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Sexta-feira, 20 de Janeiro, 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 REVELA:
O VERME ESTÁ NA FRUTA.
O TORTURADOR DOS JUDEUS
ESTÁ NA FRANÇA:
ELE ESTÁ PERTO.
ELE É UM ANTICRISTO.
(1)
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(8)

“Esta mensagem, tu a transmitirás para o teu
irmão, Roy Lemke, e ela será publicada em todas as
línguas, então virá o fim. Será o fim do
mundo.”
(9)
“Eu estou te revelando esta mensagem que
vem do livro de Daniel 12:11,12:
(10)

(11)

(12)

(4)

“Minha graça te basta.”

Notei que JESUS estava olhando para um
homem.
(5)
Ele me disse: “Eu tenho uma importante

revelação para te fazer. Este homem para o qual
estou olhando é o torturador dos Judeus e dos
imigrantes. Tu terás o irmão Roy Lemke, em
Óregon, colocando no YouTube, na internet, esta
mensagem que irei revelar-te para a Igreja de
Filadélfia, o ‘Remanescente’, e para o mundo.”
(6)

“Assim falou o Eterno:

‘Despertai!
Despertai!
Despertai!’”

Eles estão prontos
para o genocídio!
Eles estão prontos,
estes demônios em carne,
para o Shoá dos Judeus!

(13)

Na visão, JESUS chamou a minha atenção:
“Olhai para este homem. Olhai bem para ele. Ele é o
torturador dos Judeus. Ele foi ministro e presidente
antes. Ele retornará. Quando ele retornar,

(14)

os povos irão tremer!
A Europa irá tremer!”

JESUS revelou-me, dizendo: “Tu transmitirás

esta revelação profética como eu a dei para
ti.”
(15)
“Assim fala o Eterno: ‘O Shoá, o
holocausto dos Judeus, retornará em
todos os países europeus e em todos os
países sobre esta terra.’”
(16)
“Os fornos crematórios serão
reacendidos. Estes demônios em carne estão
trabalhando nisso. Eles estão prontos.

O verme está na fruta.”

Tu dirás:

“Assim falou o Eterno:
“Não há mais tempo.
O FIM está perto.
É iminente!”
(7)
“A colheita está madura.
ARMAGEDOM:
UM BANHO DE SANGUE.”

O fim está perto.
É iminente!
O Shoá,
o holocausto dos
Judeus e imigrantes,
está se aproximando.’”

“Este ai está perto. Este anticristo de carne
está na França. Ele é o torturador dos Judeus. Com
ele estão os seus demônios de carne.”

(2)

Meu mensageiro disse-me: “Vinde, segui-me.
JESUS, o filho de Deus, deseja lhe falar. Ele pediu-me
para te levar até ele.”
(3)
Quando ele me viu, disse:

O Shoá.”

“Tu dirás: ‘Assim falou o Eterno:

Sonhos e Visões

Capítulo 528-2, Visão Nº 2
(1)

VISÃO

Fui com JESUS para ver a obra do novo Hitler.
Ele revelou-me:

“Hitler está vivo.
Hitler está vivo.
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A chegada do devastador está perto. É
iminente! Os ímpios procederão impiamente, e
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nenhum dos ímpios entenderá.”
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“Quando tu virdes esta abominação

(2)

revelada por mim,” disse JESUS,

“parta; deixe a FRANÇA
antes desta abominação.”
VISÃO

(3)

JESUS disse-me que ele terminou a obra de
pregação. Este tempo acabou. O tempo que resta
para essa profecia é curto. Ele veio com o seu
abanador e ele joeirou no mundo.
(4)
JESUS revelou-me que ele terminou o tempo
de pregação. Os santos foram contados e
selados.
(5)
Ele terminou para a Igreja “Remanescente” de
Filadélfia o tempo de pregação para se arrepender,
para retornar para Deus.

VISÃO

JESUS, o filho de Deus, disse: “O absinto

(6)

virá e atingirá a Europa como uma bomba
nuclear.”
(7)
Ele revelou-me: “O tempo é curto!
Parta! Todos aqueles que chamam a si mesmos
pelo seu nome, deixai a França e os outros
países europeus.”
(8)
“Esta abominação está perto:
O Shoá, o holocausto dos Judeus e dos imigrantes.”

