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Santidade ao Eterno Criador!

SONHOS E VISÕES

Por
Jeanine SAUTRON
IGREJA DE FILADÉLFIA,
Os “REMANESCENTES”
que guardam os MANDAMENTOS
de DEUS, incluindo o SÉTIMO DIA
do SÁBADO, no SÁBADO
E a FÉ de JESUS.
A FÉ de JESUS:
O ESPÍRITO DE
PROFECIA.
Sonhos e Visões
Capítulo 515-1, Visão Nº 1

MENSAGEM ENDEREÇADA
PARA OS JUDEUS
na EUROPA e em OUTRAS
PARTES do MUNDO.

(1)
(2)

(3)

VISÃO

MENSAGEM PARA OS JUDEUS.

Todos os Judeus
são chamados para retornarem
para ISRAEL.

(10)

Numa visão, o filho de Deus mostrou-me este
homem, o próprio impostor. Ele disse-me: “Ele está
sofrendo; ele está sedento pelo sangue dos Judeus.”
(11)
JESUS diz a vós através das visões e dos sonhos
de Jeanine Sautron:

“Retornai para casa
para Jerusalém em Israel!”
(12)

“Não estais em casa na Europa, nem os imigrantes
que violaram os territórios Europeus. Eles [os imigrantes]
entraram ali como ratos.”
(13)
(14)

“Retornai para casa!”

JESUS disse-me: “Eu sou Judeu. É por amor por
essas famílias, a fim de salvar o máximo de
famílias.”
(15)
“Será terrível para vós, os Judeus! Vós
sereis a presa do anticristo, e sereis desmascarados pela
vossa estrela judaica que portareis nas vossas roupas e no
vosso peito.”
(16)
Estas são as palavras de JESUS.
(17)

“É ao vosso próprio risco e perigo! Vós não
tereis proteção.”
(18)
É o apelo do filho de Deus:

“Parti”
Escapai
pela vossa vida!”
(19)
“Salvai vossa família!
Retornai ao
vosso país natal.”

(20)
Tal tem sido a mensagem do filho de Deus
para os Judeus na Europa e em outras partes do mundo.
(21)

JESUS disse-me:

“É tarde!
Parti!”

JESUS, o filho de Deus, disse que o livro da
profecia de Daniel 8:12-18 foi aberto:

(4)

O devastador
está perto!

O FILHO DE DEUS revela para os Judeus que
estão longe de casa, que residem na Europa e em outras partes
do mundo, e lhes diz:

“Vinde para a vossa terra natal
Israel, Jerusalém.”
(5)
É tarde!
(6)

“Não olheis para trás!

Escapai!
Parti!

Antes da vinda do devastador com suas
miríades de anjos que são demônios.”
(7)

(8)

“Deixai a Europa!
Aqui não tendes proteção.”

“Vós não tendes proteção. Vós estareis sob
a fúria dos demônios. Eles têm sede do sangue dos Judeus. E
o anticristo está em grande ira. Ele está sofrendo para
matar. Ele está sedento pelo sangue dos Judeus que trazem
em suas roupas a estrela de Davi.”
(9)
JESUS disse-me que ele tem dado os Sonhos e
Visões por amor pelos Judeus, a fim de salvar o máximo de
famílias Judaicas com os seus filhos.

Jeanine Sautron

(Dan 8:12 [WEB])

Daniel 8:12-18

E o exército lhe foi entregue, juntamente com
a oferta queimada contínua, através da desobediência;
lançou a verdade por terra; e fez o que era do seu agrado, e
prosperou.
(Dan 8:13 [WEB])
Depois ouvi um santo que falava; e disse outro
santo àquele que falava: Até quando durará a visão
relativamente ao holocausto contínuo e à desobediência
assoladora, e à entrega do santuário e do exército, para
serem pisados?
(Dan 8:14 [WEB])
Ele me respondeu: Até duas mil e trezentas
tardes e manhãs; então o santuário será purificado.
(Dan 8:15 [WEB])

Havendo eu, Daniel, tido a visão,
procurei entendê-la, e eis que se me apresentou como
que uma semelhança de homem.
(Dan 8:16 [WEB])
E ouvi uma voz de homem entre as
margens do Ulai, a qual gritou, e disse: Gabriel, faze
que este homem entenda a visão.
(Dan 8:17 [WEB])
Veio, pois, perto de onde eu estava; e
vindo ele, fiquei amedrontado, e caí com o rosto em
terra. Mas ele me disse: Entende, filho do homem,
pois esta visão se refere ao tempo do fim.
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(Dan 8:18 [WEB])

Ora, enquanto ele falava comigo, caí num
profundo sono, com o rosto em terra; ele, porém, me tocou,
e me pôs em pé.

