Capítulo 528-3

Sonhos e Visões
Terça-feira, 7 de Fevereiro, 2017

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.
JESUS, O FILHO DE DEUS,
REVELA: LÁ SE FOI!
O VERME ESTÁ NA FRUTA.
O TORTURADOR DOS JUDEUS
ESTÁ NA FRANÇA:
ELE É UM ANTICRISTO.

(1)

mensagem para os Judeus vivendo na Europa e no
mundo inteiro. É urgente!”
(6)
“Tu dirás: ‘Assim falou o Eterno:

O Shoá é iminente!

Os Judeus no mundo serão atacados com facas.

Não há mais tempo.

O FIM está perto.

Este anticristo está pronto com os seus

demônios humanos.
(7)

Eles estão prontos!
É iminente!”

“Tu transmitirás esta mensagem para Roy
Lemke. Será publicada em todas as línguas.2

(8)

Então virá o fim.
Este fim será
o fim do mundo.”

JESUS disse:

“O FIM é iminente!”
(9)

(10)

“O Shoá,
o holocausto
dos Judeus
e imigrantes,
das seitas
e negros,
está se aproximando.”

JESUS falou-me e disse: “Este ai está perto.

Ai da terra!”
(11)
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Meu mensageiro me disse: “Vinde, segue-me.
JESUS pediu-me para te levar até ele.”
(3)
Quando ele me viu, disse:
(2)

(4)

“Este anticristo com os seus demônios
humanos entrarão nas casas dos Judeus para matálos. Este homem estará em frente deste exército de
soldados, todos vestidos de preto e com capuzes, e
tendo facas muito afiadas.”

“Minha graça te basta.”

Quando vim até JESUS, notei que ele estava
olhando para um homem. Ele me disse:

poder a todas as partes do mundo, ao Oregon, à
Europa, à Austrália, às ilhas do mar, a todas as nações,
“O verme está na fruta.
línguas e povos. Christian Experience, página 217, por
Tudo está corrompido.”
E.g.White.
(5)
2
Ele disse-me: “Eu tenho uma importante
Entre os habitantes do mundo, espalhados por toda a
revelação para te fazer sobre o homem para o qual
terra, há os que não têm dobrado os joelhos a Baal.
estou olhando; Eu te apresento o torturador dos
Como as estrelas do céu, que aparecem à noite, esses fiéis
brilharão quando as trevas cobrirem a terra, e densa
Judeus. Este é um anticristo. Ele é o satanás em
escuridão os povos. Na África pagã, nas terras católicas
pessoa. Este homem para o qual estou olhando é o
da Europa e da América do Sul, na China, na Índia, nas
torturador dos Judeus e dos imigrantes. Tu
ilhas do mar e em todos os escuros recantos da terra, Deus
transmitirás para o teu irmão, Roy Lemke, em
tem em reserva um firmamento de escolhidos que brilharão
1
Óregon para colocar no Youtube, na internet, esta
em meio às trevas, revelando claramente a um mundo
apóstata o poder transformador da obediência a sua lei.
1
Agradou-se o Senhor de achegar-se muito próximo a
Mesmo agora eles estão aparecendo em toda nação, entre
mim enquanto eu estava em Oregon. Tive uma experiência
toda língua e povo; e na hora da mais profunda apostasia,
muito assinalada. Fui levada a uma sagrada proximidade de
quando o supremo esforço de satanás for feito no
sentido de que "todos, pequenos e grandes, ricos e
Deus. Ele revelou-me muitas coisas. Foram-me mostrados
pobres, livres e servos", recebam, sob pena de morte, o
campos missionários, e que o anjo da misericórdia
sinal de submissão a um falso dia de repouso, esses fiéis,
estava voando rapidamente com a luz da verdade
para estes novos campos na Europa. Manuscript
"irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no
Releases 16, página 316, por E.G.White.
meio de uma geração corrompida e perversa",
“A certeza e verdade da vigência do quarto mandamento
resplandecerão "como astros no mundo". Quanto mais
devem ser apresentadas com clareza perante o povo. 'Vós
escura a noite, com maior brilho eles refulgirão. – Profetas e
sois as minhas testemunhas.' A mensagem irá com
Reis, páginas 188, 189, por E.G. White.
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(12)

Eu vi este anticristo. Ele é como um homem
normal. Vestido com jeans e uma camisa rosa fucsia,
ele estava dando ordens para atacar os Judeus no seu
sono nas primeiras horas da manhã. O sol nem tinha
nascido, quando o anticristo, o torturador dos Judeus,
ditou aos seus demônios para abater todos os Judeus
em seu sono.
(13)
Vi que ninguém podia ser poupado. Eles não
eram mais homens. Eles eram demônios (bebedores de
sangue).
(14)
JESUS ergueu a sua voz como uma trombeta:
“O SHOÁ está retornando!
É uma abominação:

Despertai!
Despertai!
Ai da terra!
Ai da terra!

O anticristo está vindo em direção a vós. Ele

está à porta de
(15)

PARIS,

a capital da França.”

