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Domingo, 6 de Novembro, 2016

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, no SÁBADO,
E a FÉ de JESUS.
A FÉ de JESUS:
O ESPÍRITO
DE PROFECIA.
(1)
AS SEIS TAÇAS
DA IRA DE DEUS
FORAM DERRAMADAS
SOBRE A TERRA.
A SÉTIMA TAÇA
ESTÁ PENDENTE.

Sonhos e Visões

Capítulo 520-1, Visão Nº 1
(2)

Visão

Numa visão, meu mensageiro disse-me: “Vem,
segue-me. Estou te levando para o céu a pedido de
JESUS.”
(3)
Perdi de vista todas as coisas aqui sobre esta
terra. Quando cheguei ao céu, encontrei-me na
companhia dos anjos.
(4)
Meu mensageiro disse-me: “Um importante
evento está sendo preparado aqui.”
(5)
Eu estava com os anjos do céu. Fui bem
recebida: - “Tu és Jeanine; bem-vinda entre nós!”
(6)
Na visão, vi um evento sendo preparado.
Foram dispostos tronos; um ancião tomou seu assento
sobre estes tronos.
(7)
Vi um anjo alto, impressionante. Ele era o anjo
em serviço. Ele estava parado muito próximo ao
ancião.
(8)
Eu também vi os quatro (4) seres viventes.
Então, após tudo estar pronto, vi a assembléia dos
anjos, os tronos.
(9)
Após tudo estar pronto para este evento, ouvi
o alarido de grandes águas, e trovões ressoando.
(10)
Eu estava na assembléia dos anjos quando de
repente houve um poderoso trovão. Os anjos se
levantaram e disseram:

(13)

Após este poderoso trovão, meu mensageiro
disse-me: “Ainda há cinco trovões após este.” – Eu
estava tremendo, pois já tinha ouvido a força do
primeiro trovão.
(14)
Um silêncio de meditação reinou no céu. Uma
voz se levantou para mim:

“Minha graça te basta.”
VISÃO

(15)

Após estes seis trovões, vi em visão os sete (7)
anjos, cada um equipado com uma trombeta de ouro, e
as estavam soando.
(16)
Vi que havia no princípio seis (6) que tinham
soado a trombeta. O sétimo (7º) anjo com a sétima
(7ª) trombeta estava descansando, e esperando.
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Capítulo 520-1, Visão Nº 2
(1)
Retornei para a visão com os vinte e quatro
(24) anciãos e a assembléia de anjos.
(2)
Muito próximo aos vinte e quatro (24) anciãos,
o anjo em serviço estava colocando no chão diante
deles sete (7) taças de ouro.
(3)
Vi de perto as sete (7) taças. Elas estavam
vazias. O som das harpas diminuíu.
(4)
Um profundo e solene silêncio reinou no céu,
um silêncio de meia hora, então repentinamente
levantou-se uma voz e disse isto:
(5)

“O julgamento da ira de Deus está aberto
no santuário do nosso Deus e Senhor. As
bebidas das sete (7) taças estão prontas. Elas
serão derramadas sobre a terra, a ira do nosso
Deus e Senhor.”
(6)

A estas palavras, os vinte e quatro (24) anciãos
ergueram juntos as suas vozes, dizendo:
(7)
“Tu és digno, Senhor, nosso Deus, de
exercer este julgamento. É o mundo de Sodoma
e Gomorra. Tu és digno de exercer este
julgamento.”
(8)
Vi um dos anciãos dizendo ao anjo em serviço
para ir ao santuário para pegar as bebidas que JESUS
tinha preparado, e que elas estavam prontas. – Este
anjo obedeceu e partiu.
(9)
Um silêncio reinou no céu. Era importante e
solene.
(10)

VISÃO

Após este momento de silêncio, vi este anjo
em serviço vindo do santuário; e ele trouxe a bebida
num balde de ouro, e a derramou dentro da primeira
taça de ouro.
(11)
Os 24 anciãos disseram:
“Tu és digno, nosso Deus, nosso Senhor,
de exercer este julgamento.”
(12)
Vi este anjo em serviço partindo novamente
“Aleluia! Senhor Deus, tu és
para o santuário para a segunda bebida, preparada por
justo em seus julgamentos.”
JESUS, o filho de Deus. Vi-o chegando com o balde
(11)
A ceremônia pôde começar.
de ouro, e ele o derramou dentro da segunda taça.
(12)
Eu estava tremendo na assembléia dos anjos.
(13)
Então ele saiu e voltou, e continuou fazendo
isso até que as sete taças estivessem cheias.
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(14)

