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Em 1987, o Reverendo Park tinha morrido devido a alta pressão sanguínea. Mas pela graça 

de Deus, a vida dele foi estendida por mais  20 anos. Contudo os primeiros 4 meses, ele não 

podia falar por causa da condição em que se encontrava. Ele estava para completar  50 anos 

quando ele voltou para a vida. Durante a sua morte, o Senhor mostrou-lhe o céu e o inferno.  

O testemunho do Reverendo Park é o seguinte: 

Eu quero que tu saibas que se fores uma pessoa arrogante e cheia de orgulho, tu vais atrair 

maldição sobre a tua vida. Eu tinha uma Mega-Igreja com 5000 membros mas fui  ferido por 

Deus por causa da minha arrogância. Agora eu temo à Deus  “Antes, ele dá maior graça. 

Portanto diz: Deus resiste aos soberbos/orgulhosos, mas dá graça aos humildes. “(Tiago 

4:6) 

Eu era dono de propriedades avaliadas em 150 milhões de dolares, 

eu tinha 5 carros de luxo. Mas depois da experiência de morte que eu 

tive, eu dei tudo. Por favor lembre-se, a salvação não pode ser 

alcançada pelas tuas possessões/riquezas mas pela fé. E agora eu 

imploro aos diáconos, anciãos e outros líderes nas suas Igrejas para servirem aos seus 

pastores de todo o coração. 

No dia 19 de Dezembro de 1987, depois de terminar o meu almoço e enquanto eu 

descançava, comecei a sentir umas dores terríveis, eram insuportáveis que senti assim como 

pensei que iria morrer. Então perdi a consciência. Acordei 4 meses mais tarde num estado 

vegetal, e o meu médico disse-me que eventualmente eu poderia morrer. Todas as partes do 

meu corpo estavam muito mal deformadas  por causa da paralesia. E a minha família nunca 

deixou qualquer membro da Igreja visitar-me por causa da minha aparência horrivel.  

Finalmente eu morri.  

 

Quando morri, eu vi duas pessoas que entraram no meu quarto. 

Mas estas  pessoas entraram no meu quarto pela parede. Eu gritei, 

“quem são vocês!!! A  minha casa irá se destruir  se fizerem isso! 

“Então um deles disse, “nós somos anjos que vem dos céus, nós viemos do reino de Deus”. 

Uma luz brilhante brilhou nos anjos. 

O Anjo a minha direita apresentou-se.  ”Eu envio recados para Jesus no seu reino. Jesus 

chamou-me e comandou-me para descer para a  terra. Ele 

comandou-me para te levar para o céu. Tu estás morto. Mas 

porque a tua família chora com tanta tristeza, o Senhor deseja dar-

te um pouco mais tempo para viveres. Mas por agora o Senhor 

deseja mostrar-te o céu e o inferno. Ele irá te mostrar e tu irás 

testemunhar para as pessoas na terra. Que os números de pessoas 

que terminam no inferno diminuia e o número de  pessoas que vão 

para o céu aumente atravéz do teu testemunho. Esta será a tua 

missão. Deus instrui-nos para te dizer  para não demorares. Se 
demorares,  não serás capaz de visitar o céu e o inferno”.   
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Então o Anjo a minha esquerda disse: “No momento em que nasceste até ao momento 

em que morreste, eu estive contigo”. Naquele momento, não entendi o que o anjo queria 

dizer, mas agora eu sei. Ele era o meu Anjo da guarda. Então eu disse. Não posso ir! Não 

irei! Eu sou um Pastor! Não posso ir encontrar-me com o Senhor nesta condição fisica. Eu 

quero ver a Ele como uma pessoa saúdavel. Eu poderia provavelmente receber mais 

repreenção do que elogios do Senhor. Estou cheio de orgulho e arrogância e agora estou 

amaldiçoado e doente. Como serei capaz de entrar nos céus? Estou com tanto medo. Por 

favor voltem para os céus e peçam ao Senhor para me curar. Depois voltem para me levar  

para o céu por meio de sonho. Por favor peçam misericórdia em meu nome.” Mas os Anjos 

não estavam  escutando o meu comentário. Eles tiraram-me as roupas e disseram as roupas 

eram imundas para serem usadas no céu. Eles vestiram-me uma roupa branca. (Zac arias 

3:4) “Então respondeu, aos que estavam diante dele, dizendo: Tirai-lhe estas vestes 

sujas. E a Josué disse: Eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniqüidade, e te 

vestirei de vestes finas.” 

Eles seguraram as minhas mãos e voamos directo para o céu. Quando voamos pelas nuvens 

olhei para baixo, eu vi a terra tornando-se pequena. Os Anjos permitiram que eu fosse por 

perto de uma rua de ouro sem fim. Eu vi uma luz brilhante muito brilhante que não se podia 

olhar directamente. Eu disse “Donde vem aquela luz?  “Vem do céu. O Anjo respondeu-me.  

Eu pensei  “Wow é grande”. Eu vi grupo de pessoas com vestes brancas voando mais 

adiante, perguntei “Quem são eles?” 