Este anticristo está na França. Ele é o
torturador dos Judeus, revelado pelo filho de Deus.
Com ele estão os seus demônios de carne. Estes
homens são casados e possuem filhos. Este anticristo é
casado e tem filhos.
(16)
Eles estão prontos! Eles estão prontos
com grandes facas para o genocídio. O Shoá
está perto. Não há mais tempo. Eles são
demônios de carne (bebedores de sangue).
(17)
Na visão, JESUS chamou a minha atenção:
“Olhai para este homem. Olhai bem para ele. Ele é o
torturador dos Judeus, e depois torturador dos
imigrantes. É satanás em pessoa. Ele foi ministro e
presidente antes. Quando este anticristo retornar,

(3)

JESUS depois me disse: “Ele está sedento pelo
sangue dos Judeus.”
(4)
Eu vi e ouvi na visão, que este anticristo, em
conivência com a besta, passará um decreto para
prender todos os Judeus e levá-los para campos de
concentração a fim de conservar um povo que observa
e guarda o Domingo.3
(5)
“Os Judeus serão banidos da sociedade. Eles
são considerados como sendo ratos. O anticristo e a
besta os ajuntará para o Shoá, os fornos
crematórios.”
(6)
JESUS me fez entender, que o anticristo não
terá o poder. É a besta com chifre como de cordeiro
que reinará, e decretará para guardar e observar o
Domingo. Este anticristo fará a obra de torturador
com o novo Hitler.
(7)
JESUS, o filho de Deus, não me ensinou que
ele [o anticristo] retornará para ser ministro e
presidente. Ele retornará como um homem simples e
normal, “mas um homem, e que homem,” disse
JESUS, “o satanás em pessoa.”
(8)
JESUS anuncia a sua chegada. Ele retornará:

Os povos irão tremer!
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VISÃO

3

Os transgressores do quarto mandamento fizeram o
Sábado adequar-se as suas próprias maximas e ensinos.
Declaram eles que o primeiro dia da semana é o
Sábado, e estão agora fazendo maravilhosas restrições para
mostrar sua reverência por um dia que é senão um dia
normal de trabalho e que não possui nele sequer um fio de
santidade. A observância deste dia originou-se com
os povos irão tremer!
a igreja Católica, que colocou de lado o dia que Deus
A Europa irá tremer!”
deu ao mundo como um memorial da criação, e o qual
(18)
JESUS, o filho de Deus, disse-me: “Tu
define quem é o seu autor – o Deus vivo, que criou o mundo
transmitirás esta revelação como eu a revelei
em seis dias, que descansou no sétimo dia, e que santificou e
abençoou o dia do seu descanso.
para ti, sem esperar.”
(19)
O mundo Protestante recebeu este filho do papado, e o
“Agora isto é URGENTE. O Shoá está
estima [Domingo], e o chama o dia de Cristo – o Sábado
voltando para todos os países do mundo. Os
Cristão. Mas é um Sábado espúrio, um ídolo, colocado
imigrantes não escaparão,” disse o filho de Deus. “As
onde o dia do Senhor deveria estar. E, como Caim, o
seitas serão eliminadas com facas. Os fornos
transgressor está excessivamente irado porque o mundo
crematórios serão reacendidos.”
inteiro não o considera com a santidade do Sábado do
(20)
“Eles estão prontos!
Senhor.
O povo de Deus precisa despertar. Os jovens rapazes
Eles estão prontos!”
(21)
precisam
entrar mais profundamente no estudo da
É devido a abertura dos sete selos da Revelação
palavra. Obediência à palavra se seguirá. É-nos dado um
de João que um terrível ai irá desabar sobre a terra: o
tempo probatório, não para garantir os nossos próprios
extermínio dos Judeus através dos fornos crematórios.
prazeres, facilidades, e o louvor de seres humanos. É-nos
dado para honrar e glorificar a Deus. Manuscript 163 – 1897,
por E.G.White (não publicado).
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Capítulo 528-3, Visão Nº 2
Deus.” O poder papal, “o homem do pecado”, afirma que a
VISÃO
(1)
igreja Católica Romana mudou a lei de Deus. Em lugar do
JESUS revelou: ele conhece este anticristo. Ele
sétimo dia, batizaram e apresentaram ao mundo um filho do
está na França.
papado, o primeiro dia da semana para ser observado
(2)
JESUS disse-me: “Tu vês o satanás em
como o santo dia de descanso. O mundo protestante tem
pessoa.” – Eu estava fraca. Eu estava prestes a desmaiar
recebido esse filho do papado, tem-no embalado e a ele tem
quando ele disse-me:
dado a honra que Deus colocou no sétimo dia. Carta 31“Minha graça te basta.”
1898 por E.G. White (Não publicado).
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(1)

“Esta mensagem é para todos os Judeus
na EUROPA, começando com a França, e a seguir
para todos os países do mundo:

Ide embora!
Deixai a França
e a Europa!”

“Vós sereis,” disse JESUS, o filho de Deus,
“considerados como ratos que devem ser eliminados
da terra, com os imigrantes.”
(2)
(3)

“O Shoá é iminente!”

JESUS me indicou: - sua voz era como o
trovão. Eu tremi. – Ele disse-me: “O absinto está
circundando a terra, desconhecido aos habitantes
da terra. Ele quase tocou a terra. Passou perto do
planeta Terra. Ele virá e atingirá Paris, a capital
da França, e a Europa estará sob o efeito de
uma bomba nuclear.” 4
(4)
“Este meteorito está presente. Ele circula
sobre as nossas cabeças sem a Europa suspeitar da sua
presença, como o fogo que destruiu Sodoma e
Gomorra.”5
(5)
JESUS revelou-me e me disse:

“(campos de trigo).
O trigo estará maduro, e o trigo não será
colhido. As maçãs também estarão maduras, e
elas não serão colhidas. Como as dores de uma
mulher grávida.

