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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 PROFECIA.
OS DEMÔNIOS
SÃO
BEBEDORES DE SANGUE.
(1)
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(2)

VISÃO

Nesta visão, encontrei-me próxima a um
amplo parque onde havia grandes árvores, cujo topo
era muito alto.
(3)
Eu quis me colocar na sombra de uma delas,
quando ouvi uns ruídos, como o som das cascáveis,
que me deteve.
(4)
Eu estava tremendo. Eu estava bloqueada no
lugar. Não podia mais me mover. Eu estava paralisada.
Eu estava em visão, e procurando para ver de onde
vinham estes sons.
(5)
Eu procurei. Não tive tempo de me colocar na
sombra de uma árvore, pois os ruídos de cascáveis
estavam vindo do topo das árvores.
(6)

VISÃO

Ergui os meus olhos ao alto na direção de uma
árvore, e vi nos seus galhos demônios vestidos de
preto da cabeça aos pés, encapuzados e armados com
facas.
(7)
De lá de cima, eles estavam me olhando
embaixo. Eles estavam muito alto no topo das árvores.
Eles estavam por toda parte sobre todas as árvores.
(8)
Enquanto eu estava em visão, vi estes
demônios descendo como pássaros, e se colocando no
chão. Eles apanharam um pedestre. Vi que eles
talhavam suas vítimas com suas facas e estavam
bebendo lhes o sangue.
(9)
Então, uma vez saciada a sua sede, eles se
levantavam como pássaros e iam se colocar nos galhos
mais altos das árvores.

(10)

E muitas vezes vi pedestres que, sem suspeitar
da presença deles, tinham suas gargantas cortadas; e os
demônios lhes estavam bebendo o sangue.
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(1)
Vi que os demônios são como pássaros negros,
corvos. Eles estão por toda parte nos telhados das
casas, sobre as árvores; e de tempos em tempos vi um
ou dois procurando o seu equilíbrio no ar. – Eu
estava com medo. Tremi.
(2)
Eles são como pássaros, e movem-se em
grupos como pássaros. Eles vão e buscam por vítimas
para se alimentarem com o sangue delas.
(3)
Eles estão em grupos nos bosques, com suas
facas. Eles estão sobre as árvores. Eles podem
aparecer e desaparecer às vistas dos humanos. A
presença deles é sutil. Eles não permitem que
ninguém veja a sua presença, nem onde eles estão
escondidos. Eles estão por toda parte nas cidades,
sobre as árvores e nos bosques.
(4)
Eles não comem alimentos sólidos. Eles bebem
sangue, sangue humano, por lhes cortar as gargantas.
(5)

Ninguém estará seguro!

É assim que os demônios viverão sobre a terra,
e farão a sua morada com os humanos da terra. Eles
se alimentarão com o sangue de suas vítimas. Suas
facas serão usadas para cortar e matar.
(6)
Os demônios não possuem locais de habitação.
Suas moradas são árvores altas. É onde eles vivem.
(7)

VISÃO

Vi estes demônios descendo das árvores e
colocando os seus pés no chão como pássaros. Eles
sobem de volta para as árvores tão rápidos quanto
pássaros. Eles voam como pássaros.
(8)
JESUS, o filho de Deus, informou-me disto.
Eles são anjos demoníacos. Eles não morrem. Eles se
movimentam como pássaros e desaparecem das
minhas vistas.
(9)
“Estes bilhões de demônios,” disse-me JESUS,
“não viverão em casas. Eles vieram para matar, para
talhar as mulheres com véu, os Judeus, os
imigrantes, os negros, e as seitas.”
(10)
“Homens, mulheres, crianças, anciãos, serão
talhados para que eles se alimentem com o sangue
deles.”
(11)

“Os habitantes
do mundo inteiro
irão tremer!

Estes demônios são anjos demoníacos.”
(12)
JESUS disse-me: “Eles não morrem. O fogo
de Gehenna lhes está reservado.”
Jeanine Sautron
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