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

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

JESUS TEM NA SUA MÃO O SEU
ABANADOR1. ELE ESTÁ CHAMANDO OS
SEUS FIÉIS
PARA
SAÍREM DAS IGREJAS
QUE NÃO GUARDAM
O 7º DIA DO SÁBADO,
E
IREM PARA
O LADO DO
ETERNO CRIADOR!2
1

Como se fez prostituta a cidade fiel! Ela que
estava cheia de retidão! A justiça habitava nela, mas agora
homicidas. A tua prata tornou-se em escória, o teu vinho
se misturou com água. Os teus príncipes são rebeldes, e
companheiros de ladrões; cada um deles ama os subornos, e
anda atrás de recompensas; não fazem justiça ao órfão, e não
chega perante eles a causa da viúva. Portanto diz Yahweh, o
eterno criador, o poderoso de Israel: Ah! livrar-me-ei dos
meus adversários, e vingar-me-ei dos meus inimigos.
Voltarei contra ti a minha mão, e purificarei como
com potassa os teus rebeldes [“a tua escória” VRJ]; e
removerei todas as tuas iniquidades [“toda
impureza” VRJ]; e te restituirei os teus juízes, como eram
dantes, e os teus conselheiros, como no princípio, então
serás chamada cidade de justiça, cidade fiel. Sião
será redimida com justiça, e os seus convertidos, pela
retidão. Mas os transgressores e os pecadores serão
juntamente destruídos; e os que se esqueceram de
Yahweh, o eterno criador, serão consumidos.”
Isaías 1:21-18.
2
Ouvi outra voz do céu dizer: Sai dela, [igrejas que
guardam as liturgias de Babilônia, como o Domingo] povo
MEU, para que não tenhas participação nos seus
pecados, e para que não recebas das suas pragas.
Porque os seus pecados se acumularam até o céu,

(2)

É a última mensagem
que o PRINCÍPE da vida
vem para se dirigir a vós:3

Ide para o lado
do Eterno!4
(3)

VISÃO
JESUS não ABANOU somente nas igrejas
adventistas de Laodicéia. Ele também veio e
ABANOU em
todas as igrejas que não guardam
o Sétimo Dia do SÁBADO
do ETERNO.5
(5)
Eu o vi
(4)

e Deus se lembrou das iniqüidades dela. Revelação
de Jesus 18:4-5.
3
Mas vós negastes o santo e justo, e pedistes que se vos
desse um homicida; e matastes o príncipe da vida, a
quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que
nós somos testemunhas. Atos 3:14-15.
4
“Agora, pois, temei a Yahweh, o eterno
criador, e servi-o com sinceridade e com verdade;
deitai fora os deuses a que serviram vossos pais dalém do
Rio, e no Egito, e servi a Yahweh, o eterno criador. Mas, se
vos parece mal o servirdes a Yahweh, o eterno criador,
escolhei hoje a quem haveis de servir; se aos deuses a
quem serviram vossos pais, que estavam além do Rio, ou aos
deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu e a
minha casa serviremos a Yahweh, o eterno criador.” Josué
24:14-15.
5
Os que enaltecem e bajulam o pastor, enquanto
negligenciam as obras de justiça, dão inequívoca
evidência de que estão convertidos ao pastor e não a
Deus. Perguntamos: “Quem vos ensinou a fugir da ira que
está para vir?” Lucas 3:7. Foi a voz do espirito santo ou
meramente a do homem que vocês ouviram na mensagem
enviada por Deus? O fruto testificará do verdadeiro
caráter da árvore.
Nenhuma forma exterior pode tornar-nos puros;
nenhuma ordenança administrada pelo mais santo dos
homens pode tomar o lugar do batismo do espirito santo. O
espirito de Deus precisa fazer sua obra no
coração. Todos os que não experimentaram seu
poder regenerador são joio entre o trigo. Nosso
Senhor está com a peneira na mão e limpará
totalmente sua eira. No dia final ele fará diferença
“entre o que serve a Deus e o que não o serve”. Malaquias
3:18.
O espirito de cristo será revelado em todos
aqueles que nasceram de Deus. Rivalidades e
contendas não podem ocorrer entre aqueles que são
controlados por seu espirito. “Purificai-vos, vós que
levais os utensílios do Senhor.” Isaias 52:11. A igreja
dificilmente adotará padrão mais elevado do que aquele de
seus pastores. Precisamos de um ministério convertido e de
um povo convertido. Pastores que vigiam pelos salvos como
quem deve deles dar conta, conduzirão o rebanho nos
caminhos de paz e santidade. Seu sucesso nessa obra será
proporcional ao próprio crescimento na graça e
conhecimento da verdade. Quando os professores são
santificados de corpo, alma e espirito, podem
impressionar o povo com a importância de tal santificação.
Testemunhos 5, página 227, por E. G. White.
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ABANANDO de
uma igreja para a outra.6
(6)
Isto aconteceu primeiro em
PARIS,
começou com a FRANÇA.
(7)
ENTÃO ELE FOI PARA
OS OUTROS PAÍSES
DO MUNDO.
(8)
O Senhor está chamando os seus fiéis
para sairem de todas estas
igrejas, as quais
não guardam
o SÁBADO7
a fim de formarem
UM POVO SANTO,
O ISRAEL DE DEUS
SOBRE A TERRA.
(9)
Ele chama os seus para saírem e
conhecerem:
– O SÁBADO
– SANTIDADE8 e
– A REFORMA9.
6