Ninguém estará à espera!”

4

(6)

Pensei: Estes elementos, tais como o absinto e
o super vulcão Chato na Costa Rica, varrerão a
terra no fim do verão. Tudo irá muito rápido.
(7)
JESUS disse: “É iminente!”
(8)
Por toda a parte vi campos que foram lavrados
e abandonados. Havia um abundante campo
magnético de poderosa radioatividade saindo da terra
fria.
(9)
Olhei e vi em Geneva grandes edifícios, e
radioatividade estava saindo das paredes destes
edifícios.
(10)
A radioatividade não pode ser vista a olho nú.
JESUS concedeu aos meus olhos ver a radioatividade
nesta visão. Fui capaz de ver o invisível. Eu estava com
medo. Não me atrevi a avançar mais. Eu congelei no
lugar. Eu estava num campo de terrível radioatividade.
(11)
JESUS me disse:
“Ninguém escapará na Europa!
(12)

Minha graça te basta.”

Vi a ira de Deus castigar a Europa. Senti que
era necessário ter uma fé sólida para ser capaz de viver
o que JESUS me revelou. A ira de Deus é terrível!
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(1)

VISÃO

Antes disso, saí em visão. Foi-me mostrada
esta estrela caindo sobre Paris. Ao cair projetou
uma luz cegante como uma bomba nuclear. Esta luz
era branca, cegante.
(2)
Minha mente veio para a Alta Savóia. Um
poderoso vento estava varrendo tudo diante dos meus
olhos. Vi que as árvores de repente perderam suas
folhas, mostrando árvores despidas, esqueletos diante
dos meus olhos. Vi isto em visão. Fiquei paralizada.
(3)
Ambos, Savóia e as florestas, foram afetados.
Savóia e Alta Savóia foram assopradas pela depressão
de ar desta estrela caída sobre a França. Foi quando eu
entendi. JESUS revelou-me: O absinto virá como uma
bomba nuclear. Eu tremi, e compreendi a visão.
(4)
O Shoá, o holocausto dos Judeus e
imigrantes com facas, atrairá a irá de Deus sobre
os países Europeus.

Parecia que uma imensa bola de fogo caía sobre o
mundo, destruindo grandes casas. De todos os lugares se
erguia o clamor: "O Senhor veio! O Senhor veio!" Muitos
estavam despreparados para encontrá-lo, mas alguns
estavam dizendo: "Louvai ao Senhor!"
- Por que estais louvando ao Senhor? - perguntavam
aqueles sobre os quais estava vindo repentina destruição.
- Porque agora vemos o que estávamos aguardando.
- Se acreditáveis que estas coisas aconteceriam, por que
não no-las contastes? - foi a terrível reação. - Não sabíamos
destas coisas. Por que nos deixastes em ignorância?
Repetidamente nos tendes visto; por que não vos destes a
(5)
“Este anticristo é um homem simples. Ele
conhecer, e não nos avisastes do juízo vindouro, e de que
está na França. Este é o satanás em pessoa, o
deveríamos servir a Deus para que não perecêssemos? Agora
estamos perdidos! Refletindo a Cristo, página 243, por E.G.
torturador dos Judeus,” disse-me JESUS.
(6)
White.
Quando eu o vi com seus demônios, ele estava
5
Houve uma cena que me foi apresentada. Foi na noite
usando jeans e uma camisa rosa fúcsia. Seus olhos
antes do Sábado quando esta cena foi apresentada. Olhei
estavam brilhando na noite.
para fora da janela, e havia uma imensa bola de fogo
VISÃO
que veio do céu, e caiu onde eles estavam lançando
(7)
A
França
estará
sob a ocupação deste
edifícios com colunas, especialmente as colunas me
anticristo. Ele está chegando com seus soldados
foram apresentadas. E pareceu como que a bola veio
vestidos de preto, encapuzados, com facas.
diretamente para o edifício e o esmagou, e eles viram que
(8)
Estes homens estavam em grupos organizados,
estava espalhando-se, espalhando-se, alargando, e
eles começaram a clamar e lamentar e lamentar, e apertar
buscando matar mulheres veladas com seus filhos.
(9)
suas mãos; e pensei em alguns do nosso povo que se
“Como os soldados de Hitler, eles serão sem
encontravam ali, dizendo: “Bem, é exatamente o que
misericórdia,” disse JESUS.
(10)
estivemos esperando; é exatamente o que estivemos falando;
Eles são demônios sob a aparência de homens,
é exatamente o que estivemos falando.” “Vós sabíeis?”
homens que são chamados por JESUS: demônios com
disseram o povo. “Vós sabíeis, e nunca nos falaram sobre
carne humana. Eles são casados e tem filhos. JESUS
isso?” Pensei que havia tal agonia na face deles, tal agonia
revelou-me: Este anticristo é casado e tem filhos.
em sua aparência. PCO, página 138,por E.G. White (Não
(11)
JESUS revela:
publicado).
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(12)

O fim do mundo
é iminente!