O anjo respondeu, “São aqueles que serviram à Deus com fidelidade e confiança em Jesus 

obedecendo e seguindo a liderança do Espírito Santo, de todo o seu coração. Os seus corpos 

estão mortos na terra.  Eles são agora almas seguindo para o 
céu”.  

O outro Anjo continuou : Há doze portões no céu. Quando uma 

alma salva vem para o céu, eles devem entrar por um destes 

portões”.  Nós estávamos parados no portão do Sul mas este 

estava fechado. Assim que estávamos a espera, eu perguntei ao 

Anjo, “Anjo porque é que este portão não está aberto? 

O Anjo respondeu, “É porque você não está a cantar a canção de adoração do céu”.  (Salmos 

100:4) “Entrai pelas portas dele com gratidão, e em seus átrios com louvor; louvai-o, e 

bendizei o seu nome”  

Eu perguntei  “ Anjo, eu era arrogante e cheio de orgulho e como resultado fui amaldiçoado 

com doenças. Não sou bom a cantar as canções terrenas de adoração. Como poderei ser 
capaz de cantar as canções celestiais de adoração sem ter ouvido as canções antes?  

O Anjo respondeu-me, “Tu estás correcto . Mas tens que te preparar para a adoração. Tu és 

uma pessoa cheia de orgulho, mas prepare-se para cantar”. Os Anjos começaram a cantar. 

Assim que eles cantaram, eu comecei a cantar com eles  e tornou-se natural para mim e 

entramos. 

http://bible.cc/zechariah/3-4.htm
http://bible.cc/zechariah/3-4.htm
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O cenário do céu era indescritível. Não posso descrever o céu com as minhas palavras 

terrenas. Eu disse, “ Senhor! Muito obrigado! Embora,  eu sendo cheio de orgulho e 

arrogante e amaldiçoado com uma doença. Tu ainda me trouxeste para o céu para mostrar –

me toda a volta”. 

Então ouvi a voz de Deus, “Meu amado Pastor Park, Yong, Gyu, eu te dou boas –vindas.  

Fizeste uma viagem longa para aqui. A voz dele era transbordante de amor e ternura. 

Eu respondi chorando em làgrimas, “ Senhor....” 

Imediatamente o  Anjo disse, “ Tu foste Pastor por 20 anos. 

Não conheces as escrituras?  Não há lágrimas, por favor pare 

com isso!”  Eu não estava  mesmo a conseguir chorar.  

(Apocalipse. 21:4) ” E Deus limpará de seus olhos toda a 

lágrima; e não haverá mais morte, nem pranto, nem 

clamor, nem dor; porque já as primeiras coisas são 

passadas.” 

O Senhor, então fez-me cinco perguntas. 

Quanto tempo gastaste  lendo a Palavra ( bíblia)? 

Quanto deste de oferta? 

Quantas vezes evangelizaste para as pessoas? 

Dás o dízimo correctamente? 

Quanto tempo gastaste em oração? 
 

Eu não pude responder as cinco perguntas. O Senhor repreendeu-me pelas cinco perguntas. 

“Depois de te tornares Pastor  de uma Mega-Igreja tornaste-te muito preguiçoso para orar.  

Estar ocupado não é desculpa para Mim”!  Mais tarde tive que me arrepender disto. “ Os 

anjos irão te mostrar muitos lugares no céu e no inferno. Olhe em volta quanto tanto 

desejares. Iràs partir depois de testemunhares muitos lugares diferentes no céu e inferno.” 
Mas o Senhor não permitiu que eu visse a aparência Dele. 

Os Anjos primeiro  levaram-me para 3 lugares diferentes. 

No primeiro lugar,  eu vi crianças pequenas a viverem juntas. 

O segundo lugar  é onde vivem os adultos. 

O terceiro lugar é onde as almas que 

chegaram pobremente no céu. 

Embora eles tenham chegado no céu, eles chegaram  

vergonhosamente.  

 

Muitas pessoas tem perguntado qual era a idade das crianças 

pequenas. Elas pareciam com a idade das crianças que vão para  
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creche. Elas não eram rapazes pequenos ou meninas pequenas como  nós poderíamos 

identificar pelo sexo. Cada criança tinha o seu proprio anjo para  acompanhar. 

 No céu, muitas das almas terão as suas casas individuais. “Na casa de meu Pai há muitas 

moradas; se não fosse assim, eu vo-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar.”(João 14:2). 
Contudo, havia algumas almas que não tinham as suas casas. Eu irei explicar isto mais tarde 

. Mais ainda, as crianças não tinham suas casas individuais.  Eu perguntei, “As crianças não 
são também almas, porque é que elas não têm suas casas?”.    

O Anjo respondeu, “Assim como as pessoas na terra requerem material para construir suas 

casas, nós no céu também precisamos de material para construir casas aqui. Quando a 

pessoa serve a Igreja e a outros com fidelidade ao Senhor, estas acções tornam-se materiais 

para a casa da pessoa no céu. 

 Quando os materiais são providenciados, os anjos destacados 

para construir a casa de um santo começam o trabalho na  

construção. As crianças que estão  abaixo de uma idade de tomar 
responsabilidade não têm nenhum material para construir a casa. 

