Capítulo 510

Sonhos e Visões
Segunda-feira, 13 de Junho, 2016

Santidade ao Eterno Criador!
SONHOS E VISÕES
Por
Jeanine SAUTRON
IGREJA DE FILADÉLFIA,
O “REMANESCENTE”
que guarda os MANDAMENTOS de
DEUS, incluindo o SÁBADO,
e a FÉ de JESUS.
A FÉ de JESUS:
O ESPÍRITO DE
PROFECIA.

Santidade ao Eterno Criador!
Sonhos e Visões Nº1
(1)

Os selos foram rompidos, as trombetas soaram
no céu, e o rugido do trovão ouvido,
JESUS disse-me,

“O DOBRE DE FINADOS
da humanidade

SOOU

quando o sexto anjo tocou a trombeta. Os anjos
choraram.”
(2)
Um cavalo verde1 foi trazido diante de
JESUS, e, com o seu cavaleiro, partiu para a
terra.
(3)
Na Revelação de João, Capítulo 8, versos 10 e
11, é dito:
“O terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu
uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu
sobre a terça parte dos rios, e sobre as fontes das
águas. O nome da estrela era:

Absinto;

e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e
muitos homens morreram das águas, porque se
tornaram amargas.”

(4)

Vi JESUS olhando na direção da terra. Alto e
majestoso, suas vestes de um branco ofuscante; ele
estava em visão, de acordo com o que vi.
(5)
Ele olhava na direção da terra, como se lá
houvesse algo que estivesse atraíndo o seu olhar para
ela.
(6)
Então ele veio na minha direção. Um livrinho
branco foi colocado diante de mim, e ele disse-me:

“Jeanine, pegue o livrinho
de profecia contigo.
Parta para
ÓREGON,

para estar com os teus irmãos e irmãs da Igreja de
Filadélfia, o “Remanescente,” e o irmão Roy Lemke,
a pessoa responsável por esta obra. Leve o livrinho
branco contigo.”
(7)
Ele (JESUS) revelou-me que:

A Europa será destruída.

(8)

E ele disse-me:
“Tu partirás e deixarás a

FRANÇA

.”
JESUS fez-me esta revelação, de que não mais
haverá EUROPA:
(9)

A EUROPA SERÁ ANIQUILADA.

(10)

Esta estrela nomeada na Revelação de João,
Capítulo 8, verso 11:

ABSINTO,

CAIRÁ NA
CAPITAL
DA FRANÇA:
(11)
(12)

– ITALIA
– BÉLGICA
– ALEMANHA
– ESPANHA,
todos os países europeus também serão
destruídos pelo ABSINTO.
(13)
(14)

VISÃO

(15)
1

“E olhei, e eis um cavalo verde, e o nome do que
estava montado nele chamava-se morte; e o túmulo seguia
com ele; e foi-lhe dada autoridade para matar de qualquer
modo que seja sobre a quarta parte da terra, para matar por
grandes espadas, e pela fome, e pela morte por causa do
pecado, e com o selvagem e brutal homem da terra.”
Apocalipse 6:8.

PARIS.

Esta estrela cairá sobre Paris.
Ele revelou-me pelas suas palavras que:

Eles não serão poupados.
Os mais atingidos serão:

– ITALIA
– FRANÇA
– ALEMANHA
– BÉLGICA
– SUIÇA.

JESUS revelou-me que

O ABSINTO
tocou levemente a terra
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a fim de atrair a atenção dos homens sobre o fato que
o tempo da reprovação2 deles é curto.

anjos com asas estendidas. Eles disseram: “Estamos
indo vê-lo. Vamos mostrar para Jeanine este

Sonhos e Visões Nº2

(1)

(2)

A Europa
será tostada.

(3)

JESUS disse-me:
“A EUROPA
se tornará
HIROSHIMA!
Ela será aniquilada sob o impacto do ABSINTO.”
(3)
JESUS disse-me:
“Deus lembrou-se do

(5)

METEORITO.

Esta rocha saiu do corredor de Órion. Está
colocada lá. É parte das pedras, uma das pedras
colocadas por Deus, e que formam este corredor.
Quando eu estava entrando neste corredor, era como
se eu estivésse entrando num monumento.
(6)
Este

HOLOCAUSTO

dos Judeus,

o SHOÁ de 1943-1944

de Hitler.”
Deus lembrou-se do holocausto dos seus
irmãos e irmãs judeus com os seus filhos. Ele viu a
dor do seu povo. Eles foram
MÁRTIRES
de Hitler.
(5)
Ele (JESUS) lembrou-se das dores deles e a
morte dos seus irmãos judeus na
EUROPA.
(6)
É por isso que Jesus falou-me do SHOÁ, e
disse-me que a
sua IRA
desabará sobre a
EUROPA.
(7)
O JULGAMENTO dela está PERTO.
(4)

(8)

ABSINTO.”