VISÃO

(9)

Assim falou o Eterno:

“Despertai!
Despertai!
Parta!
Eles estão prontos,

os demônios de carne com este anticristo, o
torturador dos Judeus.”

“Vá!” disse JESUS. “Vá para o país de
Roy Lemke: Oregon.”

(10)

(1)

“Este anticristo nasceu na França, e é na
França que este homem se tornará o torturador
dos Judeus,” disse-me o filho de Deus. “Tu
transmitirás essa profecia como eu a transmiti
para ti:
(6)

(7)

holocausto, o shoá sobre a terra, que irá acelerar a
vinda do absinto, que cairá sobre Paris, e o super
vulcão Chato, na Costa Rica, mergulhando a terra
inteira numa fumaça de gases tóxicos.”
(9)
JESUS revelou-me: Estes são os dois
elementos principais que colocarão um fim ao
cativeiro dos Judeus e dos imigrantes sobre a terra.
(10)
A Europa será destruída, bem como o novo
Hitler, a besta com chifres como de cordeiro, e este
anticristo com os seus demônios de carne.
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Eu vi os demônios do anticristo, vestidos de
preto, com capuzes, armados com facas.

“Eles estão prontos!”
JESUS, o filho de Deus, está
chamando os Judeus para saírem
da Europa, e partirem para
Jerusalém, Israel, e então fazer
subida rumo a Óregon, o país de Roy
Lemke:
Oregon,
para
o
“remanescente”, que guarda o
SÁBADO e a fé de JESUS.
(14)
“Eu vos estou oferecendo um abrigo
neste país,” disse JESUS:
Partam!
(13)
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“Eles estão prontos!”

disse-me JESUS.

Então o fim virá.
É iminente!”
É o FIM do mundo!

JESUS revelou-me: “O fim virá através
do holocausto dos Judeus na Europa. É o
(8)

(11)

(12)

VISÃO

Chamando a minha atenção para este homem
de carne, JESUS disse-me: “Minha graça te
basta. Olhai para este homem. Não temas. Ele é o
torturador dos Judeus. Ele é o satanás, o diabo em
pessoa.”
(2)
Olhei e ouvi a conversação deles. A besta
estava falando para este anticristo e lhe disse que ele
se lhe juntará nessa obra de tortura.
(3)
JESUS disse-me: “É ele, o torturador dos
Judeus. Ele está sedento pelo sangue dos Judeus.
Então virá a vez dos imigrantes e das seitas.”
(4)
Eu olhei para ele. As feições do seu rosto não
ficaram gravadas em mim. Elas permanecem vagas.
(5)
JESUS revelou-me: Ele tem esse logotipo na
bandeira deles: Um martelo e uma cabeça de trigo,
cruzados, e uma estrela como aquela de Davi. Mas,
disse JESUS: “Não é a estrela de Davi.”

VISÃO

O filho de Deus ergueu a sua voz como uma
trombeta, e ela foi ao redor da terra.
(2)
“Minha graça te basta,” disse JESUS.
(3)
“Sem esta graça,” disse-me ele, “os tímpanos
dos seus ouvidos estariam mortos. Tu te tornarias
surda.”
(4)
Eu entendi, com humildade, diante da
grandiosidade da majestade do filho de Deus, que eu
era senão um pequeno verme. Eu estava tremendo.
(1)

(5)

“Minha graça te basta.”

As
palavras
“Shoá,”
e
“torturador,”
enfraqueceram-me grandemente, pois estava ouvindo
uma terrível revelação de JESUS.
(6)
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Ele disse-me para soar a trombeta, que
tem este som saindo dela: Shoá, o holocausto
dos Judeus na França e em todos os
países do mundo.
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(7)

“Tu transmitirás esta mensagem para o teu
irmão, Roy Lemke.”
(8)

(9)

(10)

“É iminente!
Não há mais tempo!
Este tempo está contado.
É curto!
Sem esperar.
É tarde!”

JESUS disse-me: “Eu sou Deus, o Deus da

profecia. Escreva, publique sem esperar. Repita
as suas frases, seus escritos, várias vezes :

(11)

É iminente!
O ai irá
desabar
sobre a terra!
É tarde!”
VISÃO
“O verme está na fruta.”