Ezequiel 37:23-28

As escrituras que seguem foram adicionadas por Roy Lemke
“E nem se contaminarão mais com os seus ídolos, nem
com as suas questões repugnantes (idolatrias imundas), nem
com qualquer uma das suas transgressões (da lei, pecado); mas
eu os livrarei (lhes trarei a salvação do pecado) de todas as suas
apostasias com que pecaram (“pecado é a transgressão da lei,” 1
João 3:4), e os purificarei. Assim eles serão o meu povo, e eu
serei o seu Elohim (Deus). Também meu servo Dawi (Davi:
“Hoshia-na {significando “salve-nos; nos ajude, oramos”} filho de
Dawid! Bem-aventurado é ele que vem no nome {autoridade e
caráter}de (YAHWEH)! Hoshia-na {Hosana}{significando “nos
salve; nos ajude, oramos”} nas alturas {céus}!”) reinará sobre

eles, e todos eles terão um só pastor; andarão nos meus
juízos, e guardarão os meus estatutos, e os observarão.
Ainda habitarão na terra que dei a meu servo
Ya’aqob (Jacó), na qual habitaram vossos pais; nela
habitarão, eles e seus filhos, e os filhos de seus filhos, para
sempre; e Dawi (David), meu servo, será seu príncipe
eternamente.
Farei com eles um pacto de paz, que será um pacto
perpétuo. E os estabelecerei, e os multiplicarei, e porei o
meu lugar separado (santificante santuário) no meio deles para
sempre.
Meu lugar de morada (tabernáculo) permanecerá com
eles; e eu serei o seu Elohim (Deus) e eles serão o meu povo.
E as nações (Gentios pagãos) saberão que eu, YAHWEH
estou separando Yisra’ěl (santificando Israel) quando o meu
lugar separado (santificante santuário) estiver no meio deles
para sempre.” Ezequiel 37:23-28. (As Escrituras 2009 + notas
inseridas por Roy Lemke).

As escrituras que seguem foram adicionadas por Roy
Lemke

“Estabelecerei, pois, a minha estima entre as nações

(Gentios pagãos), e todas as nações (Gentios pagãos), verão o

meu juízo, que eu tiver executado, e a minha mão, que
sobre elas eu tiver descarregado.
E os da casa de Yisra’ěl saberão desde aquele dia em
diante, que eu sou YAHWEH o seu Elohim (Deus).
E as nações saberão que os da casa de Yisra’ěl, por
causa da sua tortuosidade (iniquidade, depravação) foram
levados em cativeiro; porque transgrediram contra
mim, e eu escondi deles o meu rosto; por isso os entreguei
nas mãos de seus adversários, e todos caíram à espada.
Conforme a sua imundícia (contaminação) e
conforme as suas transgressões me houve com eles, e
escondi deles o meu rosto.
Portanto assim diz o Mestre YAHWEH: Agora
tornarei a trazer Ya’aqob (Jacó), e me compadecerei de
toda a casa de Yisra’ěl; terei zelo pelo meu separado
(santificador) nome (honra, autoridade e caráter).
E eles se esquecerão tanto do seu opróbrio, como de
todas as suas infidelidades pelas quais transgrediram
contra mim, quando eles habitarem (ousadamente
com confiança) seguros na sua terra, sem haver quem
os amedronte; quando eu os tornar a trazer de
entre os povos, e os houver ajuntado das terras
de seus inimigos, e for separado (santificado) neles aos
olhos de muitas nações.
Então saberão que eu sou YAHWEH seu Elohim
(Deus), vendo que eu os fiz ir em cativeiro entre as nações,
e os tornei a ajuntar para a sua terra. Não
deixarei lá nenhum deles; nem lhes esconderei mais o
meu rosto; pois derramei o meu espírito sobre a casa de
Yisra’ěl, diz o Mestre YAHWEH.” Ezequiel 39:21-29.(As
Escrituras 2009 + notas inseridas por Roy Lemke).

Ezequiel 39:21-29

Promessas de YAHWEH
para Yisra’ěl
Adaptado para remover a linguagem Baal e publicado por Roy Lemke

Profetas e Reis, páginas 298-300, por E.G.White.

