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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.

(9)

Foi após esta revelação em 1988 que todos os
sinais seguiram-se um após o outro, anunciando o fim
da grande controvérsia.
(10)
Satanás sabe que o seu tempo é curto. Ele sabe
que não há mais tempo para ele e seus demônios.
(11)

JESUS vem para colocar um fim ao
reino de satanás e de seus demônios, a fim
de restaurar a terra e purificá-la com o fogo
(12)

de Gehenna.
(13)

A FÉ de JESUS:
O ESPÍRITO
DE PROFECIA.

OS 6.000 ANOS
ESTÃO
TERMINADOS.

(1)

Sonhos e Visões
(2)
(3)

1988.

Capítulo 528, Visão Nº 1
Não há mais tempo.
O mundo entrou no seu fim a partir da data de

“Os 6.000 anos que
Deus deu a satanás para ter domínio
sobre a terra com os seus demônios, este
tempo acabou.”
(5)
“Os 6.000 anos passaram. O tempo
de satanás está terminado.”
VISÃO
(4)

JESUS declara:

(6)

JESUS está diante do altar propiciatório
(assento de misericórdia). Ele me revelou, dizendo:

“Os seis mil (6,000) anos concedidos a
satanás
com
os
seus
demônios
terminaram.
Não há mais tempo.”
Eles terminaram em

(7)

(mil novecentos e oitenta e oito).

(8)

Portanto, 28 anos se passaram. Os seis mil
(6,000) anos terminaram.1
1

"O reino de satanás está terminado," disse-me o Senhor.
"A terra suportou sua rebelião; e os 6.000 anos se
passaram.".... Jesus me disse que ele não mais pode ver o
pecado e o mal que se está espalhando cada dia sobre a terra.
Agora o mundo está sob o domínio de satanás.... Durante

É o fim do pecado,
o fim da
grande controvérsia
com o mal sobre a terra.

Os 6.000 anos2

os 6.000 anos que estão agora terminados, a Igreja
suportou todos os infortúnios. Sonhos & Visões 58:2:10, 43, 56,
Junho, 1997.

Satanás sabe que seu tempo está encurtado. Os 6.000
anos se foram; agora ele vai jogar tudo por tudo. E agora
isto começará. Sonhos & Visões 61:4:35, 15 de Julho, 1997.
Os 6.000 anos estão passados. O reino de satanás deve
chegar ao fim. Jesus disse: "Não imiteis a mulher de Ló.
Apressai-vos! Preparai-vos! Redimi o tempo! Os 6.000 anos
terminaram." Isto quer dizer, o tempo de satanás está
terminado. Ah, isto é claro. Os 6.000 anos estão terminados.
Os 6.000 anos de satanás, estando terminados, agora Deus
lhe dá o direito de apresentar-se em pessoa, para arruinar
este mundo definitivamente e apressar o fim. Deus deu
6.000 anos a satanás para causar ruína ao mundo; 6.000 anos
durante os quais não lhe foi permitido apresentar-se,
mostrar-se em pessoa, mas que ele fosse um espírito para
arruinar o mundo, e para que o mundo fizesse sua escolha.
Depois de 6.000 anos, agora Deus permitirá a satanás
apresentar-se em pessoa no cenário mundial... E agora, os
6.000 estão passados. Para nós também, está terminado,
porque seremos perseguidos agora pela besta, pelo falso
profeta e por satanás. Sonhos & Visões 62:2:24, 62:4:16-18.
22 de Julho, 1997.
Sabes, dos 12 anos que Jesus deu, cinco anos já passaram.
Ainda há sete anos deixados para terminar os 6.000 anos,
porque Jesus disse que os 6.000 anos estão quase
terminados. Quando ouvimos o anúncio do sétimo trovão,
o sétimo trovão anuncia o fim dos 6.000 anos e o retorno de
Jesus. Sonhos & Visões 79:1:5, 27 de Abril, 1998.
O tempo das nações está terminado. Os 6.000 anos," disse-me
Jesus, "estão cumpridos."... “Os 6.000 anos estão cumpridos,"
disse-me o Senhor, "EU VENHO!"... O tempo dos 6.000
anos para este mundo está cumprido. Ele me disse que ele
está vindo para aniquilar seu adversário, o satanás, e com ele,
todos os ímpios da terra. O copo está cheio. A ira está se
aproximando. Sonhos & Visões 165:1:5, 165:3:10, 165:8:2. 27
de Março, 2007.
Jesus me anunciou seu retorno para colocar um fim aos
6.000 anos de dor nos quais satanás fez as nações
mergulharem na imoralidade e iniquidade. Sonhos & Visões
166:2:7, 3 de Abril, 2007.
Os 6.000 anos são passados, e breve a destruição do
pecado. Sonhos & Visões 168:5:4, 24 de Abril, 2007.
2
NOTA: Há DOIS períodos de 6,000 anos
mencionados em Sonhos e Visões. UM a partir da data da
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estão terminados.3