Por outras palavras, elas não têm tempo nem chances de ganhar 

os seus rendimentos /materiais. É por esta razão que elas não tem 
casas. 

Eu continuei com as minhas perguntas, “ O que posso fazer na terra para providenciar mais 
materiais para a minha casa? “ 

O Anjo respondeu, “ Há sete coisas que uma pesssoa deve fazer para se construir a sua 

casa: 

A primeira é a acumulação de adoração e louvores à Deus. 

Segundo, o tempo que a pessoa gasta  a ler a bíblia. 

Terceiro, o tempo que a pessoa gasta em oração. 

Quarto, o tempo qua a pessoa  gasta em evangelizar para as outras pessoas. 

Quinto, a oferta que a pessoa dá ao Senhor 

A obediência da pessoa para com os dízimos a Deus 

O tempo que a pessoa gasta servindo a Igreja de uma outra forma ou outra”. 
 

Estas são as acções ou obras de obediência pelas quais uma pessoa pode acumular 

materiais para a casa no céu. Se alguém está em falta nestas áreas, eles não terão materiais 

para construir sua casa”. 

Havia pessoas numerosas no céu sem casas. Muitos que não 

tinham casas actualmente eram Pastores, Diáconos , Ancião, etc. 

Eu perguntei por curiosidade? Onde é que as crianças vivem? Os 

Anjos responderam, “Eles vivem aqui”.  Assim que olhei em volta 

, eles estavam reunidos no jardim de flôres.  O Jardim de flores era 

tão bonito e a fragância era algo não deste mundo. O cenário era 

http://bible.cc/john/14-2.htm
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algo que não posso descrever com as minhas palavras. 

 O segundo lugar era para os adultos fieis. Há uma diferença entre 

salvação e recompessa. Este lugar tinha muitas casas. As casas 

eram construídas com pedras preciosas e pedras raras. Algumas 

das casas eram tão altas como o aranha-céus mais alto  na terra. A 

quelas pessoas que serviram ao Senhor com fidelidade enquanto 

viviam na terra, tinham as suas casas construídas com pedras 

precisosas e pedras raras. Neste lugar particular, todas as pessoas 

aparentavam ter entre 20 a 30 anos de idade. Não havia homens 

ou mulheres no que diz respeito ao sexo. Não haviam pessoas 

doentes , velhas  ou aleijadas.   

Uma vez eu conheci um velho chamado, “Oh Im Myung”. Ele morreu na idade de 65 anos. 

Ele era um homem, tão baixinho com altura dos alunos da segunda classe,  escola primária. 

Ele sofria de uma doença rara chamada raquitismo, mas quando o assunto era bíblia ele era 

doutorado. Ele escreveu muitos comentários. Eu encontrei a ele no céu, e ele era alto e 

elegante  e ele já não estava mais doente mas sim saudável. O céu é um lugar maravilhoso!!  

Estou tão cheio de expectativas! Por favor povo amado acreditem no que estou a dizer! 

O terceiro lugar que visitei é onde estão aqueles que foram salvos vergonhosamente. ( I 

Cor. 3:15 “Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento; mas o tal será salvo, 

todavia como pelo fogo..”). Esta vila particular era grande em tamanho, tantas vezes maior 

que o segundo lugar, onde as casas eram feitas de  pedras preciosas e pedras raras. Cheguei 

neste lugar á uma grande velocidade estava  a conduzir um carro de ouro. Era distante de 

outros lugares bonitos que eu vi no céu.  

Eu perguntei aos Anjos, “Eu vejo um  grande deserto e campos, Porque é que não vejo 
casas? O Anjo respondeu. “O que estás a ver são casas”.  

Eu vi casas grandes rés-do-chão, que me fizeram lembrar  uma 

grande capoeira de galinhas ou alguns tipos de armazéns. Estas 

casas não eram gloriosas , mas sim miseráveis. Esta vila e as 

casas eram para as almas que foram vergonhosamente salvas.  

Havia numerosas casas grandes em tamanho com aparência de 

casas miseráveis. Esta vila/área era tantas vezes maior do que o 

lugar onde residem as almas que foram recompessadas.  

O Anjo disse, “Estás a ver duas casas grandes, uma a tua direita e outra a tua esquerda? Eu 

respondi, “ Sim estou a ver.”  

O Anjo disse que ele queria especificamente mostrar- me estas duas casas.  Ele disse, “a 

casa a direita é para aqueles que eram Pastores na terra.  A casa a esquerda é para aqueles 

que eram Anciãos na terra”.  Assim que chegamos em frente das duas casas eu notei que as 

casas eram monstruosas. O meu queixo caiu, quando nós chegamos a porta e entramos, 

minha primeira impressão foi capoeira de galinhas. Ao em vez de milhares de galinhas a 

viverem na capoeira, eu vi almas. Os Anjos aconselharam-me a observar com cuidado 
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porque haveria de reconhecer um dos Pastores da história. Era verdade. Eu reconheci muitos 

pastores da história. Eu  vi especificamente dois pastores e perguntei aos anjos, “Eu conheço 

aquele pastor Coreano!! Eu sei quão famoso ele era e o 

trabalho que ele fez para o Senhor. Porque ele está aqui?  Eu 

não entendo”.  

