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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)

OS FORNOS CREMATÓRIOS
SERÃO
REACESOS.
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(2)
Após o romper dos selos do livrinho de
Daniel, fui enviada em visão por JESUS para ver e
testemunhar a obra do novo Hitler, da besta com
chifres como de cordeiro, e o anticristo com os seus
demônios.
(3)
JESUS disse-me, relatando do livro de Daniel
12:10-12: “Muitos praticarão o mal, e ninguém
entenderá.”
(4)

(1)

Vi que este grupo de pessoas fora levado para
um campo de concentração, onde todos os Judeus que
não tinham mais nada, não mais casas, não mais
trabalho, foram reunidos. Eles foram reunidos neste
campo porque eles não estavam dispostos a trair
YAHWEH, o seu Deus, nem a observar o Domingo,
nem a receber a marca da besta.
(2)
Na visão, entrei no campo onde os Judeus
foram levados. E percebi que os fornos crematórios
tinham sido reacesos.
(3)
Estes Judeus que encontrei eram poucos em
número.
(4)
Vi uma porta, permitindo que atravessasse
apenas um homem; e vi no interior a fornalha de
brasas ardentes, queimando ardentemente para receber
as suas vítimas.
(5)
Notei que os fornos crematórios foram
reacesos para aqueles que não se submeterão à besta e
sua marca.
(6)
Perdi de vista este grupo de pessoas, e perdi a
visão. Esta visão foi terrível!
(7)
Fui inspirada que este grupo de pessoas era os
irmãos e irmãs de JESUS. Selados com o selo de Deus,
a morte não tinha poder sobre eles.
(8)
JESUS fez-me esta revelação: O Israel sobre

a terra não é o seu povo; todos os Judeus não são
os seus irmãos e suas irmãs.

Os seus irmãos e irmãs, ele os conhece pelos
seus nomes. Eles foram justificados pela fé. Eles
portam o selo do Deus vivo nas suas frontes. Eles
também são um “remanescente” que estará nos
144.000. Eles serão os sobreviventes do nuclear.
(1)

Jeanine Sautron

VISÃO

Vi os Judeus nas ruas, em grupos de trinta (30)
pessoas. Quando me acheguei a eles, eu sabia que eles
eram Judeus por causa da estrela deles que portavam, e
o pequeno Kipá sobre suas cabeças.
(5)
Na visão, tornei a unir-me a eles. Estávamos
caminhando juntos, homens e mulheres; fomos
jogados nas ruas. Não mais casas, não mais nada neste
mundo.
(6)
Vi na rua, na esquina de cada rua, nas rotatórias
nas cidades e nos países, um ônibus com soldados
armados, reunindo todos os Judeus nas ruas, e
levando-os não sei para onde.
(7)
Foi-me negado estar com eles porque eu era
francesa.
(8)
Vi um soldado armado com a sua arma, que
estava colocado ali como um guarda. – Eu lhe
perguntei: “Para onde vão os Judeus neste ônibus, para
onde eles os estão levando?”
(9)
Ele não me respondeu. Então saí em visão.
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VISÃO
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