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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, no SÁBADO,
E a FÉ de JESUS.
A FÉ de JESUS:
O ESPÍRITO DE
(1)

PROFECIA.
O ANJO DA 7ª TAÇA
DA IRA DE DEUS
É ENVIADO PARA A TERRA.
ELE ESTÁ ESPERANDO PELA
ORDEM DE
JESUS, O FILHO DE DEUS.
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(2)

VISÃO

Saí em visão. Eu estava no santíssimo. Vi
JESUS perante o assento de misericórdia (o altar
propiciatório).
(3)
Ouvi ruídos vindos da terra, como um barulho
abafado. Eu estava paralisada por este ruído abafado.
(4)
JESUS veio na minha direção e disse-me: “Isto
são tsunamis.
(5)

Minha graça te basta.”

Ouvi clamores de angústia chegando ao
tabernáculo: “É o fim do mundo!

(6)

(7)

É o fim do mundo!”

Novamente ele disse-me:

“Minha graça te basta.”

Ele levou-me para muito perto dele, ao lado do
altar propiciatório.
(8)
Quando ele dirigiu a minha atenção para baixo
rumo a terra, meu coração não teria resistido, eu teria
morrido. Vi o vazio abaixo, e notei uma fumaça
erguendo-se para o céu como um cogumelo, similar ao
cogumelo de uma bomba nuclear.
(9)
JESUS disse-me: “É o anjo da sétima (7ª) taça.
Ele acabou de chegar sobre a terra. Ele colocou o seu
pé sobre a terra. Ele está aqui. É por isso que, quando
o seu pé tocou a terra, este vulcão que estava extinto
acordou.”
(10)
Olhei para baixo pela graça de JESUS, e lá de
cima vi a terra. A terra é linda!

(11)

JESUS revelou-me que as seis (6) taças da ira
de Deus já estão derramadas sobre a terra. Elas foram
misturadas com misericórdia. Caso contrário, todos os
habitantes da terra teriam morrido sob essas pragas.
(12)
Ele revelou-me que o sétimo (7º) anjo da ira de
Deus está segurando a sétima (7ª) taça. Ele já está
sobre a terra. Ele precisa esperar.
(13)
Enquanto isso, as seis (6) taças da ira de Deus
estão produzindo os seus efeitos, mergulhando a terra
em angústia.
(14)
JESUS disse-me: “O fim do mundo não virá
de modo a apanhar o olho. O fim virá lentamente,
até tudo chegar ao fim. A sétima taça é terrível!”
(15)
Este anjo colocou o seu pé sobre a terra. Foi
quando ele colocou o seu pé sobre a terra que um
grande vulcão que estava adormecido por anos,
despertou.
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(1)
Quando os 144.000 estiverem reunidos, os
mortos e os vivos, após o Armagedom, a ordem virá
do céu, ordenando ao sétimo (7º) anjo a derramar a
sétima (7ª) taça da ira de Deus. O povo de Deus, os
144.000, resistirá.
(2)
Após o derramamento da sétima (7ª) praga,
JESUS deixa o santuário,
(3)

JESUS está sobre as nuvens!

A sétima taça está aqui sobre a terra com o
sétimo (7º) anjo. Será derramada sobre a terra depois
do Armagedom.
(4)
Tais foram as revelações de JESUS.
(5)
Mensagem para
a Igreja de Filadélfia,
o “Remanescente”:
(6)
A sétima (7ª) taça está com este
anjo que veio do céu. Ele tem
a 7ª taça na sua mão. A ira
de Deus está nela
e está perto.
(7)
A terra com todos os continentes será
destruída por poderosos tsunamis. Todas as ilhas,
grande e pequenas, desaparecerão da superfície da
terra. As grandes ilhas com suas torres cairão com
estrondos terríveis.
(8)
Satanás e seus demônios gritarão diante da ira
da sétima (7ª) taça.
(9)
Tais foram as palavras do meu mensageiro.
(10)
“Mantende a tua coroa,” disse-me
JESUS, sê fiel.
(11)

EU VENHO!”
“Meu retorno é
iminente!”
Jeanine Sautron
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