Os Anjos responderam, ele nunca providenciou algum material 

de construção para a casa dele.  É por isso que ele vive numa 

casa em comunidade.   

Perguntei por curiosidade, “ Como isto aconteceu? Porque é 

que ele não tinha nenhum material? O Anjo respondeu, 

“quando  ele desempenhava a função como Pastor, ele gostava 

de ser elogiado pelas pessoas. Ele gostava de ser honrado. Ele 

gostava de ser servido”. Este Pastor em particular foi muito 

honrado na Coreia e é um ícone da história do Cristianismo 

Coreano. Mas não teve recompensa!!! 

Vós Pastores, por favor escutem! Devem liderar o povo para 

mais coisas para além dos cultos dominicais. Vós pastores devem  visitar o povo em suas 

casas. Devem tomar conta dos pobres, os coxos e os velhos. Os Pastores que serviram sem 

sacrificar suas vidas e gostaram de ser honrados não tem recompensa no céu “E fazem todas 

as obras a fim de serem vistos pelos homens; pois trazem largos filactérios, e alargam as 

franjas das suas vestes,   E amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras 

nas sinagogas.   E as saudações nas praças, e o serem chamados pelos homens; Rabi, 

Rabi.  Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso Mestre, a 

saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos.   E a ninguém na terra chameis vosso pai, 

porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus.  Nem vos chameis mestres, porque um 

só é o vosso Mestre, que é o Cristo.  O maior dentre vós será vosso servo.  E o que a si 

mesmo se exaltar será humilhado; e o que a si mesmo se humilhar será exaltado.” 

(Matt. 23:5-12). 

Depois de eu ter testemunhado este cenários no céu, e depois de ter voltado para a terra, 

imediatamente eu dei todas as minhas posses incluindo os meus cinco carros de luxo. A 

nossa vida é por um momento. Na biblia a vida média é de 70 a 80 

anos de idade.  Mas somente Deus sabe quando é que a pessoa irá 

morrer.  Qualquer um pode morrer antes de atingir 70 ou 80 anos de 

idade. Eu decidi dar tudo, mesmo a minha roupa. As pessoas que eu 

vi receberam a salvação de forma vergonhosa.   Eles eram Pastores, 

Anciãos, Diáconos e Crentes seculares. Havia multidões de Velhos 

e Diáconos nas casas de rés-do-chão e miseráveis. Mas claro é 

muito melhor do que o inferno. Contudo porque é que uma pessoa 

haveria de querer entrar nos céus daquela maneira? Eu não terminarei naquele lugar 

vergonhoso.  As roupas que eles traziam eram miseráveis.  

Quais são os requisitos para que os Cristãos recebam casas bonitas no céu?  
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Primeiro, temos que evangelizar  o máximo número de pessoas possíveis. Como devemos 

evangelizar.  O Anjo disse-me, “Assuma que há um dos crentes que não conhece o Senhor. 

No momento em que decides evangelizar para esta pessoa particular, os materiais para a 

construção da tua  casa serão providenciados. Asssim que orares sem cessar pela salvação 

desta pessoa, mais materiais de construção são providenciados, tens que continuar a falar 

com estas almas, visitá-las e continuar a evangelizar.  Isto vai aumentar mais materiais para 

a sua casa . Se a pessoa evangelizada não pode ir a Igreja porque não tem boa roupa, então 

tu deves dar algumas roupas. Se a pessoa disser que não tem bíblia tu deves dar uma. Se a 

pessoa disser que não tem óculos para ler , tu deves providenciar os óculos . Tu deves 

providenciar o que és capaz de dar para que esta pessoa seja liderada e guiada para o 

Senhor. Aqueles que vivem em boas casas são aqueles que evangelizaram muitas vezes. 

O Anjo então acompanhou-me para o lugar onde os Santos vivem em boas casas. Este é o 

lugar onde vivem os crentes/Cristãos que evangelizaram  muito. 

  

Na história do Cristianismo,  há 4 pessoas que têm as casas grandíssimas e mais bonitas. O 

Anjo mostrou-me a casa de um evangelista Americano  D.L. Moody, Pastor  Britânico John 

Wesley, um evangelista Italiano e um evangelista Coreano Pastor Gun Nung Choi. Estas  

quatro pessoas têm as casas mais grandes no céu. Estas quatro pessoas despenderam a vida 

deles toda a evangelizar as pessoas até no leito da morte. 

 Dentre os crentes Coreanos, havia um crente secular que tinha uma casa grande. Este crente 

secular construiu muitas Igrejas com as suas possessões. Ele deu 300 mil sacos de arroz aos 

pobres. Secretamente ajudou milhares de Pastores e Líderes com o seu próprio dinheiro, ele 

ajudou a pagar  propinas de estudantes que estudavam teologia na escola bíblica. Ele também 

levou um pastor com 65 anos de idade para sua casa e tomou bem conta dele, a Igreja deste 

pastor havia lhe mandado embora. 