Quando o absinto vier, a EUROPA será
aniquilada pela radioatividade. Não mais haverá
Europa.
(13)
Vi aqui e ali fontes de água fumegantes,
permitindo que fosse visto a chegada dos vulcões na
Alta Savóia. Torrentes de Gêiser (de água quente);
estavam saindo através do campo; fumaça de enxofre
estava subindo no ar.
(14)
Perdi a visão.

“O absinto colocará um fim ao
holocausto dos Judeus. Do céu virá a ira de
Deus, a qual aniquilará a EUROPA,” disse-me
JESUS. “Pegue o livrinho de Daniel; pegue o
livrinho branco contigo. Tu deixarás a
França.”
(15)
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(1)

VISÃO

Quando eu estava olhando para este anticristo
(a quem JESUS chamou de “o torturador dos
Judeus”), ele não estava com os seus demônios
humanos. Ele estava com a besta com chifres como de
cordeiro, colocando um decreto em promulgação,
dizendo que os Judeus não mais terão o direito ao solo
na França.
(2)
Consequentemente, as mesquitas e sinagogas
deles devem ser destruídas. No caso de rebelião da
parte deles, serão levados para campos de
concentração; e acontecerá que, serão queimados em
fornos crematórios.6
6

(3)

VISÃO

JESUS, o filho de Deus, mostrou-me numa
visão que estes fornos estão prontos. Eles estão
prontos com carvão industrial para queimar os
Judeus vivos. Os imigrantes passarão pelo
genocídio das facas. Os adventistas do sétimo
dia passarão pelas facas dos Skeneeds.
(4)
Na visão, vi novamente este anticristo, bem
vestido como um homem do mundo, com um traje
elegante (um terno cerimonioso).
(5)
JESUS estava olhando para ele, e eu também.
Mas este homem não sabia que JESUS o viu e estava
falando sobre ele comigo.
(6)
“É o diabo, o satanás em pessoa,” disse
JESUS. – Eu estava desmaiando. Ele me disse: “Nada
temas. Tu estas em visão perto de mim. Olhai para
este homem; olhai bem para ele. Ele foi ministro e
presidente antes.”
(7)
JESUS me disse que este homem, sob o
poder de satanás, retornará para o holocausto
dos Judeus, o Shoá.
(8)
Tal têm sido esta visão e a revelação de JESUS.
(9)
Ele retornará com o poder de satanás.
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JESUS disse-me:

“Esta mensagem é urgente!

Ela precisa aparecer no YouTube, na internet,
por Roy Lemke, a pessoa encarregada desta
obra. Ele a publicará sem esperar.”
(2)

“Isto é urgente!” disse JESUS. “Tu dirás:

‘Assim falou o Eterno, “o shoá, o
holocausto dos Judeus, retornará em
todos os países europeus e em todos os
países sobre a terra. Os imigrantes não
escaparão, nem os adventistas do
sétimo dia. Eles estão sem abrigo. Este
povo rejeitou JESUS, o filho de Deus,
e pecou contra o seu espírito santo.
Este povo foi rejeitado por causa de
sua mornidão.””
(3)

Revelação 13:15; 14:11; 15:2; 16:2; 19:20; 20:4: “Foi-lhe
concedido também colocar vida à imagem [idolatria do
domingo] da besta, para que a imagem da besta falasse, e
fizesse que fossem mortos todos os que não
adorassem a imagem da besta.” “E os que adoram a
besta e a sua imagem [idolatria do domingo], não tem
repouso nem dia nem de noite.” “E os que tinham vencido a
besta e a sua imagem e a marca do número do seu nome
estavam em pé junto ao mar de vidro, e tinham harpas de
(4)
JESUS disse-me: “Eu não os conheço. Quem
YAHWEH.” “Então foi o primeiro [anjo mensageiro] e
são
eles?
Eles são Católicos com a Virgem Maria
derramou a sua taça [da ira de Deus] sobre a terra; e
deles e seus ídolos!”
apareceu uma chaga ruim e maligna nos homens que tinham
(5)
JESUS declara: “Os fornos crematórios
a marca da besta e que adoravam a sua imagem.” “E a
besta foi presa, e com ela o falso profeta que fizera diante
serão reacendidos. Este anticristo com os seus
dela os sinais com que enganou os que receberam o sinal da
demônios humanos estão prontos:
besta e os que adoraram a sua imagem. Estes dois
Lá se foi!”
foram lançados vivos no lago de fogo que arde com
(6)
“Hitler,
a
besta
com chifre como de cordeiro
enxofre.” “Então vi uns tronos; e aos que se assentaram
e
o
anticristo:
Lá
se
foi!
sobre eles foi dado o poder de julgar; e vi as almas
daqueles que foram degolados por causa do
testemunho de Yahshua e da palavra de
YAHWEH, e que não adoraram a besta nem a sua
encontram em Cristo. Adão e Deus são reconciliados pela
imagem, e não receberam o sinal na fronte nem nas mãos;
obediência do segundo Adão, que realizou a obra de vencer
e reviveram, e reinaram com o Messias durante mil
as tentações de satanás e redimir o vergonhoso fracasso e
anos.”
queda de Adão. Os dois Adões encontrar-se-ão no Paraíso e
Quando os estudantes das profecias estabelecerem os seus
se abraçarão, enquanto que o dragão, a besta, e o
corações em conhecer as verdades do Apocalipse,
falso profeta, e todos os que recusaram as oportunidades
compreenderão que importância está anexada a esta
e privilégios dados a eles a tão infinito custo, e não
pesquisa. Cristo Jesus é o Alpha e o Ômega, o Gênesis do
retornaram à sua lealdade, serão deixados de fora do Paraíso.
Antigo Testamento, e a Revelação do Novo. Ambos se
Ms 33-1897 por E.G. White (Não publicado).
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O verme está na fruta.
Muitos agirão impiamente, e ninguém entenderá.”
VISÃO.
(7)
JESUS disse-me:
(8)

“Hitler está vivo.
Hitler está vivo.”

