Capítulo 529

Sonhos e Visões
Terça-feira, 29 de Novembro, 2016

(8)

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)
JESUS REVELA
A RUÍNA DE ISRAEL COM A
SUA CAPÍTAL JERUSALÉM.
O VERME JÁ ESTÁ
NA FRUTA.

“O verme está na fruta:”

Israel, com a sua capital Jerusalém, já está tomada.
Satanás e seus demônios já estão lá. Eles estão neste
país.
(3)

“Eles estão prontos!”

“É uma profecia a caminho. Lá se foi! E será o
fim de todas as coisas, de todos os países
sobre a terra. Será o fim do mundo.”
(4)

“O verme está na fruta
em ISRAEL,”

disse-me JESUS, “ele está preparando a bomba
atômica com um poder de nove (9) a dez (10)
vezes superior àquela de Hiroshima.”

“Lá se foi!
É o FIM
do mundo!

(5)

Eu retornei novamente para este curso com
JESUS, o filho de Deus. Ele estava a minha espera.
(6)
Ele me fez uma importante e terrível revelação!
(7)

“Este país de Israel
com a sua capital JERUSALÉM
será destruído,
e, com ele,
todas as nações
da terra.”

ruína será
repentina e
inesperada.
Ninguém escapará!”

“Estou te revelando esta profecia do livro
de Daniel 12:11,12, a ruína de Jerusalém.
Quando Daniel teve esta visão, ele caiu como
morto no chão. Minha graça o salvou desta visão.
Mas Daniel foi esmagado por esta visão. Esta
profecia hoje vem por mim, JESUS, para
revelá-la para ti em Sonhos e Visões.”
(9)

o FIM
do mundo!
Lá se foi!”
(11)
“O verme está
na fruta.
Ele está agindo, preparando, sua
obra de destruição.”
(10)

“É

“Satanás está em pessoa. Ele é o
verme na fruta em Israel. Ele está lá neste
país com os seus demônios.”
(12)

(13)
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Capítulo 529, Visão Nº 1
(2)
JESUS, o filho de Deus, revela através de
Sonhos e Visões de Jeanine Sautron:

“Sua

(14)

“É o FIM do mundo!
A ruína deste país
será repentina e
inesperada.”

É sobre este ai que JESUS estava dirigindo a
minha atenção.
(15)
JESUS disse: “Este país de Israel já está

feito refém com os seus habitantes. Este país já
está nas armadilhas de satanás e seus demônios. Já
está cercado.”
(16)

“É por causa de sua cegueira com a besta que
este país será o alvo de satanás, por ter estado
utilizando o 666 do anticristo. É a punição deles,”
disse-me JESUS.
(17)

“É o FIM
do mundo!”

“Este país caiu na armadilha do 666 do
anticristo.”
(18)
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Capítulo 529, Visão Nº 2
(1)
É por causa desta apostasia que Israel será
destruído. O seu fim virá rapidamente:

É iminente!

“É um fim terrível, revelado nesta
profecia,” disse JESUS, o filho de Deus; “é por
causa da apostasia deles com a besta.”
(2)

(3)

JESUS, o filho de Deus, disse-me: “O país de
Israel sobre a terra, com a sua capital Jerusalém, não
são o meu povo. Eles não são meus irmãos e minhas
irmãs.”
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(4)

“Eu tenho no mundo um “remanescente”
Judeu que recebeu o selo do Deus vivo. São eles que
são os meus irmãos e irmãs, os verdadeiros adoradores
do SÁBADO.”
(5)
“Este país de Israel,” disse-me JESUS, “não

verá que o verme está no país:

É iminente!
Sua ruína será súbita.
Ninguém escapará!”

“Satanás, chamado o diabo, está neste país
com os seus demônios. Eles lhe estão preparando
a ruína pelo nuclear. Eles estão em pessoa no país
deles. Satanás e seus demônios estão em Israel
para aniquilá-lo da terra. Eles o farão.”
(6)

(7)

(8)

“O verme já está
na fruta.”

“Escreva a profecia,” disse-me JESUS:

“É o fim
do mundo!”

“Eles já estão em Jerusalém,” disse JESUS.
“É a profecia de Daniel, anunciando a ruína
de Jerusalém. Ele ali se estabelecerá e ali viverá
com os seus demônios.”
(9)

(10)

(11)

“Ele é astuto, muito astuto, e muito
inteligente, com uma inteligência superior ao cérebro
de um ser humano. Ele vê tudo o que não vemos. É
um espírito demoníaco. Ele vê tudo no mundo. Ele
conhece todos os códigos nucleares. Ele é um gênio
demoníaco.”
(12)
“Agora que o verme está na fruta, satanás
e seus demônios permanecerão ali até implementarem
o projeto deles de destruição, desconhecido aos
habitantes deste país e às nações.”
(13)
“Ele é um espírito. Ele passa despercebido
pelos olhos humanos. Satanás estabelecer-se-á com os
seus demônios neste país e fará dele a sua morada.”
(14)
“Ele está em Israel com os seus demônios. Eles
se misturam com os habitantes deste país. Ninguém
sabe que ele é satanás, o próprio diabo.”

