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CINCO ANJOS, CINCO CAIXAS  

Domingo, 7 de outubro de 2012  

Jesus: “Erin, sobe aqui.” Vi uma escada que ia até o Céu. Era um campo de 

trigo. Eu subi a escada; parecia durar para sempre. Um anjo me ajudou na 

parte superior, agarrando o meu braço. Eu estava em uma paisagem 

diferente, muito diferente de qualquer coisa que eu tinha visto antes. Era tão 

linda! É difícil de descrever. Jesus, então, me virou e mostrou os cinco anjos 

que Ele havia nomeado. Todos os cinco estavam ajoelhados diante dEle. 

Cada um tinha uma caixa em frente de si. Eu: “Senhor, o que significam 

estas cinco caixas?” Jesus dirigiu minha atenção para a primeira caixa. Ela 

continha uma grande pedra de berilo sem facetas, com cerca de 30 

centímetros de comprimento e 15 centímetros de diâmetro. Ele a pegou, 

segurou e dentro de um piscar de olhos Ele havia facetado a pedra e a 

transformado numa esmeralda perfeita. Jesus: “Isso é o que Eu terminei em 

sua vida, na sua busca por Mim.” Chorei e agradeci a Ele! Ele então apontou 

para a segunda caixa. Ela continha um grande Coração. Era de ouro. Jesus: 

“Isto representa o seu coração e o Meu juntos. Meu Coração está dentro de 

você.” Eu: “Obrigada. Estou muito quebrantada.” Ele então apontou para a 

terceira caixa. Ela tinha uma sacola de ouro puro. Jesus: “Você está sem 

dinheiro agora, mas você vai receber a riqueza das nações na eternidade, 

juntamente com meus outros seguidores”. Eu: “Oh! Obrigada, Senhor.” Ele 

apontou para a quarta caixa e nela havia uma pomba com asas cintilantes 

de Ouro e Prata – Eu reconheci que isto era do Salmo 68. Jesus: “Isto 

representa dons especiais que Eu tenho para você, para serem descobertos 
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aqui, quando você estiver em Casa, no Céu.” Eu: Eu quase que não dava 

conta de falar. “Obrigada.” Ele apontou para a quinta caixa e nela havia uma 

bela Flor de Jasmim. O cheiro era muito maravilhoso e a flor era 

absolutamente linda. Jesus: “Sua fragrância é agradável para Mim, Eu estou 

orgulhoso de você, muito orgulhoso.” Este é o seu Ano do Jubileu, declarei-o 

em seu aniversário. Todas as suas dívidas serão perdoadas e te abençoarei 

com Chuvas de Outono. “Não é necessário um dote para a cerimônia de 

casamento? Eu paguei o preço por você! Eu estou vindo”. Enquanto eu 

chorava, Ele disse: “Por favor, fique alegre em seu curto tempo aqui. Me 

busque todo o dia, como na Minha Palavra, e Eu vou ser encontrado por 

você. Você está sendo preparada para a sua viagem. Anime o seu coração.” 

Eu: “Pai, por que não posso saber a data da Sua vinda?” Fiquei com medo 

de ter irritado Ele... Ele sentiu isso e me segurou com amor enquanto falava. 

Jesus: “Isso é por amor a você. Se Eu lhe dissesse, você estaria sujeita a 

severa perseguição. Muitos iriam se desviar e você iria parar de viver.” Eu 

poderia dizer, enquanto Jesus balançava a cabeça, que Ele estava vendo o 

que iria acontecer se Ele falasse a data do retorno dEle para mim. Jesus: 

“Sua alegria iria acabar e você viria para Mim machucada. Este é o caminho 

que escolhi. Isto é o melhor para os eleitos. Continue observando Israel, 

esteja na Minha Palavra. Seja paciente, não vou atrasar, mas virei na hora 

certa. “Você lerá os sinais e será movida pelo Espírito Santo, o Mensageiro. 

O tempo certo vai ficar claro. E no mais, não se espante, tenha coragem. Eu 

estou vindo para a minha Noiva e não tardarei. Eu te amo e você em breve 

vai entender o quanto Eu os amo.”  

Em seguida, Ele acenou aos anjos para me acompanharem. Dois iam adiante 

de mim para baixo do portal e três atrás de mim. Fim do sonho...  
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