Ambos os personagens [Hitler e o anticristo]
me foram apresentados em visão. Mas JESUS atraiu a
minha atenção mais sobre o anticristo, o torturador
dos Judeus e dos imigrantes e das mulheres veladas.
(9)
JESUS disse-me: “Quando virdes esta

abominação revelada por mim, sem nada nem
ninguém intervindo, o verme está na fruta.
Muitos agirão impiamente, e ninguém
entenderá.”

“Ide embora! Deixai a França
antes desta abominação!”

Eis os conselhos de JESUS, o filho de
Deus, revelado para os Judeus na França, na
Europa, e em todas as partes do mundo:
(11)
JESUS disse-me: “Eu sou Judeu. Eu sou
o filho de Deus. Nós somos três pessoas: o
pai, o filho, e o espírito santo.”
(10)

O filho de Deus chama os
Judeus,
os
imigrantes,
para
deixarem a Europa, para partirem
para Jerusalém, Israel, e então
fazer a subida para OREGON, o país
(12)

onde Roy Lemke vive, para se juntar aos
“remanescentes” do Eterno, que são Judeus pela
fé, e que guardam o SÁBADO do Eterno, do
pôr-do-sol de sexta-feira ao pôr-do-sol de
Sábado.

Salvai a vós mesmos e vossas famílias!”
Notei que JESUS ama este povo de
Israel sobre a terra, os Judeus. Conhecendo o shoá
de 1943-1944, JESUS sofreu. Ele chorou quando ele
viu o torturador dos Judeus. Eu disse para mim
mesma: “Foi terrível, este shoá de 1943-1944!”
(20)

Sonhos e Visões

Capítulo 528-3, Visão Nº 7
(1)

(7)

(13)

“Eu vos estou oferecendo um ABRIGO
neste país,” disse JESUS, o filho de Deus.
(14)
Falando para os Judeus e para seus
filhos que ainda estão nessas igrejas pagãs, ele
os chama para saírem, sem esperar:

(15)
(16)

“Partam!
Saiam de lá!”

Nós ainda estávamos olhando para o anticristo.
JESUS me disse: “Eu não vejo um homem

nas suas vestes mundanas. Tu me dirás: Este é
um homem. Eu vejo o satanás, o diabo em
pessoa, o torturador dos Judeus, dos imigrantes
na Europa, na França.”
(17)

(18)

“O verme está na fruta.

Ide embora!”

JESUS tinha esta palavra que ele estava
repetindo continuamente na visão:

“Ide embora!
Escapai pela vossa vida!”
(19)
“Não imiteis a mulher de Ló.

Partí!

Não olheis para trás!

VISÃO

Jesus me disse: “Vinde, segue-me.”
(2)
Ele me disse: “Estou te levando para o país
deste anticristo. Minha graça te basta.”
(3)
Vi-me com JESUS sob um sol escaldante. Era
muito, muito quente. Eu estava andando ao lado dele e
estava vendo um campo de trigo, muito maduro,
dourado pelo sol. Ele entrou neste campo de trigo
muito maduro, e colheu uma cabeça de trigo.
(4)
Eu olhei para ele. Eu não entendi. Ele disseme: “Instruir-te-ei. Ouça-me atentamente.” – Ele
tomou esta cabeça de trigo e ma apresentou. – “Nós
estamos aqui no país do anticristo.” – Eu tremi. –
“Nada temas,” ele me disse.
(5)
JESUS revelou-me e disse: “Cada país tem um
logotipo sobre sua bandeira. Este anticristo possue
este logotipo na sua bandeira: Um martelo cruzado
com uma cabeça de trigo; e neste logotipo, no
centro: uma estrela. Esta não é a estrela de Davi. Ela
é como um olho que vê sobre o mundo.”
(6)
JESUS disse-me: “Deixo-te o cuidado de fazer
pesquisas sobre este logotipo. Este homem foi
ministro e presidente antes.”

“O shoá é iminente!
É o FIM
do mundo!
É o FIM
do mundo!”

“O fim virá através do holocausto
dos Judeus na França.” Revelação de JESUS:
“Este holocausto irá apressar a vinda do
absinto para colocar um fim ao cativeiro dos
Judeus no mundo. E o super vulcão de nome
Chato varrerá outras partes do mundo. A
terrá será mergulhada na escuridão de gases
tóxicos, cinzas e fumaça.”
(8)

(9)

“O sol não mais dará a sua luz por causa da
fumaça deste super vulcão Chato na Costa Rica. Será
a ira de Deus. Fogo destruirá sobre a terra as cidades
do pecado, de Sodoma e Gomorra.”
(10)

VISÃO

Eu retornei para o céu com JESUS. A sua voz
estava ressoando como um poderoso trovão e o som
de uma trombeta:

“O shoá é iminente!
Ide embora!
Deixai a Europa!”