Este anjo alto, com suas asas dobradas sobre
suas costas, foi para o santuário. A cada vez, ele
retornava do santuário com a bebida num balde de
ouro e o decantava dentro das (7) taças de ouro, as
sete (7) taças da ira de Deus. Elas continuavam no
chão diante dos tronos dos vinte e quatro (24) anciãos
e dos quatro (4) seres viventes.
(15)

VISÃO

Toda vez que esse anjo derramava essa bebida,
eu tremia. Vi que quando derramava a bebida numa
taça, o efeito da bebida o derrubava. Ele foi lançado
para trás sobre o chão, pois o conteúdo da bebida era
poderoso, muito poderoso.
(16)
Enquanto derramava a bebida em outra traça,
vi saindo deste líquido espesso, pequenas chamas de
fogo, gases, fumaça; e desta mesma taça estavam se
levantando chamas de fogo. Eu tremi.
(17)
Vi, quando este anjo derramou a bebida dentro
de uma taça entre as sete (7) taças, o anjo em serviço
se retirou para respirar. Ele estava dissipando o gás ao
redor dele, e fechando o seu nariz. Ele saiu por um
momento, que foi breve. Ele estava incomodado pelo
poderoso cheiro saindo desta taça. Ele parecia
perturbado.
(18)
Fui inspirada pelo espírito de Deus, um terrível
veneno foi colocado na bebida para matar as abelhas
vivendo sobre a terra. Muitas abelhas serão afetadas até
a sua extinção.
(19)
Os vinte e quatro anciãos disseram-lhe que o
serviço não havia terminado, que ele tinha que se
aguentar até o fim; e eles o estavam encorajando.
(20)
Então eles ergueram suas vozes juntos e
disseram: “Tu és digno, Senhor, de exercer este
julgamento. Senhor, nosso Deus, tu és
digno.”
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Capítulo 520-1, Visão Nº 3
(1)

VISÃO

Após as sete (7) taças estarem cheias com a ira
de Deus, saí em visão.
(2)
Meu espírito retornou para a terra. Meu
mensageiro colocou-me nos campos. Ele estava ao
meu lado.
(3)
Vi prados, colméias de abelhas em grande
número.
(4)
Na visão, vi nestas colméias que as abelhas
estam muito apavoradas; elas estavam sofrendo; elas
estavam morrendo; as colméias estavam morrendo
diante dos meus olhos.
(5)
Era gás, veneno, derramado dentro de uma das
taças, que estava matando as abelhas e os pássaros dos
céus sobre a terra. Os pássaros e tudo o que se acha
sobre a terra e no mar estão morrendo, e também os
corais dos mares.
(6)
A ira estava começando a agir. Foi-me
mostrado que as abelhas serão as primeiras a morrer.
Elas serão as primeiras a desaparecer da terra, sem os
habitantes da terra perceberem. Seu mel está poluído e
tóxico. É a fome.

VISÃO.

(7)

Retornei em visão acompanhada pelo meu
mensageiro. Ele colocou-me antes do desdobramento
da cerimônia das sete (7) taças, das sete (7) trombetas,
e dos sete (7) trovões.
(8)
Vi as sete (7) taças ainda no chão. Os vinte e
quatro (24) anciãos deram esta ordem ao anjo em
serviço, para soar a trombeta de ouro. Este som foi
forte e poderoso.
(9)