Eu ouvi  um Anjo a gritar, “Os materiais já estão a vir ”. Eu 

questionei ao Anjo a minha direita, acerca do material ,ele 

disse, “ Este material vem de um diácono de uma Igreja 

pequena de facto ela recebe materiais todos os dias.  Mesmo 

ela sendo pobre, ela vem ao culto da manhã  todos os dias. Ela 

ora diáriamente para os 87 membros da Igreja. Quando 
termina de orar, ela limpa a Igreja” 

Ouvi um  outro Anjo gritando, “Entrega especial” A filha da 

diaconisa deu a mãe o pouco sobre o que tinha. Contudo a 

diaconisa não gastou o dinheiro somente para ela, ela 

comprou cinco ovos e dois pares de meias para o Pastor da 

Igreja. Pode parecer uma oferta pequena mas ela deu tudo o 

que tinha para o dia. Isto providenciou material especial para 
casa dela no céu”. 

Segundo, aqueles que têm  casas grandes  são aqueles que 

http://en.wikipedia.org/wiki/Dwight_L._Moody
http://en.wikipedia.org/wiki/John_Wesley
http://en.wikipedia.org/wiki/John_Wesley
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construiram Igrejas ou outros edificios para os propósitos do reino com suas possessões e os 

seus recursos. 

No céu, encontrei um ancião chamado Choi, dentre todos os Anciãos e Diáconos Coreanos 

que estão no céu, ele  teve a casa mais bonita. A casa dele era a mais alta do que o prédio 

mais alto na Corea, Choi construiu muitas Igrejas na corea com sua riqueza. 

Eu perguntei ao Anjo,” Que tal a minha casa? Está no processo de ser construida?” O Anjo 

disse,  “sim está”. Eu implorei para ver a minha casa. Mas eles disseram que não era  

permitido. Continue a implorar e  após alguma persistência, o Anjo disse que o Senhor 

autorizou que eu visse a casa. 

Entramos num carro  e viajamos para bem longe, para outro lugar, Eu estava cheio de 

espectactivas. “Eu perguntei onde está a minha casa”? O Anjo respondeu , “está adiante”. 

Mas me parecia que o local era apenas  uma fundação do edifício ainda por ser levantada. Eu 

clamei em voz alta,  ”Como podem fazer isto comigo? Como é que isto pode estar 

acontecendo? Como é que a minha casa está na zona de desenvolvimento? Sobrivivendo a 

guerra Coreana? Eu vendi a minha única casa para construir a Igreja. Esta Igreja 

eventualmente cresceu para cinco mil membros. Eu escrevi muitos livros inspirados pelo 

Espírito Santo. Um dos livros foi o mais vendido. Com os lucros dos livros, eu construi 

escolas Cristãs. A escola gerou 240 Pastores. Durante o tempo que ocupei a  posição de 

Reitor, eu dei mais de 400 bolsas de estudo para mais de 400 crianças pobres . Eu construi 

casas para viúvas viverem. Tudo isto custa muito dinheiro. Então como é que isto pode 

acontecer? Porque é que a minha casa está ainda na fase de desenvolvimento? “Estou muito 
triste” 

O anjo respondeu severamente  “ Tu não mereces viver em boas casas e bonitas no céu, 

porque foste  honrado, vezes incontáveis, por pessoas. Todas as vezes que tu construías ou 

fazias algo bom, tu eras elogiado pelas pessoas. Tu eras mesmo honrado pelos canais de 

noticias secular.  Portanto todas tuas obras são em vão”.  

“GUARDAI-VOS de fazer a vossa esmola diante dos 

homens, para serdes vistos por eles; aliás, não tereis 

galardão junto de vosso Pai, que está nos céus.”(Matt 6:1) 

Olhei para a minha casa em construção, estava  localizada no 

meio  de outras 3 casas. Só tinha 3 andares.  A casa tinha muitos 

quartos pequenos no 1º e 2° andares. Eu perguntei ao Anjo, “ 

Porque é que eu tenho quartos pequenos”? O Anjo respondeu, ‘’Estes quarto são para os 

teus filhos e filhas.” “Eu sou tenho 4 filhos” respondi eu. O Anjo respondeu. “Não, estes 
não são para os  teus filhos na terra, mas para aqueles que evangelizaste e estão salvos”.  

Eu gostei disto! Eu perguntei, “onde está o meu quarto principal“? O Anjo respondeu, “ 

está mais acima”. Isto preocupou-me o meu quarto não tinha acabado. Eu disse num tom 

zangado, “é tão pequeno! Porquê que é tão dificil acabar”? O Anjo respondeu, “ Tu nem 

estás morto.  Nós não podemos acabar a tua casa ou quarto porque nós não sabemos se o 
material será providenciado? Entendes?” 

http://bible.cc/matthew/6-1.htm
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Quando entramos no meu quarto, eu vi 2 certificados pendurados na parede, então fui ler. O 

1°certificado foi quando tinha 18 anos e vivia num orfanato.  No Natal, eu estava a voltar do 

culto matinal. Eu vi um velho tremendo  na rua. Eu tirei o meu casaco e dei a este homem. 

