravam, oravam e anotavam o 

sermão, enquanto se deleitavam. O tempo não era mais um fator de preocupação. A adoração durava de três a 

quatro horas e o sermão prolongava-se pelo menos até às três horas. As orações iam diariamente até às cinco 

horas. Os sermões do pastor eram ungidos pelo Espírito Santo e vivificados com a Palavra de Deus e 

penetravam profundamente nos corações e espíritos da congregação. O Senhor Jesus me disse que eu teria um 

ministério de cura através do ministério de dança no Espírito.  

Quando fiquei sabendo disso, fiquei curiosa e perguntei ao Senhor especificamente sobre o ministério de cura. 
O Senhor respondeu à minha pergunta através da irmã Baek, Bong Nyu, explicando gentilmente através de um 

exemplo. Há certos níveis espirituais a fim de realizar curas através do ministério de dança no Espírito.  

Por exemplo: se eu fosse iniciante no ensino fundamental, eu não seria elegível ou capaz de compreender. 

Contudo, se eu estivesse no segundo ano ou no último ano da faculdade, eu seria elegível para realizar o 

ministério de cura pela dança no Espírito. A irmã Baek Bong Nyu ficou apenas no nível iniciante do ensino 
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fundamental. Mas quando chegamos ao ensino médio, começamos a galgar uma posição superior e então 

podemos começar a executar lentamente. A dança no Espírito Santo não é algo que se pode praticar ou ser 

ensinado. Não se pode criá-la por conta própria. É algo que só pode ser realizado pela graça do Senhor.  

Pastor Kim Yong Doo: Atravessando a ponte sem volta  

O Senhor nos advertiu muitas vezes: "Os guerreiros de oração da igreja do Senhor experimentaram uma 

consciência espiritual profunda. Vocês nunca mais terão uma vida cristã normal. Vocês atravessaram uma 

ponte pela qual jamais se pode voltar atrás!"  

Estou muito grato pela intervenção especial do Senhor. Eu estava preocupado em como pastorear minha frágil 

igreja de acordo com a vontade do Senhor. Minha confiança era baixa e os meus medos, altos. Testemunhei 

membros da igreja serem derrotados por espíritos malignos e percebi que a minha base de pensamento era 

ignorante e meu conhecimento bíblico, muito limitado. Com uma mente ignorante e um conhecimento limitado, 

não me sentia preparado para a batalha no mundo espiritual. Quando percebi isso, fiquei muito envergonhado.  

Muitos pastores coreanos utilizam seu próprio método de ensino e ministério, com base em suas próprias 

filosofias. Uma forma externa de santidade é retratada e prevalece uma religião organizada, sem a presença do 

Senhor nos cultos. Eu culpo a mim mesmo de haver participado de uma religião organizada. Sempre que ouço 

"Conforme a vontade do Senhor" (As The Lord’s Will), meu coração fica em completa reverência. Sinto muito 

temor pelo fato de o Senhor ter me mostrado as condições de muitos pastores coreanos e suas congregações. 

Portanto não vou julgá-los, mas estou esperando no Senhor para lidar com tais questões. Somente guardo essas 

questões dentro do meu próprio coração.  

O Senhor tem resolvido alguns dos meus problemas comuns, que eu não poderia resolver sozinho. Esses 

problemas têm a ver com o que outros pastores estão enfrentando hoje. O Senhor tem nos ajudado com esses 

problemas e me deu a perfeita solução para todos eles. Temos escolhido viver toda a nossa vida para o Senhor.  

Os pastores e suas congregações serão julgados segundo as suas obras. Suas vidas, esforços e pensamentos 

serão todos avaliados. Não importa se pertencem a mega ou pequenas igrejas, todos eles vão estar diante do 

Senhor. Todas as nossas ações serão julgadas nesse dia.  

Antes, eu costumava participar de seminários ou ler propagandas de igrejas que se gabavam de seus prédios 

recém-construídos. Eu ficava com inveja de tais igrejas serem construídas tão rapidamente e possuírem 

congregações enormes. Algumas dessas igrejas cresceram de forma muito rápida, afirmando que tudo se deu 

em decorrência de avivamento. A intenção delas era clara e eu me sentia inferior por causa de todo seu sucesso, 

tornando-me estressado e sentindo-me um fracasso. No entanto, isso não me incomoda mais.  

Isso não quer dizer que meu ministério deve ser realizado de forma passiva ou sem um coração apaixonado. 

Com freqüência, muitos pastores e santos iniciam sua caminhada de fé com motivos puros e motivação boa. 

Entretanto, com o passar do tempo, eles se tornam amigos do mundo, sem perceberem. Isso irrita o Senhor e 

Ele irá julgá-los. ( Tiago 4:4 )  

Cada pessoa vive sua vida de acordo com seus próprios valores e padrão. Seus pensamentos e conclusões 

também são todos diferentesb. Muitos membros da nossa igreja disseram-me que as pessoas ao seu redor estão 

afirmando que nossa igreja é uma seita.  

Deixem-me citar uma declaração típica: "Que tipo de igreja teria um novo convertido que fala em línguas? Que 

tipo de igreja profetisa, luta com espíritos malignos e tem revelações do céu e do inferno? Só se pode ir ao céu e 

ao inferno após a morte. Talvez haja a possibilidade de visitar o céu e o inferno em um sonho. Mas só uma ou 

duas vezes isso poderia ocorrer. No entanto, ir ao céu e ao inferno diariamente é impossível. Não faz sentido!" 

Então eles tentam levar os membros da minha congregação para suas igrejas.  

Eu disse ousadamente: "Eles estão certos. Nós vamos para o céu ou para o inferno quando morremos. Mas é 
com o poder onipotente de Deus que somos capazes de experimentar o céu e o inferno enquanto ainda estamos 

vivos." Eu, pessoalmente, tenho sido ridicularizado e insultado pelos meus parentes próximos e acusado de 

http://translate.google.com/translate?hl=pt-BR&sl=en&tl=pt&prev=_t&u=http://www.biblegateway.com/passage/%3Fsearch%3DJames%25204:4%3B%26version%3D31
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misticismo por não levar em conta o que dizem. Os céus e o nosso Senhor são um grande mistério. Embora o 

período determinado para o nosso rali de oração tenha terminado, vamos continuar a orar sem cessar. As 

experiências divinas que tivemos e registramos foram condensadas para o propósito deste livro. Se eu tivesse 

registrado todas as experiências, a quantidade de informação e a literatura seriam esmagadoras para conter em 

um livro. Por isso, vou relatar as demais experiências nos próximos livros. O Senhor ainda continua a nos 

visitar e realizar suas obras após o tempo dedicado ao rali de oração. O Senhor intervém em todas as nossas 

atividades diárias. Haak Sung e Yoo Kyung tornaram-se muito inteligentes e sábios através de suas 

experiências.  

O Senhor havia me dito que vai me dar a oportunidade de escrever mais livros além destes sobre céu e inferno. 

Em nosso primeiro livro, estávamos com falta de papel e não pudemos registrar algumas cenas incríveis, mas o 

Senhor adiou o registro desses eventos para o próximo livro. O próximo livro conterá muitos assuntos incríveis 

e chocantes e, portanto, serei muito cauteloso.  