VISÃO

Nesta visão, vi chegando sete (7) homens.
Notei que estes (7) homens eram altos, vestidos de
branco, e um cinto de ouro lhes estava adornando o
peito.
(10)
Eles vieram e se colocaram diante dos tronos
dos vinte e quatro (24) anciãos. E vi este anjo, que
estava no serviço das sete (7) taças, entregando a cada
um deles uma taça da ira de Deus, cheia com as
bebidas.
(11)
Os vinte e quatro (24) anciãos deram-lhes esta
ordem, para irem para o santuário com estas taças da
ira, cheias com estas bebidas, para que JESUS lhes
entregasse o itinerário da presença deles sobre a terra,
e onde eles deveriam derramar as bebidas.
(12)
Eles saíram de diante dos tronos dos anciãos e
foram para o santuário.
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Capítulo 520-1, Visão Nº 4
(1)
Nesta visão, vi no chão a sétima (7ª) taça da ira
de Deus, a única que restou diante dos anciãos. Eu
estava na glória deste momento. Vi uma poderosa
glória refletindo sobre a sétima (7ª) taça para que eu
visse esta taça de ouro sobre o chão.
(2)
De repente, vi este anjo em serviço chegando.
Sua face grave e abatida. Ele tinha o balde de ouro e
derramou a bebida na sétima (7ª) taça, e encheu-a.
(3)
Vi-o derramando a bebida, que tinha uma cor
marrom. Enquanto a derramava, vi que o tempo levado
para terminar de derramar esta bebida foi maior. Ele o
fez três (3) vezes.
(4)
Meu Deus, que visão! Uma visão solene.
Houve um silêncio de meia hora.
(5)
Quando terminou sua missão com as sete (7)
taças da ira de Deus, este anjo se colocou diante da
sétima taça no chão, abriu amplamente as suas asas
nesta glória de Deus e na luz do céu.
(6)
Suas asas bem abertas, ele ajoelhou-se diante da
sétima (7ª) taça cheia com a ira de Deus, curvou sua
cabeça e fechou os seus olhos, como em
contemplação. Ele o fez com muito respeito, e dobrou
suas grandes asas sobre esta taça sem tocá-la. Ele
permaneceu um momento nesta posição. – Eu estava
tremendo.
(7)
Uma voz nos meus ouvidos:
(8)

“Minha graça te basta.”

Uma calma, um solene silêncio reinou durante
o tempo que este anjo estava em contemplação sobre a
sétima (7ª) taça, um silêncio de meia hora.
(9)
Então o silêncio foi rompido pelas palavras dos
vinte e quatro (24) anciãos:
“Tus és digno, Senhor, nosso Deus, de
exercer este julgamento. Tu és digno, Senhor,
nosso Deus.”
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(10)

Então este impressionante anjo em serviço
levantou-se e tomou a sétima (7ª) taça com delicadeza
e a entregou ao sétimo homem, vestido com vestes
brancas, com um cinto de ouro sobre o seu peito.
(11)
Após receber a sétima (7ª) taça das mãos deste
anjo em serviço, o anjo da sétima (7ª) trombeta sooua. Então ressoou o sétimo (7º) trovão.
(12)
Vi os vinte e quatro (24) anciãos dando esta
ordem para o homem vestido de branco e com o cinto
de ouro, para ir ao santuário para que JESUS, o filho
do homem, lhe desse o itinerário, sua rota, para ir e
derramar a sétima (7ª) taça sobre a terra.
(13)
Vi que o homem partiu como lhe foi pedido.
Perdi de vista este solene instante.
(14)
Tive mais visões sobre a sétima (7ª) taça. As
sete (7)taças receberam todas suas bebidas. Não mais
vi estes seis (6) homens com as seis (6) taças da ira de
Deus.
VISÃO.
(15)
Meu mensageiro disse-me: “Vem, segue-me.
Estamos indo para o santuário. Este homem com a
sétima (7ª) taça lá está.”
(16)
Perdi de vista os anciãos, os quatro (4) seres
viventes e a assembléia de anjos. Eu estava no
santuário com o meu mensageiro, diante da porta
aberta.
(17)
Quando cheguei ali, vi que o homem vestido
de branco e com o cinto de ouro estava junto à porta
aberta do santuário. Ele não entrou e estava esperando
do lado de fora, segurando a sétima (7ª) taça.
(18)
Meu mensageiro dirigiu a minha atenção sobre
a sétima (7ª) taça: “Olhe, vês, ele a está segurando
muito firme, muito firme. Quando esta bebida for
derramada, é o fim. JESUS vem para apanhar
sua noiva. Ele sairá do santíssimo. Isto é após a
sétima (7ª) taça ser derramada sobre a terra, JESUS sai
do santíssimo, ele sai do santuário. Os santos devem
viver sem um intercessor.”
(19)
Então ele me fez entrar no santuário e deixoume neste lugar.
(20)
Uma vez dentro do santuário, meu mensageiro
disse-me: “Estou te deixando aqui. JESUS, o filho de
Deus, virá até ti. Ele sabe que tu estás aqui. Não
temas.” – Eu estava tremendo. Eu estava sozinha. Eu
estava olhando para ele a medida que ele estava
partindo.
Jeanine Sautron
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