Este acto deu-me uma recompensa nos céus. O 2° certificado descreveu o mesmo acto, mas 

foi na compra de pão com o pouco dinheiro que tinha, e dei a um homem velho. A 

quantidade de  dinheiro não é o que está em causa.   O acto 

deve ser acompanhado por fé genuina. A quantidade em  

dinheiro não tem nenhum significado. 

Nós saimos deste lugar e voltamos. Ao longo da caminhada, 

um dos Anjos perguntou, “ Estás triste? ”Eu vou te dizer 

como obter casa bonita no céu. O Senhor disse quando fores 

para terra, tens que ir dizer as pessoas acerca do céu e do 

inferno assim como testemunhaste. Segundo, o Senhor deseja que tu construas um edifício 

para acolher as pastoras e os evangelistas velhos que não tem sítio para ir. Se  
verdadeiramente e fielmente fizeres estas coisas  tu terás uma casa bonita”. 

  

Inferno 
Os dois Anjos acompanharam-me para o inferno. Eles disseram, “ agora irás visitar o 

inferno”. Não tens ideia da grandeza do inferno. Continuei gritando. “É grande! É grande! “ 

Este é o lugar onde são postas as almas que são amaldiçoadas e recebem condenação eterna. 

O inferno pareceu-me milhar de vezes mais grande do que a terra. Metade do inferno é de 

cor vermelha e a outra metade era de cor preta escura. Perguntei aos Anjos, “ Porque é que 

uma parte está vermelha?” 

O Anjo respondeu, “ Não sabes? É o enxofre ardente. A outra metade é escuridão. Quando 

as pessoas pecam e acabam aqui, eles serão atormentado dos dois lados. Há multidões de 

Igrejas na terra e muitas estão cheias de muita gente. Mas a maioria delas não são 

verdadeiros Cristãos. Só são apenas participantes. As Igrejas verdadeiras irão firmemente 

acreditar nos céus e no inferno. A vida de muitos cristãos está em caos porque eles não 

acreditam com firmeza acerca dos céus e do inferno. Quando uma pessoa entra no céu, mil 

almas amaldiçoados entram no inferno. A taxa dos céus e inferno é de 1/1000”. (Mat. 7:14) 

“ E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a 

encontrem.”  

Eu sou um Pastor  Presbiteriano e um orador bem conhecido. Eu graduei numa maior escola 

de teologia na Coreia, eu nunca tinha acreditado nas histórias do céu e inferno. Mas agora, 

sou um daqueles que está a escrever a experiência para 

testemunhar para os outros. Embora possas acreditar que és 

Cristão, se viveres a tua vida de acordo com a vontade dos 

demónios tu vais terminar no inferno!  
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O primeiro lugar que eu vi, foi um lugar ardente com enxofre. Não podes imaginar quão 

quentes são as chamas do inferno. Ninguém pode suportar o calor intenso. 

As pessoas no inferno dizem 3 frases: 

Primeiro, está muito quente e sentem como se fossem morrer “(Luc. 16:24). “E, clamando, 

disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro, que molhe na água a 

ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama.  

Segundo, eles estão com tanta sede e sentem como se fossem morrer. 

Terceiro, vais ouvir muitos pedindo àgua.  (Zac.9:11) “Ainda quanto a ti, por causa do 

sangue da tua aliança, libertei os teus presos da cova em que não havia água.” 

É eterno! Muitas pessoas dizem que são livres em Cristo, e vivem a vida deles como 

desejam. Eu perguntei aos Anjos, “ Aqueles que estão aqui, o que eles fizeram”? O Anjo 

respondeu, “ O primeiro grupo são descrentes”. Aqueles que não evangelizaram para suas 

próprias famílias devem arrepender-se!  

O anjo continuou, “ O Segundo grupo são aqueles que acreditaram em Jesus, mas não se 

arrependeram dos seus pecados”. Nós devemos nos arrepender dos nossos pecados e 

devemos confiar no Senhor. Nós não devemos pecar.  Falar apenas com a boca não é 

arrependimento. Com um coração sério e contrito, nós devemos nos arrepender?  
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Cristãos No Inferno  
Eu, vi então muitos Pastores, Anciãos e Diáconos no 

inferno. Eu disse ao Anjo “Eu conheço a eles. Eles 

serviram à Deus com fidelidade quando estava na terra. 

Morreram a um tempo atrás . Nós todos pensamos que 

estavam no céu com Deus. Mas agora, eu vejo a todos eles 

no inferno e estão a chorar dizendo está muito quente! 

Porque é que ele estão aqui”?  Haviam muitos Pastores, 

Anciãos, Diáconos e todos outros crentes seculares.  

O Anjo respondeu, “Pastor Park, Yong Gyu, a pessoa pode parecer ser um verdadeiro 

seguidor de Cristo de fora, mas Deus conhece o coração. 

