Capítulo 530-1

Sonhos e Visões
(7)

Quarta-feira, 25 de Janeiro, 2017
(Sábado, 24 de Dezembro, 2016)

Santidade ao Eterno Criador!

Quando eu o vi, minhas pernas eram como um
punhado de palha. JESUS me tranquilizou: “Eu estou
perto de ti.”
(8)

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)

O SHOÁ REVELADO POR JESUS.

Tal é a profecia relatada no livro de Daniel
12:11,12.1
(9)
O filho de Deus me disse: “Este homem

acenderá os fornos crematórios na França e por
toda parte na Europa, e em outras partes do
mundo. Os Judeus serão mortos, queimados:
(10)

ESTÁ VOLTANDO.
ELE É UM ANTICRISTO.
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VISÃO
(2)

Abrindo os selos do livrinho de Daniel
12:11,12, JESUS revelou-me:

(3)

O holocausto dos Judeus
está se aproximando.
É iminente!

Após revelar o anticristo para mim, o
torturador dos Judeus e das mulheres veladas com seus
filhos, nesta visão, JESUS fez-me ver o novo Hitler.
Ele é jovem e de mente rápida.
(4)
Eu olhei para ele.
“Este é o novo Hitler.

(5)

É o fim do mundo!
Está perto e
iminente!”

JESUS disse-me: “Ele assemelha-se ao velho
Hitler; ele se parece como ele.”
(6)

“Minha graça te basta.”

O holocausto dos Judeus
está retornando.”

Por toda parte na Europa e na França, os
Judeus serão caçados. A maioria irá apostatar e passar
para as fileiras da besta com chifre como de cordeiro,
que adora no Domingo e recebe a sua marca.
(11)
JESUS disse-me: “Este Hitler também é um

anticristo. Os Judeus não mais terão nenhuma
proteção na França ou nas outras partes do
mundo. Eles serão procurados como ratos que
devem ser eliminados.”
(12)

O HOLOCAUSTO DOS JUDEUS
ESTÁ SE APROXIMANDO.
É IMIMENTE.
HITLER, NASCIDO DE UMA MULHER,

O holocausto
está voltando.

“O shoá retorna.
É iminente!

1

E desde o tempo em que o perpétuo for tirado, e
estabelecida a abominação desoladora, haverá 1290
dias. Bem-aventurado é o que espera perseverante, e chega
aos 1335 dias. Daniel 12:11-12.
NOTA: O “perpétuo é descrito em Êxodos 31:16:
“Guardarão, pois, o Sábado os filhos de Israel, para observar
o Sábado por todas as gerações como pacto perpétuo.”
“A abominação que causa desolação” descrita é
perpetrado pelas igrejas como revelado em Apocalipse 18:4,
onde é dito ao povo de Deus para saírem de “Babilônia”:
“Sai dela, povo meu, para que não tenhais participação nos
seus pecados, e para que não recebas das suas pragas, pois
seus pecados [“pecado é a transgressão da lei,” 1 João 3:4]
alcançaram o céu, e Deus lembrou-se de suas iniquidades.”
Apocalipse 18:4 e 5. A “imagem” de idolatria da
“abominação” perpetrado pelas igrejas é a implementação
da religião do deus-sol da guarda do Domingo da antiga
Babilônia instituída pelo Catolicismo Romano no 4º século,
e transmitido para o Protestantismo durante a reforma
Protestante. Portanto, o Catolicismo Romano é chamado,
“Mistério Babilônia a Grande, a mãe das prostitutas e das
abominações da terra.” Apocalipse 17:5. E a imagem da
guarda do Domingo da idolatria do dia do Sol de Babilônia
breve será obrigatória sobre o mundo inteiro: “Foi-lhe
concedido também dar fôlego à imagem {idolatria} da
besta, para que a imagem da besta falasse, e fizesse que
fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da
besta.” Apocalipse 13:15. Esta idolatria obrigatória da
“imagem” do deus-sol do dia do sol é a “abominação
que causa desolação” de toda a Europa. Ver Daniel
12:11-12.
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O shoá retornará. Tal será a obra do novo
Hitler. Este shoá acontecerá na França.”
(13)

“É o fim do mundo!
É o fim do mundo!”

