Capítulo 513

Sonhos e Visões
Quarta-feira, 6 de Julho, 2016

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

Santidade ao Eterno Criador!
(1)

(2)

Sonhos e Visões Nº1

A “Igreja de Laodicéia”
rejeitada por
DEUS O PAI:
ELA ESTÁ CONDENADA.
Os adventistas
do sétimo dia estão
indo para a perdição.

“Esta “Laodicéia” não tem proteção”:
(3)

Revelação de JESUS.

À margem do rio, JESUS disse-me que devo
profetizar agora no YOUTUBE e na internet, e publicar por
Roy Lemke todas as profecias vindas dele (JESUS) sobre
Laodicéia, os adventistas do sétimo dia, e para o mundo.
(4)

VISÃO

Numa visão, era o dia de Sábado. Vi que o castiçal
que fora colocado em “Laodicéia” foi removido.
“Laodicéia”, que é a igreja adventista do sétimo dia, está na
mais profunda escuridão.
(5)

O espírito de profecia, que fala para
“Laodicéia” e para o mundo, vem da Igreja de
Filadélfia, o “REMANESCENTE”.

Sonhos e Visões Nº2

(1)

VISÃO

Vi que o castiçal, levado pelo terceiro anjo, foi
colocado no Centro de Sonhos e Visões em Óregon, cujo
diretor é o irmão Roy LEMKE.
(2)
Ele recebeu do terceiro anjo o conselho de colocar
juntas as profecias de Ellen White e aquelas de Jeanine
SAUTRON nos Sonhos e Visões.
(3)
Vi o terceiro anjo apresentando para Roy Lemke
todos os livros de Ellen White. E todos os livros foram bem
organizados pelo terceiro anjo no Centro de Sonhos e Visões
em Óregon.
(4)
Vi-o tomando o livro do espírito de profecia,
intitulado

O GRANDE CONFLITO

e instruindo-o, dizendo que os Sonhos e Visões de
Jeanine Sautron viriam e completariam as mensagens
recebidas de JESUS. Naquele tempo, ele era jovem, e
eu também.

(5)

Vi que o castiçal com sete ramos iluminou este
lugar, e as minhas cópias de Sonhos e Visões refletiram a
glória de DEUS.
(6)
Este anjo disse para o irmão Roy LEMKE:

“As mensagens
de Jeanine portam
o SELO de DEUS.”

(7)
Na visão, aproximei-me, e o terceiro anjo me disse:
“Veja! É o carimbo [autenticação] de Deus.”
(8)
Não tenho palavras para expressar a glória de Deus
saindo deste selo.
(9)
A “Igreja de Laodicéia” não tem mais Mestre.
(10)
O julgamento dos vivos começou com “Laodicéia.”

Sonhos e Visões Nº3

(1)

VISÃO

Saí em visão.
(2)
JESUS abriu o selo diante dos anjos e dos vinte e
quatro (24) anciãos, e ergueu suas mãos perfuradas sobre o
selo rompido, ele disse:
“O julgamento dos vivos e
o ALTO CLAMOR do 3º anjo
foi aberto em ‘Laodicéia’.”
(3)
JESUS veio, após o rompimento deste selo, para
julgar os vivos, revelando para ela, o alto clamor por esta
mensagem em Apocalipse:
“Assim, porque és morno, e não és quente nem frio,
vomitar-te-ei da minha boca.”
(4)
Foi o alto clamor em Laodicéia. Foi o derradeiro
ultimato da graça para o seu povo. Este alto clamor durou
sete (7) anos. Então veio o fim do alto clamor.
(5)
JESUS, o princípe da vida, veio entre o seu povo, os
adventistas do sétimo dia, e encontrou um povo rebelde,
que não quis saber nada sobre ele. Eles rejeitaram a
mensagem com o mensageiro.
(6)
JESUS concedeu a este povo adventista do sétimo
dia sete (7) anos para retornarem de sua mornidão e de seus
pecados.