Chegamos ao local. Vi uma enorme pedra de
ao menos uma (1) tonelada ou quase duas (2)
toneladas, que ainda estava fumegante.
(4)
A fumaça que estava saindo desta pedra encheu
o lugar que estávamos com fumaça, e estes anjos
estavam se apressando para me tirar deste lugar. Era
uma rocha enorme que aqui é chamada de

ABSINTO

está colocado no corredor de Órion. No tempo
indicado, ele sairá dentre estas pedras e virá e
atingirá a
TERRA.
Seu nome é:
ABSINTO.
(7)
Eu estava nesta fumaça, gases tóxicos,
radioatividade, que estavam saindo desta pedra. Meu
cérebro estava em ebulição (fervendo ou borbulhando). Eu
estava sendo ferida por causa dos gases tóxicos.
(8)
Meu mensageiro disse-me: “Ajoelhe-se.” E os
três anjos juntos estavam batendo suas grandes asas
sobre mim. Fui capaz de encontrar o meu fôlego
novamente. Eles me perguntaram se eu estava bem, e
sorri.
(9)
Quando vi este meteorito, meu mensageiro
disse-me: “Vinde, segui-me, é perigoso. Morrerias
repentinamente.” Eles me apressaram para fora deste
lugar.
(10)
Vi que não havia mais nada, um
DESERTO!
Não mais vi a pedra.3

“Ninguém escapará!”

disse o SENHOR.

Ele vingará o sangue deles.
Justiça lhes será feita.
Sonhos e Visões Nº 3
(9)

(1)

VISÃO
Fui levada para ver o absinto pelo meu
mensageiro, que estava acompanhado por outros dois
(2)

2

Reprovação significa: uma pessoa depravada,
corrupta, cruel, ou sem princípios sob a condenação ou
rejeição pelos decretos de Deus por estar perdida em
pecado. “Pecado é a transgressão da lei.” 1 João 3:4. “O
salário do pecado é a morte.” Romanos 6:23. “Mas o
que pecar contra mim violenta à sua própria alma; todos os
que me odeiam amam a morte.” Provérbios 8:36. “Ainda que
o pecador faça o mal cem vezes, e os dias se lhe prolonguem,
contudo eu sei com certeza que bem sucede aos adoradores
que temem a Deus, que diante dele são reverentes.”
Eclesiastes 8:12.
“Todo aquele que permanece nele não peca. Todo aquele
que peca não o viu nem o conheceu. Filhinhos, que ninguém
vos desencaminhe; o que pratica a justiça é justo, assim
como ele é justo. Aquele que comete pecado é do
diabo; porque o diabo peca desde o princípio. Para isto é
que o filho de Yahweh se manifestou: para destruir as obras
do diabo. Nisto são manifestos os filhos de Deus, e os filhos
do diabo: quem não pratica a justiça não é de Deus, nem o
que não ama a seu irmão.” 1 João 3:6-9.
“Sabemos que todo aquele que é nascido de
Deus não peca; antes o guarda aquele que nasceu de Deus,
e o maligno dele não se aproxima.” 1 João 5:18.

3

Daniel 2 fala sobre esta “pedra cortada sem o auxílio de
mãos”: “Estavas vendo isto, quando uma pedra foi
cortada, sem auxílio de mãos, a qual feriu a imagem
(idolatria das falsas religiões babilônicas, Domingo
{adoração de Tammuz}, Natal {adoração de Tammuz e
Papai Noel}, Páscoa {adoração de Ishtar}, e Halloween
{adoração de satanás}) a qual feriu a estátua nos pés de
ferro e de barro (A dispensação católico romana do
Domingo, Natal, Páscoa, e Halloween) e os esmiuçou... E
o vento os levou, e não se podia achar nenhum vestígio
deles; a pedra, porém, que feriu a imagem (idolatria) se
tornou uma grande montanha, e encheu toda a terra.”
Daniel 2:34,35. “Mas, nos dias desses reis, o Deus do céu
suscitará um reino que não será jamais destruído; nem
passará a soberania deste reino a outro povo; mas
esmiuçará e consumirá todos esses reinos, e subsistirá para
sempre.” Daniel 2:44.
Mas antes desta “pedra cortada sem o auxília de mãos”
destruir a idoltaria babilônica (do Domingo, Natal, Páscoa, e
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(1)
(2)

Sonhos e Visões Nº 4
VISÃO

Uns poucos meses se passaram. Saí em visão.
Vi uma paisagem como

HIROSHIMA.