JESUS anuncia
a destruição de Jerusalém.

(15)

(16)

A DESTRUIÇÃO DE
ISRAEL [JERUSALÉM]
NÃO ESTÁ VINDO DE FORA.

VISÃO

Lá se foi!
O verme já está
na fruta.”
(21)
“Está perto!
Ninguém escapará!
Está perto,
o fim do mundo.”
“Lá se foi!” disse JESUS,
“É o FIM
do mundo!”
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Capítulo 529, Visão Nº 3
(1)
JESUS disse-me: “Estou te enviando em visão
para Israel.”
(2)
Encontrei-me neste país de Israel cedo de
manhã. Vi que umas poucas pessoas já estavam de pé.
Eles eram agricultores.
(3)
Notei, estes homens estavam usando kipás nas
suas cabeças. Disse para mim mesma: “Estou em
Israel, em Jerusalém. Vi a capital, Jerusalém. Estou no
país dos Israelitas.”
(4)
Eu estava em visão. Estava calmo. Não havia
nenhum barulho. Era cedo de manhã; os habitantes
ainda estavam dormindo.
(5)
Olhei sobre a capital na névoa da manhã.
Estranho, fui atraída pelo ruído de um motor de um
avião turístico.
(6)
Olhei. Minha visão se aproximou, e notei que
era um drone guiado por controle remoto. Estava
voando muito baixo sobre a cidade e estava passando
por cima das casas sem tocá-las, tão baixo estava estre
drone. Ele fez umas poucas voltas no sentido
longitudinal e de largura sobre si mesmo.
(7)
Após estas poucas voltas sobre a capital, perdi
de vista este drone. E ouvi um barulho, uma terrível
explosão sobre a capital Jerusalém.
(8)
Vi, os agricultores que estavam na minha visão
ficaram aterrorizados, e foram jogados terrivelmente
sobre o chão. Eles foram levados por uma terrível
depressão de ar.
(9)
Eu não vi a explosão, mas posso dizer que foi
terrível! JESUS retirou de mim a visão da bomba
nuclear quando ela atingiu o solo.
(10)
Esta explosão foi terrível, muito poderosa!
Senti que tudo tremeu ao meu redor. Ouvi clamores:
“É o nuclear! É o nuclear!” Vi medo, angústia.

JESUS me disse: “Esta destruição não virá
de fora. Está sendo preparada no próprio seio
deste país de Israel. Uma vez que
(17)

(18)

o verme está na fruta,
satanás está nesta nação.”

Satanás colocará o seu dedo sobre

o botão nuclear.”

“Satanás, chamado o diabo, tem a sua
bomba que é de 9 a 10 vezes superior àquelas das
nações.”
(19)

(20)

“Esta profecia está a caminho.
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Capítulo 529, Visão Nº 4
(1)

VISÃO

Eu retornei para este curso. Encontrei-me
novamente com JESUS. Eu estava perturbada. Ele
me disse:
(2)

“Minha graça te basta.”

Novamente ele me disse:

“O verme já está
na fruta.”
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“O satanás se estabeleceu dentro
dela. Ele está neste país.”
(3)

Ele frequentemente me repetia esta frase. O
satanás em pessoa em Jerusalém. Ele está
(4)

ali nesta capital com os seus demônios.
(5)
JESUS revelou-me que o satanás está
preparando a bomba nuclear para destruir este país.
Ele monopolizará os códigos; e os seus demônios
usá-los-ão.
(6)
“Ele é capaz de compor o seu
próprio código nuclear e usá-lo. Os
seres humanos não podem se igualar a ele.”
(7)
“Ele é governado pelas leis do país e as
respeita. Mas quando ele ganhar a confiança das

nações, então tudo se quedará em horror. Ele
tomará o poder sobre toda a terra, e neste país.
Satanás tem a sua bomba nuclear 9 a 10 vezes
superior àquelas das nações. Esta bomba será
transportada por um drone.

Será o fim do mundo!”

“É a punição deles,” disse-me JESUS, “por
terem recebido o 666 do anticristo no seu país.”
(8)

(9)

O filho de Deus, olhando na direção da terra,
disse: “Eu vim para morrer aqui embaixo para

salvar o homem, pelo meu sangue, da morte
eterna.”
(10)
“Satanás vem para destruir o homem que
eu criei, os seres vivos sobre a terra, no ar, e nos
mares.”
(11)

“A bomba nuclear que satanás está
preparando é superior a todas as bombas que os
homens já tenham usado na terra, mais poderosa
do que estas bombas nucleares, 9 a 10 vezes mais
poderosa.”
(19)

(20)

Quando eu ouvi 9 a 10 vezes mais poderosa,
meu sangue gelou, eu tremi. Eu estava prestes a
desmaiar. – JESUS disse:
(21)

(13)

“Foi na abertura do sétimo (7º) selo. Eu te
poupei da leitura e visão. Tu morrerias.