“E disse-lhe Yahweh: Passa pelo meio da cidade, pelo
meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos
homens que suspiram e que gemem por causa de todas as
abominações que se cometem no meio dela. E aos outros
disse ele, ouvindo eu: Passai pela cidade após ele, e feri;
não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais. Matai
velhos, mancebos e virgens, criancinhas e mulheres, até
exterminá-los; mas não vos chegueis a qualquer sobre
quem estiver o sinal; e começai pelo meu santuário.
Então começaram pelos anciãos [os mais velhos das igrejas]
que estavam diante da casa.” Ezequiel 9:4-6.
7
Os “santos” são “os que guardam os
mandamentos de Deus e a fé de Jesus.” Apocalipse
14:12.
8
Os pecados que assediam devem ser
combatidos e vencidos. Traços objetáveis de caráter,
sejam eles herdados ou cultivados, devem ser enfrentados
em separado e comparados com a grande norma da justiça;
e, à luz refletida pela palavra de Deus, devem ser
combatidos com firmeza e vencidos no poder de
Cristo. "Segui a paz com todos e a santificação, sem a
qual ninguém verá o Senhor." [Hebreus. 12:14.]
Dia a dia, e hora a hora, deve haver um vigoroso
processo de abnegação e santificação a operar-se
interiormente; e então, no exterior, as obras darão
testemunho de que Jesus mora no coração pela fé. A
santificação não cerra as entradas da alma ao
conhecimento, mas vem expandir a mente, inspirando-a
para buscar a verdade como a tesouros
escondidos; e o conhecimento da vontade divina
promoverá a obra de santificação. Existe um céu e,
oh! quão zelosamente nos devemos esforçar por
alcançá-lo! A Fé Pela Qual Eu Vivo, página 124. Christian
Education, páginas 113, 114.
9
Ora, se andardes contrariamente para
comigo, e não me quiseres ouvir, trarei sobre vos
pragas sete vezes mais, conforme os vossos
pecados... Se por estas coisas não fordes
reformados por mim, mas continuardes a andar
contrariamente para comigo, eu também andarei
contrariamente para convosco; e eu, eu mesmo,
vos ferirei sete vezes mais, por causa dos vossos
pecados. Trarei sobre vós a espada, que executará a
vingança do pacto, e vos aglomerareis nas vossas

(10)

Ele (JESUS) disse-me: “Tereis de aprender
em poucos meses o que lhes levou (aos
“remanescentes”) anos para aprenderem:”
O SÁBADO:
O dia de descanso do Eterno10,
e santidade (a reforma),
ANTES DESTE GRANDE
E TERRÍVEL DIA,
ANTES DA SUA IRA
CAIR
SOBRE A TERRA,
ANTES DA VINDA DO
ABSINTO,11
ANTES DOS “REMANESCENTES,”
QUE SAIRAM DO MUNDO,
ESTIVEREM SOB
O TERROR DOS
SUPER VULCÕES.12
(11)
É AGORA
o tempo de graça
para vós!
(12)
É AGORA,
antes que seja
tarde demais!13