Tudo fora destruído, exterminado, limpo, uma
paisagem desolada. Foram deixadas somente umas
poucas árvores tostadas, toras sem folhas, fantasmas
na noite.
(3)
Eu estava em visão neste deserto e triste lugar.
Não havia mais casas, e era noite. A lua estava turva.
Eu estava com medo, e não sabia onde estava.
(4)
Um homem respondeu-me e disse: “Você sabe
onde está?”
(5)
E vi que dois (2) outros homens juntaram-se a
ele. Reconheci que eram os três (3) anjos que estavam
comigo antes do choque do meteorido.
(6)
Eles disseram-me: “Aqui, onde estás, era
Paris, sim,

PARIS,
ERA PARIS,

a capital da França,
desapareceu,
voou
para
longe,
destruída,
exterminada, como um castelo de cartas!”
(7)
Eles estavam apressando-se para me tirarem
dali, para que eu não morresse por causa da abundância
da radioatividade, que eu não via.
(8)
Eles disseram: “Vamos sair daqui, Jeanine,
partamos!”
(9)
E perdi a visão.

Sonhos e Visões Nº 5

VISÃO

Halloween), os anjos de Deus advertem, “dizendo: “Caiu,
Babilônia, a grande cidade, que a todas as nações deu a
beber do vinho da ira da sua prostituição (idolatria do
Domingo, Natal, Páscoa, e Halloween).” Apocalipse 14:8. E
um anjo mensageiro adverte o povo de Deus para sairem
destas igrejas “caídas” (do Domingo, Natal, Páscoa, e
Halloween): Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou
morada de demônios, e guarida de todo espírito imundo, e
guarida de toda ave imunda e detestável. Porque todas as
nações têm bebido do vinho da ira da sua prostituição, e os
reis da terra cometeram adultério (idolatria) com ela; e os
mercadores da terra se enriqueceram com o poder do seu
comércio (comércios do Domingo, Natal, Páscoa, e
Halloween).” Apocalipse 18:2,3. É dito ao povo de Deus para
abandonarem a religião destas igrejas cristãs babilônicas (do
Domingo, Natal, Páscoa, e Halloween), “dizendo, Sai
dela, Ó MEU povo, para que não sejas participante
dos seus pecados, e para que não sejas castigado
nas suas pragas.” Apocalipse 18:4.
Quem é o povo de Deus?

(1)

Após ter visto que a capítal
PARIS,
não mais existia, que ela (Paris) havia se tornado uma
paisagem lunar, triste, enegrecida, saí em visão, e acheime em
GENEBRA,
na SUIÇA.
(2)
Vi nesta visão, que não havia mais vida. Havia
uns poucos habitantes nas ruas. A capital tornou-se
deserta.
(3)
Todos os carros, os trens, os aviões, nada mais
funcionava. Havia tamanho nível de radiação que tudo
o que era eletrônico não podia mais funcionar.
(4)
Telefones de alta qualidade amontoavam-se nas
ruas. Ouvi que havia muitos suicídios, pais
angústiados.
(5)
Havia umas poucas pessoas, mas envenenadas.
Os seus filhos estavam morrendo. A radioatividade e
os gases fizeram as pessoas morrerem em casa.
(6)
Vi que o lago de Genebra havia mudado de cor,
e tinha se tornado amargo. Vi peixes subindo para a
superfície da água e morrendo diante de mim. Era
triste.
(7)
Aqueles que podiam se deslocar estavam
usando barcos. As pessoas estavam tentando superar
as dificuldades, mas foram alcançados pela
radioatividade. Não havia mais vida. A cidade estava
morta. Não havia mais água.
(8)
Levantei os meus olhos. Olhei para o alto e vi
um grande prédio; e sobre ele estava escrito
(9)

“BANCO SUIÇO.”

De lá de cima, pelas janelas, sacos, sacos e
sacos de notas de dinheiro estavam sendo jogados para
baixo, e estavam voando. Estas notas estavam voando
por toda parte como borboletas, e caindo no chão.
(10)
Vi que eram maços de notas de dólar e notas
de 100 (cem euros).”
(11)
As pessoas estavam angustiadas. Elas não
sabiam mais para onde ir. Elas estavam andando sobre
estas notas. Elas tinham perdido todo o seu valor.
(12)
Ouvi: “Não há mais água, a água está amarga,
ácida, tóxica; ela mudou de cor. De azul tornou-se
verde.”
(13)
Fui inspirada: “Fim da política, o orgulho do
grande! Fim dos prazeres desta vida!” Eles pareciam
ter se resignado ao destino deles.
(14)

Deus venceu.
Jeanine Sautron

IGREJA DE FILADÉLFIA Apoc. 3:10, o
“REMANESCENTE” Apoc. 12:17 os “santos”
“que guardam os MANDAMENTOS de
DEUS,” incluindo o 7º dia do SÁBADO, “e a FÉ

de JESUS.” Apocalipse 14:12.
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