Sonhos e Visões Nº 4

(1)

VISÃO

Era um Sábado de manhã. Vi JESUS presente na
‘Igreja de Ladociéia.’ Esta visão permitiu-me vê-lo diante do
altar do propiciatório (o assento da misericórdia).
(2)
JESUS, o príncipe da vida, estava diante deste altar;
e o vi falando com o seu pai, dizendo: “Pai...”
(3)
Ele estava orando por este povo, pedindo-lhe ainda
por sua graça; e ele apresentou suas mãos perfuradas,
erguendo-as nas suas súplicas:

“Pai,
meu sangue!
meu sangue!
meu Sangue!”
(4)
Dei a minha vida para salvar os pecadores ‘de
seus pecados.’ Tenho dado desde 1844 ‘o espírito de
profecia’ para os adventistas do sétimo dia para
andarem na luz vinda do céu.”
(5)
“Dei a minha graça através do meu sangue, o
sangue da cruz. Pai... se tal é a sua vontade, que seja
feita, e não a minha.”
(6)
“Esta igreja apostatou.
Pai,
meu sangue!
meu sangue!
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(7)

meu Sangue!”

De tempos em tempos, ele descansava. Eu o vi,
JESUS, que estava implorando repetidamente ao seu pai em
favor dos adventistas do sétimo dia.
(8)
Desta vez, com clamores de dor, seu corpo estava
trêmulo, e ele estava implorando repetidamente: “Pai, meu
sangue!” – com clamores de dor –

Pai,
meu sangue!
meu sangue!
meu Sangue!”
(9)
“Eu quero que este povo saia de sua

mornidão e se arrependa, e retorne para o
Eterno Criador!”
(10)

O príncipe da vida estava pedindo ao seu pai para
conceder-lhes ainda um pouco de tempo para retornarem
para Deus, para retornarem para o amor deles por Deus e o
próximo.
(11)
Mas eu soube, através da graça de JESUS, que me
foi concedida, que este povo endureceria a sua cerviz. Se
somente os olhos deles se abrissem, se eles apenas vissem o
sofrimento de JESUS!
(12)
Gotas de suor sobressairam na sua testa. Seus
clamores de dor me fizeram estremecer. Eu estava prestes a
chorar, e avancei na direção dele, rumo ao altar; fui impedida
de ir para perto dele. Eu o estava vendo somente à distância
nas suas dores... Esta visão me foi muito dolorosa.
(13)
Agora e novamente, vi-o ainda diante deste altar,
com suas mãos erguidas. Vi que o sangue de JESUS estava
sobre este altar; e entendi que naquele momento algo
importante e solene estava tendo lugar.
(14)
Ele (JESUS) colocou as suas mãos de cada lado do
altar. Tranquilo, descansado, silencioso, ele estava
esperando, resignado, mas sofrendo com dores, ele estava
esperando pelo
(15)

VEREDITO de seu PAI.

Então, ele (JESUS) disse pela última vez, após
tantas suplicas, ele disse novamente:

“Pai,
seja a sua vontade,
e não a minha.
Seja feita a sua vontade,
e não a minha,
nos céus
e na terra.”

(16)
Naquele instante, senti que ele estava, como um
ADVOGADO, no ato de ainda implorar por graça para este
povo adventista do sétimo dia morno, “Igreja de Laodicéia”,
que insultou a JESUS e espezinhou o sangue do cordeiro.
(17)
Um momento, silencioso e solene, se passou.

Sonhos e Visões Nº 5

(1)

VISÃO

Então, vi que JESUS estava calmo, tranquilo, após
tantas suplicas, esperando para ainda SALVAR este povo
adventista do sétimo dia por meio do sangue de JESUS, e
conceder-lhes novamente um tempo de graça. JESUS estava
esperando pelo
(2)

VEREDITO de seu PAI.

Vi que ele deixou o seu incensário cair no chão. O
veredito foi anunciado, vindo do céu, de seu pai que está nos
céus:
(3)

“Condenados,
povo repudiado.”