(11)

Este aviso urgente foi para os Judeus e
para mim quando ele disse-me para ir embora antes
do absinto. – “Sem a minha graça seus ouvidos
estariam mortos.”
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(12)

Eu compreendi a grandeza e majestade de
JESUS na glória de seu pai. Eu tremi. Fraca mas
confiante, eu estava olhando para JESUS, vendo-o na
sua grandiosidade. – “Minha graça te basta,”
disse-me ele.
(13)
Ele disse-me: “Clamai em voz alta! Soai
a trombeta! E que ela tenha este som saindo dela:

O shoá é iminente!
Ide embora!

(14)

Sai dali!
Salvai-vos e vossas famílias!
Não olheis para trás de vós.”

(15)

“Os quatro ventos dos quatro cantos da terra
estão soltos.”
(16)
JESUS disse-me:

“Não há mais tempo para
os Judeus,
os imigrantes,
e os ‘remanescentes’.”
(17)
“Será ao vosso próprio risco e
perigo.
Ide embora!
Não olheis para trás de vós.
Escapai pela vossa vida!”
(18)

Dirigindo-se aos “remanescentes” que
ainda estão na França, ele disse, “Retomai suas
frases, seus escritos; repita esta palavra ‘shoá’.”
(19)
“O shoá é iminente! Este anticristo
está à porta de Paris, a capital da França,” disse-me
JESUS. “Estes soldados do anticristo estarão em todos
os países na Europa e no mundo. A Europa terá os
seus soldados.”
(20)
Soou a trombeta no céu.
Escutai! Escutai!
Do céu vem este clamor:
JESUS vem logo!
Ó! Tu que dormes,
Escutai! Escutai!
Vinde e acordai;
JESUS vem logo!

(22)

(23)

Vi JESUS se demorando sobre este homem que
tinha se tornado o anticristo, o torturador dos Judeus
sobre a terra.
(24)
Ele disse-me: “Este homem não é o único
anticristo sobre a terra. Há vários no mundo. Todos
os anticristos têm este símbolo com os dedos deles,
que é a marca da besta 666, a marca de satanás.”
(25)
“Tu o reconhecerás. O que eu te mostrei fala
com os seus punhos,” disse JESUS.

JESUS disse-me:

“O dobre de finados soou.
Não há mais tempo.
Tudo irá muito rápido.”

(21)

É tarde!
Ide embora!”
VISÃO

Sonhos e Visões

Capítulo 528-3, Visão Nº 8
(1)
JESUS endereça esta mensagem aos
Judeus, aos não Judeus, aos imigrantes, e aos
negros:7

“Ide embora!
É o FIM!
Ide embora!”

(2)

“Este relâmpago será repentino, inesperado,
num céu azul. A escuridão cairá sobre a França. O
caminho ficará escuro. Ide embora antes que seja
noite.”
“Ide embora,” disse JESUS.

“É tarde!”

(3)

“Não imiteis a mulher de Ló.
Não olheis para trás!

“Escapai pela vossa vida!”

“Retornai para casa,”

(4)

como JESUS disse,

“para Jerusalém, Israel,
e então para Oregon.”

(5)

Para os irmãos e irmãs Judeus de JESUS:

Parta para Israel.

Quando o super vulcão Chato despertar:

Parta para Oregon!
Ide embora!

Antes da noite, antes que nada funcione sobre a
terra,

ide embora!

(6)

Tais foram os avisos de JESUS. A sua voz
ressoou como um trovão:

“O shoá está retornando!
É iminente!”

Ide embora!
É tarde!
JESUS

“Isto é o FIM.”

diz para este povo Judeu:

“Despertai!
Despertai!
É tarde!
Ide embora!”
“O shoá está diante de vós:
Despertai!
Os fornos crematórios
serão reacendidos na França.
Não há mais tempo!

Sonhos e Visões

Capítulo 528-3, Visão Nº 9
(1)

7

VISÃO

JESUS revelou-me:

Membros da igreja e sacerdotes e governantes associar-seão às sociedades secretas organizadas para operar na mão
delas para chicotear, aprisionar, e destruir as vidas da raça de
cor. A história se repetirá. Spalding and Magan
Collection, página 28, por E. G.White.
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O fim do mundo está perto.
O absinto está girando
em torno da terra.

Ele quase tocou a terra. Ele me disse que ele passou
roçando a terra. Eu tremi. Meu sangue gelou.
(2)

(3)

– “Alimenta meus cordeiros.”