As profecias de juízo pronunciadas por Amós e Oséias foram acompanhadas por predição de glória futura.
Às dez tribos, desde muito, rebeldes e impenitentes, não foi dada nenhuma promessa de completa restauração de
seu anterior domínio na Palestina. Até o fim do tempo eles deviam ser "errantes entre as nações". Mas por
intermédio de Oséias foi dada uma profecia que punha perante eles o privilégio de ter uma parte na
restauração final que deve ser feita para o povo de YAHWEH no fim da história da terra,
quando o MESSIAS aparecerá como REI dos reis e MESTRE dos mestres. "Por muitos dias", o profeta
declarou, as dez tribos deviam ficar "sem rei, e sem príncipe, e sem sacrifício, e sem uma imagem, e sem éfode,
e sem um terafim". "Depois", continuou o profeta, "tornarão os filhos de Israel, e buscarão YAHWEH
seu Elohim, e a Davi, seu rei; e temerão a YAHWEH, e a sua bondade, no fim dos dias." Osé. 3:4 e
5.
Em linguagem simbólica Oséias põe perante as dez tribos o plano de YAHWEH de restauração em favor de
toda a alma penitente que se unisse com sua igreja na terra, as bênçãos asseguradas a Israel nos dias de sua
lealdade a ele na terra prometida. Referindo-se a Israel como aquele a quem ele ansiava por mostrar
misericórdia, YAHWEH declarou: "Eis que eu a atrairei, e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. E
lhe darei as suas vinhas dali, e o vale de Acor, por porta de esperança; e ali cantará, como nos dias de sua
mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. E acontecerá naquele dia, diz YAHWEH, que me
chamarás Ishi [“meu marido,” margem] e não mais me chamarás Baali [“meu senhor,” margem]. E da sua
boca tirarei os nomes de Baalim, e os seus nomes não virão mais em memória." Osé. 2:14-17.
Nos últimos dias da história da terra, o concerto de YAHWEH com seu povo que guarda os seus
mandamentos deve ser renovado. "E naquele dia farei por eles aliança com as bestas-feras do
campo, e com as aves do céu, e com os répteis da terra; e da terra tirarei o arco, e a espada, e a guerra, e os farei
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deitar em segurança. E desposar-te-ei comigo para sempre; desposar-te-ei comigo em justiça, e em
juízo, e em benignidade, e em misericórdias. E desposar-te-ei comigo em fidelidade, e
conhecerás a YAHWEH.
"E acontecerá naquele dia que eu responderei, diz Yahweh, eu responderei aos céus, e estes responderão à
terra; e a terra responderá ao trigo, e ao mosto, e ao óleo, e estes responderão a Jezreel. E semeá-la-ei para mim na
terra, e compadecer-me-ei dela que não obteve misericórdia, e direi aos que não eram o meu povo: Tu és meu
povo; e eles dirão; Tu és meu ELOHIM." Osé. 2:18-23.
"E acontecerá naquele dia que os remanescentes de Israel, e os escapados da casa de Jacó... se estribarão sobre
Yahweh, o santo de Israel, em verdade." Isa. 10:20. "De toda a nação, e tribo, e língua, e povo", haverá alguns
que alegremente responderão à mensagem: "Temei e reverenciai a YAHWEH, e dai-lhe glória; porque
vinda é a hora do seu juízo". Voltar-se-ão de todo ídolo [Eles voltar-se-ão das idolatrias do Domingo do
papado {e guardarão o quarto mandamento 7º dia do Sábado do eterno criador do céu e da terra, YAHWEH},
Idolatria do Natal de São Nicolau, idolatria da Páscoa de Ishtar, idolatria do cúpido dia dos namorados, e idolatria
de satanás, Halloween] que os retém na terra, e adorarão "aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e
as fontes das águas". Libertar-se-ão de todo o embaraço, e estarão perante o mundo como monumentos da
misericórdia de YAHWEH. Obedientes aos divinos reclamos, serão reconhecidos pelos anjos e pelos homens
como os que têm guardado "os mandamentos de YAHWEH, e a fé de YAHSHUA". Apoc. 14:6, 7 e 12.
"Eis que vêm dias, diz YAHWEH, em que o que lavra alcançará ao que sega, e o que pisa as uvas ao que lança a
semente; e os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. E removerei o cativeiro do meu povo
Israel, e reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, e plantarão vinhas, e beberão o seu vinho, e farão
pomares, e lhes comerão o fruto. E os plantarei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra que lhes dei,
diz YAHWEH teu ELOHIM." Amós 9:13-15.
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