Capítulo 524

Sonhos e Visões
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.
SATANÁS (UM GENERAL DO
EXÉRCITO) EXTERMINARÁ DA
TERRA O PAÍS DE ISRAEL COM O
NUCLEAR. SERÁ O FIM DO
MUNDO.
Sonhos e Visões

Eles estavam assombrados e não entenderam. Eles disseram:
“Estamos enfrentando grandes problemas. Este é um
inimigo inexpugnável.”
(13)
Vi parisienses aterrorizados, não sabendo de onde
são esses demônios. Eles tinham desaparecido.
(14)
E perdi a visão.

Sonhos e Visões

(1)

JESUS disse-me: “Estou te enviando em visão para
Paris.” – Vi horror, medo.
(2)
O mundo inteiro compreenderá que eles estão
diante de uma coisa que está além deles.
(3)
Como JESUS o disse-me, satanás em ira, vestido
como um general dos exércitos, graduado, usará o nuclear
para erradicar o país de Israel, Jerusalém.
(4)
Era cedo pela manhã. Os habitantes deste país
estavam apenas acordando. Vi um drone deixando cair um
dispositivo com uma ogiva nuclear neste país. Era

(1)

Capítulo 524, Visão Nº 1
(2)

JESUS disse-me: “O satanás (um general de
exércitos) possui os códigos nucleares para todos
os países desta terra.”
(3)
O satanás está na forma humana. Ele e seus
demônios têm uma inteligência superior a dos homens da
terra.
(4)
Ele pilota os tanques e os aviões supersônicos. Ele
sabe como fazer tudo nos exércitos da terra. Ele conhece
todos os códigos de disparo das bombas atômicas
de todos os países:
O nuclear.
(5)
Ele vê no YouTube a pessoa responsável por
Sonhos e Visões de Jeanine Sautron, Roy Lemke, e sua
irmã.
(6)
Ele é um general do exército.

Ele está com os seus demônios
à porta do mundo!
(7)
JESUS disse: “Ele está se aproximando!
Ele vem!”
(8)

Vi o satanás, na forma de uma pessoa humana, com
os seus demônios soldados. Vi que eles estavam no
comando de tanques. O exército francês gritava para eles
com armas. Eles abandonaram os tanques. Satanás com os
seus demônios desapareceram de suas máquinas.
(9)
Na visão, aproximei-me. Vi tanques com sangue
por cima e embaixo.
(10)
Vi que os parisienses estavam correndo com medo
nos seus estômagos.
(11)
“Eles são terroristas, terroristas,” diziam eles.
(12)
Vi que os homens do corpo do exército francês
perceberam que não havia ninguém no controle dos tanques.
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VISÃO

(5)

o nuclear.

Vi que era tarde demais. Este país não estava
esperando este extermínio.

Foi repentino, inesperado,
inesperado!
(6)

Ouvi a explosão, o som de uma bomba. Vi este país
aterrorizado. Homens e mulheres compreenderam que isso
era algo sério. O país fora alvo de uma bomba.
(7)
A terra estará sob a possessão de demônios, de
satanás sob os trajes de um general.
(8)
Vi, os homens e mulheres deste país estavam
procurando por abrigo, mas tarde demais! Satanás
exterminará esta nação.
(9)
– Perdi a visão.
(10)
“É o satanás em pessoa,” disse-me JESUS, “Ele é
muito esperto. Ele e seus demônios com ele são astutos
como a raposa.”

Ninguém escapará!
É um inimigo inexpugnável!
(11)

Eles se mostram, então desaparecem.
(12)

Satanás, em pessoa, com os seus demônios, serão
capazes de fazer qualquer coisa. É por isso que JESUS, o
filho de Deus, disse: “Este ai está perto!”
(13)
Somente Deus conhece a intenção de satanás: é de
exterminar o povo Judeu.
(14)
JESUS disse-me: “Ele alcançará o seu objetivo,
destruindo a terra por causa de um país: Israel,
Jerusalém.”
(15)
“As nações serão enganadas, feitas refém. Elas
serão presas por satanás, o diabo.”
(16)
“Este país de Israel será exterminado da terra. –
Tarde demais!”
(17)

“E é o fim do mundo! É o fim do mundo!”,

clamou JESUS, o filho de Deus,

“o FIM da TERRA com
os seus sete bilhões de habitantes!
Ninguém escapará!”
Jeanine Sautron
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