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Segunda-feira, 05 de agosto 2019 

 

O tratamento, e a Convivência nos Refúgios Secretos do Senhor 

 

1. Vi um ambiente com piscinas; as piscinas eram como riacho, elas            

contornavam a edificação. Lembro que eu falei com Pedro: "Entra na água            

filho!" Então, ele entrou, pulou na água. E eu também entrei; eu estava com              

biquíni e short; entretanto, meu corpo era de criança também. 

2. Depois destas coisas, houve uma perseguição e as pessoas fugiam, uma            

mulher morreu. Durante a perseguição, eu já estava adulta. Eu segui um            

grupo de homens velozes (os homens velozes eram altos, acima de dois            

metros); eles desceram deitados e deslizando muito rapidamente um         

caminho estreito numa montanha rochosa. Era muito difícil descer com          

velocidade e ao mesmo tempo entrar no caminho do esconderijo, pois o            

caminho do esconderijo era como trilho cruzado. Eu fiz o mesmo trajeto que             

estes homens.  

3. Quando eu entrei no esconderijo, eles estavam renovando as energias           

deitados, usavam cobertores. Lembro que ao entrar, a porta ainda estava           

aberta; contudo, logo se fechou, visualizei grades de proteção. Então,          

alguém bateu nas grades para entrar, mas já estava trancado. 

Por dentro do esconderijo, um homem estava de pé próximo à parede, ele             

fazia a proteção. O protetor conversava com os homens deitados...eu          

observava tudo.  

4. Ainda neste ambiente, um humano de cabeça grande e pescoço um pouco             

mais comprido que o nosso, encostou a cabeça no meu ombro; ele se             

lamentava por um incidente que aconteceu a outrem. 

Eu vi em uma outra sala (no mesmo esconderijo), um homem despido,            

deitado de bruços em cima de um balcão de tijolos (construído para fogão à              

lenha). Este homem havia sido queimado e tinha perdido a perna direita. Ele             

tinha tamanho de anjo, era forte. 

5. Num outro momento, os homens velozes se levantaram e foram ouvir            

músicas. As músicas eram maravilhosas, eles ouviam algo gravado antes. As           

músicas seriam distribuídas por etapas. Lembro de alguém dizer: "Amanhã          

tem mais!" 

Eu perguntei a eles: _"Quem está tocando o violão? " Pois que, o toque do               

violão era extraordinário. Eles me responderam: _"Miguel é quem toca o           

violão." Miguel estava no esconderijo também.  

6. Neste momento de louvor, visualizei uma mesa de alimentos bem farta:            

tinha bolo, manjar e outras iguarias. O manjar era uma espécie de            

maria-mole branca com côco ralado. 
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7. Então, depois disso, um outro homem nesta reunião, pediu que se            

escrevesse algo. Eu e uma outra mulher nos oferecemos para escrever;           

porém, o homem me escolheu para escrever. Eu peguei uma folha de papel             

pautado na minha mochila; nesta folha eu havia desenhado uma cabeça de            

leão. Na cabeça tinha duas letras: "L & B". O homem disse que eu tinha que                

melhorar o desenho. E a visão acabou... 

 

Interpretação 

1. As torrentes de águas do Espírito representadas pelos riachos, encherão a            

vida dos genuínos cristãos, pois estes são a construção perfeita do Pai ,             

estão edificados em Jesus a Pedra Angular , o único fundamento da sua             

"Igreja” genuína . 

O Ato de Pedro entrar na água pode tipificar a obediência dos cristãos do              

passado e por isso foram cheios com o Poder do Espírito . Assim também os               

cristãos desta era moderna que estão ouvindo as mensagens de Jesus ,            

crendo e obedecendo, serão banhados, limpos , aprimorados e cheios do           

Poder do Espírito e isto pode ser representado pelo fato da irmã ter um              

corpo de criança . 

“E disse Jesus : “Com toda a certeza vos afirmo que, se não vos              

converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis           

no Reino dos céus." 

Todos terão que ser dependentes do Pai, confiar somente nele e no seu             

amor. 

2. A perseguição virá e haverá morte! Neste período dito como Tribulação,            

haverá também amadurecimento representado pela sua fase “adulta “, anjos          

representados por “homens velozes” encaminharão algumas pessoas a        

refúgios em montanhas rochosas; são esconderijos secretos e somente         

aqueles que serão chamados, entraram nestes lugares de difícil acesso. 
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Alguns escolhidos terão a mesma agilidade e velocidade que estes 

homens /anjos. 

3. O Senhor quer que saibamos: nestes refúgios secretos haverá          

restauração, proteção sobrenatural e o poder do Altíssimo se manifestará          

nestes lugares de forma sobrenatural. A porta será fechada e após isso não             

será aberta, pois foi estabelecido um tempo determinado, não será          

permitido a entrada de quem não foi chamado ou revelado, anjos guardarão            

estes lugares. 

4. Nestes lugares de refúgios secretos, serão abrigadas pessoas acometidas          

por enfermidades e que sofreram grande martírio, perseguição e         

conseguiram chegar a estes lugares com grandes sequelas. 
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5. As músicas gravadas são como a palavra em profecia. O Senhor é quem              

nos enche com seu manancial (Espírito Santo) e a palavra de Deus alegra             

nossa alma. A distribuição da palavra profética acontece por etapas, os           

selos, as trombetas acontecem por etapas...e para tudo há um tempo           

determinado. O violão é tocado pelo general dos anjos, o arcanjo Miguel. A             

vinda do Senhor será precedida pelo toque do arcanjo. 

"Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, à voz do             

arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo             

ressuscitarão primeiro." 

Tessalonicenses 4:16 

6. Os protegidos do Senhor serão alimentados com banquete nestes          

esconderijos, tanto físico, quanto espiritualmente. 

"Assim, o Diabo o deixou; e eis que vieram anjos, e o serviram. Jesus inicia               

seu ministério." Mateus 4:11 

7. A mochila carrega a experiência e  

bagagem espiritual. O homem tipifica Jesus; quando ele pede para que se            

escreva, o assunto está relacionado a profecias; e este alguém deve estar            

preparado e equipado com ferramentas espirituais. A folha pautada indica          

regra e ordem na escrita. O leão aponta ser o leão da tribo de Judá, eu                

desenho Jesus como regra na minha vida.  

A letra "L" corresponde ao número 12, tem haver com discipulado, grupo,            

tribos. Este número 12 simboliza a totalidade, inteireza e a realização do            

propósito de Deus. É considerado o número da perfeição governamental          

como também simboliza poder e autoridade de Deus. 

“E tinha um grande e alto muro com doze portas, e, nas portas doze anjos,               

e nomes escritos nelas, que são os nomes das doze tribos dos filhos de              

Israel” (Ap 21:12). 

A letra "B" corresponde ao número 2. Em Hebraico o número 2, shnayim,              

refere-se a criação de Deus, uma vez que a letra hebraica “Bet” é a primeira               

letra da palavra bereshit (no início), a primeira palavra da Torah e a             

narrativa da criação. Dois significa “União, divisão e testemunho. E também           

significa duplo e está associado com a porção dobrada”. 

Deixe-me herdar uma porção dobrada do teu espírito” (II Rs 2:9). 

"Então o Senhor me respondeu, e disse: Escreve a visão e torna-a bem             

legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo." 

Habacuque 2:2 

Shalom! 

Cláudia Souto 

Léia Porto 
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