Foi o livro de Daniel 12:11,12, que fala da vinda do
opressor, a abominação do povo Judeu na Europa.
(5)
Mostrando-me o novo Hitler, o anticristo e a
besta, JESUS ergueu a sua voz, clamando a máxima
voz:

clamou JESUS.

“Os fornos crematórios
serão reacendidos.

Daniel 12:11,12.”
Este holocausto, revelado a partir do livro de
Daniel 12:11,12, retornará. Por toda a Europa, os
Judeus serão caçados e levados para os fornos
crematórios.
(15)
Estes são fornos modernos construídos para
receber carvão. Que crueldade! Quando vi esses
fornos, eu fiquei esmagada.
(16)
Esta visão revelou-me, qualquer que seja a sua
nacionalidade, todos aqueles que não quiserem colocar
o pixel sobre eles, estarão sem trabalho, sem
alimentos, e para os Judeus: os fornos crematórios.2
(17)
“Este aparentemente interminável holocausto
durará até a chegada do absinto,” disse-me JESUS.
“Este holocausto será a céu aberto. Não será
escondido do publico geral. Todas as nações estarão
no conflito, em guerra com os Judeus.”
(18)
“Este holocausto,” disse-me JESUS, “cessará na
vinda do absinto, que cairá sobre Paris, a capital do
anticristo (com os seus demônios).”
(14)
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(1)

VISÃO

JESUS revelou-me, o absinto virá e atingirá
Paris no tempo deste holocausto:
(2)

“Tudo andará muito rápido. Após estes três
anos e meio (½), ou mesmo quatro (4) anos, após
este tempo, a abominação dos fornos crematórios
dos Judeus é interrompida:

O absinto
vem e
castiga a Europa.”

(7)

(8)

Deixai a França!”

No passado, os Judeus foram levados para os
fornos crematórios. Muitos deles foram exterminados.

(11)

a ira de Deus.
“É o FIM
do mundo!” disse-me JESUS.
“Está sobre a terra.
Lá se foi!

A calota polar da Groenlândia começou a
derreter.”
(12)
Foi nesta visão com JESUS que ele me disse
que o fim está a caminho. Este é o motivo pelo qual os
glaciares estão derretendo; é uma revelação para o
mundo.
(13)

2

“Ele o repetiu para mim três vezes: “Isto é um PIXEL.”
Este objeto miniatura é colocado com a ajuda de uma
seringa na carne do receptor, ou na mão ou sobre o braço
direito. O nome deste objeto é: PIXELS. Ele é implantado
e tem a marca da besta, seu nome, seu número
666, e sua imagem.” Sonhos e Visões 271:6:26, 18 de
Novembro, 2010. “A besta está em toda parte: O pixel, o
cartão bancário, os smartphones e seus derivados, o código
de barras UPC, etc. Nós podemos tocá-los, vê-los com
nossos olhos. Os quatro dígitos do código do cartão,
podemos vê-los com os nossos olhos. Eles são invenções
humanas contendo o nome da besta com o seu
número.” Sonhos e Visões 494:1:2-3, 3 de Abril, 2016. “Mas
há outra marca da besta VIRTUAL: Esta marca virtual é
o caráter de satanás, o sinal da desobediência. Esta
marca, é apostasia.” Sonhos e Visões 491:3:3,4, 2 de
Abril,2016.

Deus castigará a EUROPA.
Sua ira está se aproximando!

JESUS revelou-me no Capítulo 529 de Sonhos e
Visões: “As seis (6) taças já foram derramadas sobre a
terra. A sétima (7ª) taça está se aproximando.”
(9)
Dado que os sete (7) selos foram abertos, a
terra conhecerá uma dor que ninguém será capaz de
aliviar. Será gentil, imperceptível. Os habitantes da
terra não o esperam. Será repentino e
inesperado. Tudo irá muito rápido.
(10)
Muito praticarão o mal, e ninguém entenderá.
O mundo está dormindo. Ele somente despertará sob

Esta é a ira de Deus.

Toda a Europa será afetada: Suíça, Bélgica,
Itália, Espanha, Alemanha. Todos esses países serão
exterminados, castigados pelo absinto.
(3)
JESUS disse-me: “Ide embora!
(4)

(6)

“É o FIM
do mundo!
É o FIM
do mundo!”

“É o FIM
do mundo!”
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VISÃO

“O holocausto está voltando. Os fornos
crematórios serão reacendidos. Estes são fornos
modernos:
(1)

Eles estão prontos!
Eles estão prontos!