O mundo irá desaparecer.”
Ele vem!
Ele está se aproximando!
(24)
JESUS quer que esta mensagem
vá ao redor da terra em todas as
línguas.
(25)

Esta destruição dentro deste país virá de Israel,
Jerusalém. Satanás, o verme, já está na posse
deste país. JESUS revelou-me, ele tem a bomba
atômica, 9 a 10 vezes mais poderosa do àquelas das
nações. Ele tem a bomba nuclear.

As nações
tremerão!
Todos os povos
tremerão!

“A ruína de Israel
está perto.”

nuclear para destruir a terra inteira, a criação de
Deus. Ele está ciumento da obra de Deus, e ele
queima de raiva contra minha esposa, o
“remanescente” do Eterno Criador sobre a terra,
a Igreja de Filadélfia.”
(14)
“Ele vem com a sua bomba nuclear, que é
muito poderosa, 9 a 10 vezes mais poderosa do
que àquelas de Chernobyl e Hiroshima.”
(15)
“As bombas serão poderosas, nove (9) a
dez (10) vezes mais poderosas do que todas
essas aflições até agora conhecidas sobre a terra,
muito poderosas.”
(16)
É por isso que JESUS disse-me: “Os sete (7)
bilhões de homens e mulheres morrerão. A terra
agonizará em horror.”
(17)

(18)

Sonhos e Visões

É o FIM
do mundo!”

Jesus me revelou: “Satanás está preparando o

“É o FIM
do mundo!”

JESUS disse-me: “Os sete (7) bilhões de
homens, mulheres e crianças, não escaparão. Toda a
criação falecerá.”

Ele está pronto!”

(23)

“Ele vem! O satanás, chamado o diabo,
vem na vossa direção. Ele está se aproximando :
(12)

“Minha graça te basta.”

Ele (satanás) está preparando o nuclear para a
terra. Isto é um grande ai que está se
aproximando. Foi escrito no livro de Daniel.
(22)
JESUS disse: “Ele está pronto!

Capítulo 529, Visão Nº 5

VISÃO

(1)

Após a visão do drone que vi voando no país
de Israel sobre a sua capital, Jerusalém, JESUS disseme: “O que tu viste na visão é um drone. Este drone
estará equipado com uma ogiva nuclear de 9 a 10 vezes
o poder das bombas de Hiroshima, Nagasaki, e
superior à Chernobyl.”
(2)
“Este drone está equipado com

um PIXEL nuclear,”

disse-me JESUS,

“um PIXEL nuclear,”

ele repetiu para mim, “que destruirá a terra inteira.”
(3)
JESUS, mestre da criação, disse-me: “A terra é
minha. Esta [a desolação da terra] é dos ciúmes deste
‘remanescente,’ minha esposa.”
(4)
“O satanás, o diabo, usará um drone que ele
mesmo terá feito, com os seus demônios, equipado
com um código atômico. Ele pressionará o botão e
Israel, e todos os países do mundo, estarão sob o fogo
do nuclear:

Ninguém escapará!
A terra falecerá.”
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(5)

Esta revelação por JESUS, o filho de Deus, é
terrível! – “Isto é o espírito de profecia,” disse-me
JESUS.
(6)
JESUS disse-me: “Tomai tempo para olhar a
natureza com os pássaros, as flores, e tudo o que eu
criei. Breve estas coisas não mais existirão. Será a
desolação, o fim do mundo.”
(7)

VISÃO

Quando vi este drone voando muito baixo,
pensei, por estar voando muito baixo, que tinha caído.
(8)
JESUS desvelou para mim como o satanás
irá destruir Israel e sua capital, Jerusalém.
Agora

o verme está na fruta.
Sua ruína está à mão!

(9)

Daniel quase perdeu a vida porque ele viu o
nuclear. É por isso que JESUS poupou-me das terríveis
cenas nas visões.
(10)
Os demônios estarão em toda parte, nos
tanques, aviões, lançando bombas nos países. Eles são
mais resistentes e não morrem. Os demônios são
espíritos que o mundo inteiro verá por toda parte
sobre a terra.
(11)
JESUS disse-me: “No mesmo momento que

estou falando contigo, o tempo está contado:
(12)

(13)

Lá se foi!”

“A contagem regressiva da profecia começou:

Lá se foi!”

“O satanás, o diabo, tem a bomba atômica
que é 9 a 10 vezes superior a todas as bombas
das nações da terra. Ele é um general do
exército.”
(14)
(15)

Tais foram as revelações de JESUS.

Ai da terra!
Ai da terra!”

disse-me o filho de Deus.

(16)

“É o FIM
do mundo!
É o FIM
do mundo!”

“Este ai,” como JESUS, o filho de Deus,
disse, “é um drone equipado com o nuclear, 9 a

10 vezes mais poderoso do que o [nuclear das]
nações.”
(17)
Tal é a profecia de JESUS revelando

O FIM
do mundo.
Ninguém escapará!”
Jeanine Sautron
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