ELES NÃO SANTIFICARAM OS DOMINGOS, DE FACTO, ELES AMARAM FAZER 

DINHEIRO NOS DOMINGOS  “Mas, se não me ouvirdes, para santificardes o dia de 

sábado, e para não trazerdes carga alguma, quando entrardes pelas portas de 

Jerusalém no dia de sábado, então acenderei fogo nas suas portas, o qual consumirá os 

palácios de Jerusalém, e não se apagará. (Jer. 17:27) 

Muitos dos Diáconos e Ancião criticarem a pregação dos Pastores deles. (Salmos 105:15)  

“Não toqueis os meus ungidos, e não maltrateis os meus profetas.”; (Num 12:8-9). 

“Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas; pois ele vê a semelhança do 

SENHOR; por que, pois, não tivestes temor de falar contra o meu servo, contra 

Moisés? Assim a ira do SENHOR contra eles se acendeu; e retirou-se.” 

ELES NÃO DERAM DÍZIMOS CORRECTOS “Com maldição sois amaldiçoados, 

porque a mim me roubais, sim, toda esta nação”. (Malaquais. 3:9) 

ELES NÃO ORARAM  

Eles nuncam evangelizaram para as pessoas  (Ezequiel 33:6) “Mas, se quando o atalaia vir 

que vem a espada, e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, e a espada vier, e 

levar uma vida dentre eles, este tal foi levado na sua iniqüidade, porém o seu sangue 

requererei da mão do atalaia”.  

Muitos destes Anciãos e Diáconos hostilizaram os Pastores deles e foram contra a autoridade 

dos Pastores. Eles interferiram nas responsabilidades e negócios doPastor (Num.16) 

No colo da morte, eles pensaram que eles tinha feito um bom trabalho, então eles não se 

arrependeram de todas estas coisas. E 

por causa disto que eles fizeram, foram 

lançados nas chamas do inferno”. 

Então, eu vi um Rei uma Princesa que 

tinham executado Cristãos na Coreia. 

Este Rei e a Princesa cortaram a cabeça 



13 

 

de muitos dos primeiros crentes na Corea. Eles foram postos no centro, que era o sítio mais 

quente de todo inferno. Eu também vi  o Hitler, Stalin, Mão Zedong, Pastor famoso da 

Coreia do Norte,  nome dele era Pastor Kang, e um heroi famoso Japonês, e muito outros. 

Então quando chegamos no lugar extremamente escuro, era tão escuro que não se podia ver 

onde colocar o pé. Eu gritei, “Anjos! Anjos”! Está tão escuro! Como posso ver algo?  O 

Anjo deu uma palmadinha no meu ombro e disse. “Apenas espere um pouco”. 

Em poucos tempo, eu consegui ver almas nuas incontáveis . Todos eles tinham insectos  a 

andarem por todos os seus corpos. Não havia uma polegada sem insectos, o corpo todo 

estava  completamente coberto de  insectos.  As pessoas nuas rangiam os seus dentes. Eu 

perguntei, “ O que estas pessoas fizeram quando estavam na terra?” 

“São aqueles que criticavam e mal diziam um dos outros . Eles não tomavam cuidado 

daquilo que diziam uns aos outros”. (Matt 5:22) “Eu, porém, vos digo que qualquer que, 

sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de 

juízo; e qualquer que disser a seu irmão: Raca, será réu do 

sinédrio; e qualquer que lhe disser: Louco, será réu do fogo 

do inferno.”  

Eu vi demónios perfurando e apunhalando os estômagos das 

pessoas com uma foucinha. Os seus gritos eram insuportáveis 

para mim. Eu perguntei ao meu escolta, “Anjos, o que é que 

estas pessoas fizeram quando viviam na terra? 

“ Esta pessoas tinham  emprego, casas e famílias mas não 

deram a Deus, não ajudaram os pobres, as Igrejas deles ou 

outros propósitos de Deus. Eles eram muito avarentos e gananciosos. Mesmo quando eles 

encontravam-se com os pobres, eles ignoravam e não tomavam conta. Eles só se 

preocupavam com eles próprios e com as suas famílias. Eles estavam bem vestidos, bem 

alimentados e tinham uma vida confortável. É por isso que o estômago deles estava a ser 

perfurado, pois os seus estômagos estavam cheios de ganância”. (Prov 28:27) . “O que dá 

ao pobre não terá necessidade, mas o que esconde os seus olhos terá muitas maldições”  

 

Foi um cenário assustador . Depois de testemunhar este cenário, quando voltei para a terra, 

Eu dei todo o meu dinheiro e  possessões  para os outros. Salvação não se ganha com 

dinheiro ou propriedades, é pela fé. Inferno é lugar insuportável e miserável.  É um tormento 

eterno. 

Eu também vi pessoas que tinham suas cabeças mutiladas 

por um cerrote bem afiado. Eu perguntei ao Anjo “ O que 

estas pessoas fizem para merecerm este tormento  

horrível”?  O Anjo respondeu, “ os seus cerébros foram 

dados por Deus para pensar coisas boas e benéficas. Mas 

estas pessoas pensaram em coisas imundas. Eles pensaram 

nas coisas que desorientam”.  (Mat 5:28) “Eu, porém, vos 

http://bible.cc/matthew/5-22.htm
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digo, que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração 

cometeu adultério com ela.” 

