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É o fim
do mundo!
É iminente!”
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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.
(1)
SATANÁS EM PESSOA
E
O NUCLEAR.
(2)

Capítulo 526, Visão Nº 1

VISÃO
JESUS estava clamando na direção da terra,

“Despertai!
Despertai!
Vós estais dormindo:
Satanás em pessoa está
à porta
do mundo!”

“Ele está no mundo com os seus
demônios. Ele está em pessoa.”

(11)

Saí em visão para encontrar JESUS, o filho de
Deus. Ele informou-me deste grande ai.
(12)
Ele disse-me: “ARMAGEDOM:
(13)

JESUS, o filho de Deus, anunciou:

“Um grande ai
atingirá a terra!
Será

(6)

o FIM
do mundo!”

“Este ai está perto,”
disse-me JESUS;
“é iminente!”
(7)

“Ai para a terra!
É o FIM
do mundo!

um banho de sangue.”

“E estes ais chegarão juntos.

Deles ninguém escapará!”

(14)

“Os habitantes da terra estarão sob o
domínio do anticristo e de seus demônios.”
(15)
“Este ai,” disse JESUS, “está perto para a
terra. É um grande ai. O próprio anticristo, o
satanás em pessoa, monopolizará o nuclear.”
(16)
JESUS disse-me:

(17)

“As nações
irão tremer!
Todos os povos
irão tremer!
O nuclear
destruirá a terra,
e será
o FIM
do mundo!”

Somente os verdadeiros adoradores de
YAHWEH o Eterno escaparão do nuclear. Eles
não morrerão.
(18)
“O anticristo fará refém todos os reis da
terra, os poderosos da terra. Ele fará com que
bombas nucleares explodam por toda a superfície da
terra. O mundo conhecerá uma dor que ninguém
será capaz de aliviar,” disse JESUS,

“e será

o FIM do mundo,
o FIM do Armagedom.”
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(4)

(5)

– Eu estava tremendo.

“Será repentino e inesperado, como as
dores da mulher grávida.
Ninguém escapará!”
(10)
“O mundo está dormindo.”
VISÃO
(9)

MENSAGEM PARA O MUNDO
E PARA A
IGREJA DE FILADÉLFIA,
O “REMANESCENTE.”
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(3)

(8)
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(1)
Os sobreviventes, selados com o selo de Deus,
não atravessarão as dores da mulher grávida, nem
passarão pela morte.
(2)
Toda a terra, a terra inteira conhecerá uma dor
que ninguém será capaz de aliviar.

JESUS ANUNCIA
O FIM
DO MUNDO.
É iminente!
(4)
“O anticristo destruirá a terra através do
nuclear.”
(3)

(5)

Tais foram as palavras de JESUS.
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(6)

Aí está, o ai que atingirá a terra, todos os
povos, todas as nações, breve!
(7)
“Ninguém escapará,” disse JESUS.

“Tudo irá muito rápido,
e será
o FIM
de todas as coisas.”
(8)

“Ai para a terra!” Aí está, o que JESUS
estava clamando aos povos:
(9)

“É o fim do mundo!”

O anticristo dirá aos reis da terra, e para todo
os poderosos que estão governando este mundo: “Vós
não devíeis ter me ouvido, e vós não devíeis ter me
seguido. É vossa culpa. Vós sois punidos.”
(10)
Este anticristo fala com o punho. Ele e seus
demônios tencionam destruir a terra e os Judeus por
meio do nuclear. Ele será o mestre do mundo. Todas
as nações virão e se prostrarão aos seus pés. Ele será o
mestre da terra.
(11)
A terra breve estará sob o domínio de um
ditador:

(12)

É o diabo,
o satanás em pessoa:
ARMAGEDOM.

JESUS, o filho de Deus, fez-me uma
surpreendente revelação: “O satanás com os seus
demônios tomam nota das mensagens no YouTube.
Eles veem a pessoa responsável por Sonhos e Visões
de Jeanine Sautron, Roy Lemke, e sua irmã no
YouTube. Eles (satanás com os seus demônios) estão
tremendo. Eles sabem que o tempo deles está
contado.”

“Os 144.000 estão prontos para
atravessar este tempo de angústia. Eles
serão os sobreviventes,” disse o Eterno.
(13)

Deus os encerrou. Eles estão abrigados.
“Nada os afetará, nada,” disse-me JESUS.
(14)

(15)

FIM do
grande conflito.

Jeanine Sautron
P.S.: “Precisais apresentar uma imagem (uma foto)
do nuclear, uma imagem (uma foto)
chocante!!! Para despertar o mundo!” disse-me
JESUS.
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