O mundo inteiro estava ignorante de que o
[absinto] estava muito perto da terra. Ele
simplesmente errou a terra.
(4)
Ele me fez outra espantosa revelação, a qual
surpreenderá os habitantes da terra, a terra inteira:
É a questão de um super vulcão. Este super
vulcão é encontrado na Costa Rica. É chamado
pelo nome de Chato. É o nome deste vulcão. A
terra estará mergulhada na escuridão.
(5)

VISÃO

Saí em visão para explorar este vulcão chamado
Chato na Costa Rica.
(6)
Vi um vulcão que estivera extinto por anos; e
notei camadas superpostas de lava que tinham
arrefecido. Eu estava contemplando a imensidade
desta cratera quando, na visão, encontrei-me na
margem deste extinto vulcão.
(7)
Olhei para o fundo desta cratera, que mostrava
um pequeno lago, cuja cor da água era azul-verde. Eu
tremi. Eu era como um punhado de palha. Eu percebi
a enorme grandiosidade deste vulcão extinto.
(8)
Senti um fôlego passando neste lugar e isso me
fez sentir como indo embora deste lugar. Eu estava
deixando este lugar na ponta dos pés, pois eu estava
descalça, e minhas vestes eram de puro branco. Eu
temi vê-lo acordar.
(9)
Eu estava deixando este lugar sem fazer
nenhum barulho, e meu mensageiro me disse:
“JESUS está aqui. Ele deseja lhe falar.”
(10)
O dia se pôs repentinamente; não havia mais
sol. Fumaça negra, gases tóxicos e vapores estavam
me cercando: O vulcão chamado Chato tinha
acabado de entrar em erupção. Estava fumegante. Fui
permitida a ver JESUS, que me deu esta mensagem
para os seus irmãos e irmãs Judeus para
partirem de Jerusalém, Israel, para
ajuntarem-se com o “remanescente” do
Eterno em Óregon.
(11)
“Tu lhes dirás:
Assim falou o Eterno: Eu preparei um abrigo

para vós em Óregon. Ajuntai-vos
quando ouvirdes sobre este vulcão,
Chato:
(12)

(13)

Deixai Jerusalém!”
“É o fim do mundo
quando este vulcão
despertar!”

JESUS revelou-me a sua origem e disse-me:
“Eu sou Judeu. Esta mensagem é dirigida para
todos os irmãos e irmãs Judeus no mundo.
(14)

VISÃO

Numa visão antes disso, JESUS tinha o seu
abanador. Ele mesmo veio para transmitir
através de Sonhos e Visões para os Judeus,
para os imigrantes, para deixarem a

Europa, e para avisar ao mundo do fim deste
mundo.
(15)
JESUS disse isto:
“Aqueles que estão nas igrejas que não
guardam o Sábado,
Eu vos estou chamando para

Saírem sem esperar:
É o fim da hora.”

“Arrependei-vos!
Observai o 7º dia
de Sábado!
Ide embora para Óregon

antes da chegada do absinto
e do super vulcão!”
(16)
Este super vulcão é revelado por JESUS nos
Sonhos e Visões. Ele está na Costa Rica sob o nome
de Chato.
(17)
Quando o absinto chegar8 com este super
vulcão, a terra inteira estará em profunda
escuridão, mas ainda não será o fim.
8
“O terceiro anjo mensageiro [dos sete anjos
mensageiros que tinham as sete trombetas {ver Apocalipse
8:6}, que soou após a abertura do sétimo selo {ver Apocalipse
8:1}] tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma
grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre
a terça parte dos rios, e sobre as fontes das águas. O nome
da estrela era absinto; e a terça parte das águas tornouse em absinto, e muitos homens morreram das águas,
porque se tornaram amargas.” Apocalipse 8:10-11.
“O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas
fontes das águas, e se tornaram em sangue.” Apocalipse
16:4.

SV 510:1:7 Ele (JESUS) revelou-me que: A Europa
será destruída.
SV 510:1:8 E ele disse-me: “Tu partirás e deixarás a
FRANÇA.”
SV 510:1:9 JESUS fez-me esta revelação, de que não
mais haverá EUROPA: A europa será aniquilada.
SV 510:1:10 Esta estrela nomeada na Revelação de
João, Capítulo 8, verso 11: ABSINTO, CAIRÁ NA
CAPITAL DA FRANÇA: PARIS.
SV 510:1:11 Esta estrela cairá sobre Paris.
SV 510:1:12 Ele revelou-me pelas suas palavras que:
– ITALIA
– BÉLGICA
– ALEMANHA
– ESPANHA,

todos os países europeus também serão destruídos
pelo ABSINTO.
SV 510:1:13 Eles não serão poupados.
SV 510:1:14 Os mais atingidos serão:
– ITALIA
– FRANÇA
– ALEMANHA
– BÉLGICA
– SUIÇA.

SV 510:1:15 JESUS revelou-me que O ABSINTO
tocou levemente a terra a fim de atrair a atenção dos
homens sobre o fato que o tempo da reprovação deles é
curto.
SV 510:2:1 A Europa será tostada.
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(18)

(19)

“Tudo andará rápido,” disse JESUS.

“O sino de finados tocou
para a humanidade e
para todos os que estão
destruindo a terra.

“É o fim do mundo!”

Os 144.000 serão reunidos antes da
sétima (7ª) praga.
(20)

(21)

Fim da
GRANDE CONTROVÉRSIA.

Sua ruína será repentina
e inesperada!
Ninguém escapará!”

Esta
mensagem
não
foi
publicada
imediatamente. Meu mensageiro me disse: “JESUS

te pede para transmitir esta mensagem
como a recebeste. Transmita-a. É
iminente!”

É pelo fogo que Deus destruirá a
homossexualidade e fornicação. São esses
(7)

pecados que fizeram a taça da ira de Deus derramar;
são estes pecados. Basta! JESUS virá para colocar um
fim a este mundo.