É por isso que JESUS me disse: “Este ai está
perto, pois satanás, o diabo, sabe que o seu tempo
está contado. Ele destruirá a terra com os seus sete
(7) bilhões de habitantes, pois é chegado o tempo
quando ele não mais dominará o mundo.”
(15)
“A paz e o Sábado retornarão ao universo,”
disse-me JESUS.

Deus,
Nova Jerusalém.
Jeanine Sautron

CRIAÇÃO, e OUTRO a partir da data do PECADO
ORIGINAL.
Em outras palavras, contando a partir da data da
CRIAÇÃO avante 6,000 anos até 1988,
E contando a partir da data do PECADO
ORIGINAL, avante 6,000 anos até 2005.
É claro, isto forma duas datas diferentes para o fim dos
6,000 anos. E é por isso que se encontra em Sonhos e Visões
um final dos 6,000 anos em 2005, e um final dos 6,000 anos
em 1988. Não há nenhuma discrepância.
As outras citações de Sonhos e Visões simplesmente
dizem que os 6,000 anos terminaram ou estão terminando,
sem especificar datas.
3
Os 6.000 anos estão terminados. Sonhos e Visões
170:1:3, 19 de Junho, 2007.
Jesus fala de 6.000 anos dados a satanás, que estão
terminados. Sonhos e Visões 175:1:4, 24 de Agosto, 2007.
Ele [um anjo cheio de amargura] pareceu moralmente
caído, pois ele sabe que os 6.000 anos estão cumpridos, que
Jesus volta, e que seu fim está iminente. Sonhos e Visões
180:4:4, 26 de Outubro, 2007.
O anjo, que estava orando, levantou-se e declarou diante
daquela corte: "A taça está cheia. Os 6.000 anos para satanás
estão terminados e cumpridos. Breve o universo inteiro se
livrará desse tirano, e Jesus entrará em seu reino. Sonhos e
Visões 190:5:2, 12 de Maio, 2008.
Uma vez que os 6.000 anos acabaram, os eventos do fim
têm começado a mostrar-se bem. Sonhos e Visões 208:1:8, 10
de Dezembro, 2008.
As profecias", disse-me o Senhor, "estão todas
CUMPRIDAS. Os 6.000 anos já findaram há poucos anos
atrás para o povo ‘Remanescente.’" Sonhos e Visões 240:3:9,
16 de Janeiro, 2010.
Foi naquele momento que o Senhor me disse: “Os 6.000
anos estão cumpridos, e nossos irmãos e irmãs que não
serão capazes de passar pela luta de Jacó
ADORMECERÃO.”... Jesus me disse isto: “O diabo sabe
que seu tempo está terminado, e que os 6.000 anos estão
cumpridos. Ele está animado com uma grande ira contra a
Igreja de Filadélfia.” Sonhos e Visões 280:3:3, 280:4:7.
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