cidades; então enviarei a peste entre vós, e sereis
entregues na mão do inimigo.” Levíticos 26:21,23,24,25.
10
Certamente guardareis os MEUS sábados;
porquanto isso é um sinal entre mim e vós pelas vossas
gerações; para que SAIBAIS que EU SOU YAHWEH, o
eterno criador, QUE VOS SANTIFICA. Êxodo 31:13.
Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós; como a
vara de si mesma não pode dar fruto, se não permanecer
na
videira,
assim
também
vós,
se
não
permanecerdes em mim. 5 Eu sou a videira; vós sois as
varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito
fruto; porque sem mim nada podeis fazer. 6 Quem
não permanece em mim é lançado fora, como a vara, e
seca; tais varas são recolhidas, lançadas no fogo e
queimadas. 7 Se vós permanecerdes em mim, e as minhas
palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e
vos será feito.” João 15:4-7. Pelos seus frutos os
conhecereis... Assim, toda árvore boa produz bons
frutos; porém a árvore má produz frutos maus...
Toda árvore que não produz bom fruto é cortada
e lançada no fogo.” Mateus 7:16,17,19.
11
“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.” Apocalipse 8:10-11.
12
“Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes
que venha o grande e terrível dia de Yahweh, o
eterno criador.” Malaquias 4:5.
13
Nossa maneira de proceder determinará se
receberemos o selo do Deus vivo, ou seremos abatidos
pelas armas destruidoras. Já algumas gotas da ira de Deus
caíram sobre a terra; quando, porém, as sete últimas
pragas forem derramadas sem mistura no cálice de sua
indignação, então para sempre será demasiado
tarde para o arrependimento e procura de um abrigo.
Nenhum sangue expiatório lavará então as
manchas do pecado. Christian Experience, página 187.
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(13)

JESUS conhece os seus.14 Eles ainda estão no
mundo.
(14)
Ele disse-me: “Há mais
VERDADEIROS ADORADORES
DO SÁBADO
NO MUNDO,
DO QUE NOS ADVENTISTAS,
QUE NÃO GUARDAM
ESTE SANTO DIA.”
(15)
Ele disse-me que tem
MAIS FIÉIS
NO MUNDO,
DO QUE NAS IGREJAS ADVENTISTAS DO
SÉTIMO DIA.
(16)
É por isto que este povo sofrerá
A IRA DE DEUS.
(17)
Esta igreja ASD está
CONVERTIDA AO MUNDO.
(18)
Por misericórdia pelos seus fiéis ainda
nestas igrejas,
JESUS diz:

“Vinde!
Saí das abominações!”15
Jeanine Sautron.

14

“Eu sou o bom pastor; conheço as minhas
ovelhas, e elas me conhecem, assim como o pai me
conhece e eu conheço o pai.” João 10:14,15.
15
“Ouvi outra voz do céu dizer: ‘Sai dela [Babilônia],
povo meu, para que não sejas participante dos
seus pecados, e para que não recebas das suas
pragas.’” Apocalipse 18:4. Babilônia é onde o povo de Deus
(“povo meu”) está localizado, nas igrejas da cristandade,
que observam os dias santos de Babilônia: Domingo
(adoração de Tammuz), Natal (adoração de Papai
Noel & Tammuz), Páscoa (adoração de Ishtar), e
Halloween (adoração de satanás). “Um segundo anjo
mensageiro o seguiu, dizendo: ‘Caiu, caiu a grande
Babilônia, que a todas as nações deu a beber do vinho da
ira da sua prostituição (adultério espiritual, idolatria).’
Seguiu-os ainda um terceiro anjo mensageiro, dizendo com
grande voz: Se alguém adorar a besta, e a sua imagem de
idolatria, e receber a sua marca sobre a testa, ou sobre a
sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que
se acha preparado sem mistura, no cálice da sua ira... Aqui
está a perseverança dos santos santificados,
daqueles que obedecem aos mandamentos de Deus
e a fé em Jesus.” Apocalipse 14:8-12. “Os
mandamentos de Deus” incluem o 7º dia de Sábado
do 4º mandamento. “A fé de Jesus” inclui o 7º dia de
Sábado que Jesus criou para o benefício de toda a
humanidade (Marcos 2:27) em Gênesis 2:2-3, e que Jesus
guardou perfeitamente, descrito nos quatro evangelhos:
“Eu tenho guardado os mandamentos de meu pai,
e permaneço no seu amor.” João 15:10. “Mas se é que
queres
entrar
na
vida,
obedece
aos
mandamentos.” Mateus 19:17 (LBP) “Se me amas,
obedeças então aos meus mandamentos.” João
14:15. E é descrito pelo discípulo João em Apocalipse: “Bem
aventurados aqueles que praticam os seus
mandamentos, para que tenha o direito à árvore
da vida, e possam entrar na cidade pelas portas.”
Apocalipse 22:14.
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