Eu estava olhando para ele. Ele permaneceu firme.
E isto estava me preocupando.

(4)
Estava avançando na direção dele na visão, sem
disturbá-lo, pois senti que a situação era muito grave (séria),
e que ele não podia fazer nada mais por este povo adventista
do sétimo dia, “Igreja de Laodicéia.”
(5)
O espírito de Deus revelou-me isto na visão, a
situação era grave, perturbante.
(6)
Estava me perguntando por que o seu corpo, todo o
seu ser estava estremecendo e tremendo. Eu então cheguei
mais próxima para vê-lo mais de perto, pois o amo
intensamente. Foi então que percebi que

JESUS,
o filho de Deus, estava chorando
JESUS estava chorando,
sim, JESUS estava chorando.

(7)
Eu estava tão triste e tocada com compaixão por ele,
que estava prestes a chorar com ele.
(8)
JESUS chorou porque este povo de “Laodicéia,” os
adventistas do sétimo dia, havia acabado de serem

CONDENADOS pelo seu PAI

que está nos céus.
(9)
Ele estava sofrendo terrivelmente. Eu estava
sofrendo na visão. Eu estava à beira das lágrimas quando
compreendi o que ele estava fazendo, e que

“Laodicéia” fora VOMITADA
pelo pai celestial dela.
(10)
JESUS amou-a
como a sua esposa.

Ele estava sofrendo nisto que foi uma terrível separação para
ela; ele estava sofrendo com uma grande dor. O seu
DIVÓRCIO com este povo estava terminado.
(11)
Foi a sua separação dos adventistas do sétimo dia, e
JESUS não mais podia fazer nada para trazê-los de volta
para o Deus deles.
(12)
A sentença de seu pai era irrevogável. Não mais
sacerdote, não mais advogado para este povo rebelde de
dura cerviz.
(13)
A sentença de seu pai nos céus era irrevogável:

UM povo CONDENADO,
REJEITADO pelo Deus deles.

Sonhos e Visões Nº6

(1)

VISÃO

À beira do rio, JESUS falou-me e atraiu a minha
atenção sobre o que eu revelaria para o mundo. Ele atraiu a
minha atenção sobre este povo ASD. Ele disse-me que eles
não têm proteção. Eles não terão abrigo quando o “Absinto”
vier e atingir a EUROPA.
(2)
A igreja adventista do sétimo dia é uma prostituta.
Ela está registrada com estas
(3)

Igrejas ECUMÊNICAS.
Ela é uma prostituta.

Ela foi rejeitada pelo seu Deus, e o sangue de
JESUS não mais a redimi.
(4)

JESUS, o príncipe da vida, saiu da
“Laodicéia” APÓSTATA. É um povo condenado.
(5)
O filho de Deus disse-me que ele conhece cada um
de vós pelos vossos próprios nomes. Ninguém escapará do
“Absinto,” nem dos supervulcões.

(6)

“Vós estareis sem proteção. Estareis nas dores
da mulher grávida, por terem
ULTRAJADO
o filho de Deus e
espezinhado sobre o seu sangue.
(7)

“Nenhum de vós escapará!” Tal foi o seu veredito.

Sonhos e Visões Nº 7
VISÃO
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(1)
JESUS declara: “Esta ‘Igreja de Laodicéia’ que se
tornou apóstata está com o anticristo. Ela está fazendo as
obras do diabo. É um local de demônios, de aves
aborrecíveis e animais impuros.”
(2)
JESUS declara diante do seu pai, diante dos vinte e
quatro (24) anciãos e dos anjos celestiais, que a sua igreja é:

FILADÉLFIA

que tem o espírito de profecia
de Ellen White
e de Jeanine SAUTRON.
Há regozijo no céu:

JESUS tem uma esposa:

(3)

Filadélfia, os “Remanescentes”.

“Laodicéia” foi repudiada pelo seu Deus.
Jeanine Sautron

Sonhos e Visões 513 - Página 35 de 71 – 6 de Julho, 2016