“Hitler está voltando, bem como a besta
com chifres como de cordeiro que trará de volta
a adoração do deus-sol, no Domingo. Qualquer
que transgredir este dia será punido com a
morte.”
(12)

JESUS disse-me que ele se recorda do
holocausto deste anticristo, Hitler de 1943-1944.
Os Judeus eram os mártires de Hitler.
(14)
Mas quando esta abominação voltar, sua
[de Jesus] ira desabará sobre a Europa: O absinto
virá como uma bomba nuclear. Ele destruirá
Paris, a capital, como Hiroshima, e todos os países
circunvizinhos:
(13)

Ninguém escapará!

JESUS disse para todos os que o amam, e
que estão selados com o selo de Deus,
guardando o sétimo dia do Sábado:
“Parta para Jerusalém, Israel, então
suba rumo a Oregon. Deus projetou um
abrigo neste país para os seus.”
(15)

É o FIM
do mundo:
JESUS também chama os seus para
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(1)

(2)

Olhando para este homem que será o
torturador dos Judeus na França num futuro
próximo, JESUS revelou-me que há vários anticristos
no mundo. Há vários.

“É por isto que,” disse o filho de Deus,
“os
Judeus
são
chamados
para
retornarem ao seu país natal:
(3)

(4)

Ló!”

de todas essas igrejas
que não guardam
o SÁBADO,
e para se ajuntarem no
país de Roy Lemke,
antes da vinda do
absinto
e do super vulcão.

O shoá está iminente!”

“Ai para os que irão imitar a mulher de

“Não olhei para trás de vós! Escapai
com vossas famílias! Ide embora!”
disse JESUS.
“Retornai para Jerusalém, Israel:
(5)

(6)

O tempo está contado.”

A besta com chifres como de cordeiro, o novo
Hitler, e o anticristo, (chamado “o torturador dos
Judeus,” por JESUS, o filho de Deus), estão
prontos. Eles estão prontos, vestidos de preto, com
capuzes, e armados com facas.
(7)
JESUS disse também para os imigrantes:

“Retornai para vossas casas!
Vós entrastes
na Europa como ratos.
Vós não escapareis!
Vós não escapareis!
Ide embora!
Retornai para vossas casas!”
(8)
“O tempo está na última hora.
É tarde!
Ide embora!
Retornai para vossas casas!”
(9)

É uma profecia revelada por ele que disse:
“Assim falou o Eterno,

Parti!
É tarde!”
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(16)

saírem

VISÃO
Há vários
anticristos no mundo.

(1)
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VISÃO

JESUS revelou-me:

O fim do mundo está perto.
O absinto girando
em torno da terra.

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

(2)
(3)

“Alimenta meus cordeiros.”

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

VISÃO

(5)

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. Sem 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!”

Esta mensagem é dirigida para todos os
irmãos e irmãs Judeus de JESUS.
(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,
JESUS vos chama 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 chegar com este super
vulcão, a terra inteira estará em profunda escuridão,
mas ainda não será o fim.
(18)
“Tudo andará rápido,” disse JESUS.
(19)

praga.
(20)

(21)

“É o fim do mundo!”

Os 144.000 se ajuntarão antes da sétima (7ª)

Fim da
GRANDE CONTROVÉRSIA.

P.S.: Meu mensageiro me disse: “JESUS te
pede para transmitir esta mensagem como a
recebeste. Transmita-a. É iminente!”
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(1)
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VISÃO

JESUS revela:

“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)

(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 o casamento
homossexual: homem com homem, e mulher
com mulher; e fornicação que enche esta terra
com esta imundície.
(5)

(6)

É por causa destes pecados que:

“O sino de finados tocou
para a humanidade.
Sua ruína será repentina
e inesperada!
Ninguém escapará!”

É pelo fogo que Deus destruirá a
homossexualidade, 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.
(8)

VISÃO

JESUS diz para os Judeus e para
aqueles que ouvem a sua voz:
“Sai dela,
povo meu!
Separai-vos da
imundície e
abominações!”
(9)
O filho de Deus revela para o mundo:
(10)

“É a última hora.”
“Homossexualidade,
fornicação,
adultério:
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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.1
(11)

(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.”

(15)

Jeanine Sautron

1

“Mas me deste trabalho com os teus pecados, e me
cansaste com as tuas iniqüidades.” Isaías 43:24
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