Sonhos e Visões

(1)

Capítulo 528-2, Visão Nº 10
VISÃO

(8)

aqueles que ouvem a sua voz:

JESUS revela:

“Sai dela,
povo meu!9
Separai-vos da
imundície e
abominações!”

“Esta é a última hora!”

“Escapai!” disse o filho de Deus. “O
mundo é Sodoma e Gomorra.”
(3)
JESUS diz e revela: “Abominações enchem
o mundo.”
(2)

(9)

(4)

A destruição está se aproximando. Sua ira irá
desabar sobre a terra.

JESUS, com o seu abanador na sua mão,
indicou
que
ele
abomina
a
homossexualidade: homem com homem, e
mulher com mulher; homossexualidade
difundida, e fornicação que se tornou
difundida, e está enchendo a terra com
crianças com esta imundície e adultério.

(10)

(5)

(6)

É por causa destes pecados que:

SV 510:2:2 JESUS disse-me: “A EUROPA se tornará
HIROSHIMA! Ela será aniquilada sob o impacto do
ABSINTO.”
SV 510:2:3 JESUS disse-me: “Deus lembrou-se do
HOLOCAUSTO dos Judeus, o SHOÁ de 19431944 de Hitler.”
SV 510:2:4 Deus lembrou-se do holocausto dos seus
irmãos e irmãs judeus com os seus filhos. Ele viu a dor
do seu povo. Eles foram MÁRTIRES de Hitler.
SV 510:2:5 Ele (JESUS) lembrou-se das dores deles e
a morte dos seus irmãos judeus na EUROPA.
SV 510:2:6 É por isso que Jesus falou-me do SHOÁ, e
disse-me que a sua IRA desabará sobre a EUROPA.
SV 510:2:7 O JULGAMENTO dela está PERTO.
SV 510:2:8 “Ninguém escapará!” disse o SENHOR.
SV 510:2:9 Ele vingará o sangue deles. Justiça lhes será
feita.
SV 510:3:6 Este ABSINTO... No tempo indicado, ele
sairá dentre estas pedras e virá e atingirá a TERRA. Seu
nome é: ABSINTO.
SV 510:3:7 Eu estava nesta fumaça, gases tóxicos,
radioatividade, que estavam saindo desta pedra.
Meu cérebro estava em ebulição (fervendo ou
borbulhando). Eu estava sendo ferida por causa dos
gases tóxicos.

VISÃO

JESUS diz para os Judeus e para

O filho de Deus revela para o mundo:

“É a última hora.”
“Homossexualidade,
fornicação,
adultério:
São estes os pecados.
A terra está contaminada.”

“O homem,” disse JESUS, “está caído
mais baixo do que um animal. São estes
pecados que colocarão um fim da história deste
mundo.”
(12)
É o fim! Deus não pode mais suportar as
vistas dos horrores, das abominações sobre a
terra todos os dias.10
(11)

9

“Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Pelo que,
saí vós do meio deles e separai-vos, diz YAHWEH; e não
toqueis coisa imunda, e eu vos receberei.” 2 Coríntios
6:16,17. “Sai dela [das igrejas do catolicismo e protestantismo
de Babilônia: Guarda do Domingo, Natal, Páscoa,
Halloween, fornicação, homossexualidade, e adultério], povo
meu, [“os sábios entenderão,” Daniel 12:10] para que
não sejas participante de seus pecados [fornicações, ver
18:3], e para que não recebas das suas pragas.” Apocalipse
18:4. “Nenhum dos ímpios entenderá.” Daniel 12:10. “O
salário do pecado é a morte.” Romanos 6:23. “Pecado é a
transgressão da lei.” 1 João 3:4. “Se queres entrar na
vida, guarde os mandamentos.” Mateus 19:17.
10
“Mas me deste trabalho com os teus pecados, e me
cansaste com as tuas iniqüidades.” Isaías 43:24
“Ele não perdoará a vossa desobediência [vossas
transgressões] nem os vossos pecados.” Josué 24:19.
“Mas se é que queres entrar na vida, guarda os
mandamentos.” Mateus 19:17.
“Arrependei-vos, pois o Reino dos céus está à mão.”
Mateus 4:17.

“Se não vos arrependerdes, todos de igual modo
perecereis.” Lucas 13:3.
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(13)

(14)

JESUS disse: “É

o FIM.
É a última hora.”

“Agora,” disse JESUS, “o tempo de pregação
está terminado. Estes ímpios nunca obedecerão.
Eles são ímpios.”

“Pai, eu tenho, pelo meu sangue,
minha
graça,
dado
tudo.
Está
terminado. Basta do ímpio. Esta é a
última hora.”

(15)

Jeanine Sautron

“Bem-aventurados são os que praticam os seus
mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida, e
possam entrar na cidade pelas portas.” Apocalipse 22:14.
“[Eu] ensinando-vos publicamente e de casa em casa,
testificando, tanto a judeus como a gregos, o
arrependimento para com Deus e a fé em nosso Mestre,
YAHSHUA Messias.” Atos 20:21.
“Santos” “são os que guardam os mandamentos de YAh-weh [Deus], e a fé de Ya-h-shua [Jesus].” Apocalipse
14:12.
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