 

De seguida vi pessoas a serem apunhaladas e cortadas em pedaços.  O aspecto  era horrível.  

Eu perguntei, “ E estas pessoas? O que elas fizeram para serem atormentadas desta 

maneira”? 

O anjo respondeu, “ Estes são os Anciãos e Diáconos que não serviram as suas Igrejas . De 

facto eles nem se quer quiseram trabalhar ou servir! A única coisa que eles amavam era 

receber e receber das ovelhas.” (Zacarias 11:12)  “Porque eu lhes disse: Se parece bem 

aos vossos olhos, dai-me o meu salário e, se não, deixai-o. E pesaram o meu salário, 

trinta moedas de prata.”;  ( Hoseas 6:5) “VINDE, e tornemos ao SENHOR, porque ele 

despedaçou, e nos sarará; feriu, e nos atará a ferida”.   

Eu vi os anciãos, diáconos e outros crentes  seculares a serem  atormentados por demónios. 

Os demónios fizeram um buraco nas línguas deles e colocaram um arrame que ligavam as 

línguas uns dos outros. Depois o demónio puchava as pessoas com o arrame. Perguntei outra 

vez , “O que eles fizeram na terra?” . O Anjo respondeu, “Estes cometeram 4 diferentes 

tipos de pecados”.  

“Primeiro, eles criticaram os seus Pastores. Eles falavam coisas negativas acerca dos seus 

Pastores. Eles caluniavam e ridicularizavam os seus Pastores.”  (Tiago 3:6)  “A língua 

também é um fogo; como mundo de iniqüidade, a 

língua está posta entre os nossos membros, e 

contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, 

e é inflamada pelo inferno”.; (Mat. 12:37) “Porque por 

tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras 

serás condenado.”  

Eu rogo para as pessoas que praticaram actos como estes 

ARREPENDAM-SE, ARREPENDAM-SE!! 

O Anjo continuou, “ Segundo, eles insultaram a Igreja com as suas palavras. Eles 

molestavam  outros Cristãos ao ponto de afectar os Cristãos fieis e estes pararam de ir a 

Igreja e até fizeram com que os outros deixassem de acreditar. Eles fizeram tudo que podiam 

para parar os cristãos fieis de fazer a obra de Deus. Estes maldosos fizeram muitos fieis 

tropeçarem. Por último são esposos que bebiam álcool e abusavam os membros de suas 

familias”. 

Eu vi demónios a perfurarem os estômagos de homens e mulheres com um prego grande e 

afiado. Eu perguntei, “ O que é que eles fizeram”?  O Anjo respondeu, ” Estes são homens e 

mulheres que viviam  juntos  e não eram casados (viviam maritalmente). Estas são culpadas 

de abortos, pois elas ficaram grávidas. Eles nunca se arrependeram”. 

Eu vi um outro grupo de pessoas . Os demónios estavam a 

cortar os seus lábios em fatias finas e leves como se 

estivessem a cortar carne ou vegetais. Eu perguntei, porque é 

que estas pessoas estão sendo atormentadas desta maneira? “  

O Anjo disse, “ Estas são filhos , filhas , enteadas e enteados 
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que responderam aos seu pais de forma atrevida, sem respeito.Tudo que deveriam ter feito 

era dizer “ Desculpas/Perdoa-me” ao em vez de piorarem as coisas. Muitas deles usaram 

linguagem abusiva. Eles atacaram seus pais com linguagem abusiva. Eles eram rebeldes. 
Por isso que a lábios deles estava a ser cortada em fatias”. 

Amados, todos nós iremos morrer um dia, mas nós não sabemos quando isso será. Por favor 

preparem-se. Estar preparado é ir ao céu. O caso não é quando é que iremos.  Por favor 

perdoem uns aos outros frequentemente e sempre que necessário fazê-lo. Arrependa-se, 

arrependa-se faça isso ao longo do dia tantas vezes que for necessário fazê-lo.  

Meus amados irmãos,  eu ignorava estes testemunhos. Eu era um Pastor Presbiteriano 

conservador que ignorava  estas coisas . Mas agora, eu devo testemunhar e testificar para ti o 

que eu vi. Por favor não hesite viver uma vida de santidade. Por favor  evite este tormento e 

julgamento miseráveis. Seja salvo! Não viva para a sua carne, mas submeta-se ao Reino de 

Deus. Por  favor orem por aqueles que não conhecem a  Jesus . Evangelize e dê frutos .Por 

favor orem cedo nas manhãs e santifiquem os Domingos. Por favor dê o dizimo correcto ao 

Senhor acumule a tua recompensa no céu e não nesta terra. 

Eu oro e te abençou em nome de Todo – Poderoso  Jesus Cristo. 

Pelo Pastor Yong Gyu Park 

Fonte: Divine Revelations – Encontro com Jesus Cristo 
www.DivineRevelations.info/PORTUGUESE 
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