Tudo já está sendo preparado. Está tudo no
lugar,” disse-me JESUS.
(2)

“O absinto
está prestes a vir.
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Ele quase tocou
a terra,”

está encarnado neste homem, Hitler. A história será
repetida.
(15)
Tal foi a profecia do filho de Deus.

disse-me o filho de Deus;

(3)

“ele quase tocou
a terra.”
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Foi me mostrado este absinto sobre a terra.
Paris, a capital, não mais existia, nem os outros países
europeus. Deus estará em ira.
(4)

(5)

“Ninguém escapará
esta ira!”

VISÃO

JESUS revelou-me: Quando o sétimo (7º) anjo
colocou o seu pé na terra, um vulcão que tinha estado
extinto por anos despertou.
(7)
Ele revelou-me, que tem despertado todo
o cinturão de fogo que cruza a terra; e assim
todos os vulcões extintos irão acordar. Haverá
terremotos, tsunamis, furações, e a lista é longa.3
(8)
O pé deste anjo tendo sido colocado aqui na
terra, a terra está sacudindo. O anjo da sétima (7ª) taça
está aqui:

Deus está em ira!

(9)

Ninguém escapará!
A ira está se aproximando.

A Europa será submetida a ira do
absinto.
(10)

É o FIM
do mundo!
(11)
Uma parte da EUROPA não
mais existirá.
(12)
(13)
(14)

VISÃO

(1)

(2)

O mundo inteiro não será destruído pelo
absinto. As outras partes do mundo será afetadas pelo
super vulcão.
(6)
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Tais foram as palavras do filho de Deus.

A ira está vindo.

JESUS revelou-me: Este homem [o novo
Hitler] é também um anticristo. Este é o segundo
anticristo na França. O diabo em pessoa, o satanás,

Hitler está vivo!
Hitler está vivo!

Eu vi Judeus e não Judeus que não aceitaram o
pixel, a marca da besta, o chip RFID na sua carne,
perderam tudo: emprego, trabalho, casas, relações
sociais e espirituais.
(3)
A maioria dos Judeus na França apostatou de
sua fé: o SÁBADO, e aceitou na sua carne o pixel, o
chip RFID. Eles mantiveram as suas casas, seus
empregos, seus trabalhos, suas relações sociais,
enquanto aqueles que não negaram a sua fé: o
SÁBADO, foram jogados nas ruas. Eles tinham
apenas seus pequenos sacos nas suas mãos, aquilo que
era estritamente necessário para viver na rua, suas
roupas sobre os seus corpos e seus sapatos nos seus
pés. Isso foi tudo o que lhes restou. Eles eram
desabrigados, sem alimentos.
(4)

3

Estas montanhas me são significantes. Fogos
subterrâneos, embora nelas ocultos, estão
ardendo. Quando o ímpio tiver enchido a sua taça de
iniquidade então o Senhor se levantará do seu lugar para
punir os habitantes da terra. Ele mostrará a grandeza do seu
poder. O supremo governador do universo revelará ao
homem que fez vazia a sua lei que sua autoridade será
mantida. Nem todas as águas do oceano falharão, nem
os fogos que o Senhor acender. O terremoto faz a terra
tremer, as rochas se levantam do lugar, as colinas e o sólido
chão tremem debaixo dos passos da onipotência, ainda uma
vez mais ele abalará não a terra apenas mas
também os céus. Há um mar de fogo debaixo de
nossos pés. Há uma fornalha de fogo nestas antigas
montanhas rochosas. A montanha arrotando seus fogos nos
diz que a poderosa fornalha está acesa, esperando pela
palavra de Deus para envolver a terra em chamas.
Não devemos temer e tremer diante Dele? –Ms 29, 1885,
páginas 15-17. (Diário, “Primeira visita a Itália,” 26 de
Novembro-15 de Dezembro, 1885.) {“MR 305.2}

VISÃO

Vi que as ruas das grandes cidades e do campo
estavam repletas com Judeus que tinham perdido tudo.
(5)
A grande maioria
APOSTATOU.
(6)
JESUS disse-me: “Muitos irão apostatar na
ocupação do Hitler na Europa.”
(7)
Sob a ocupação de Hitler, todas as igrejas
Adventistas do Sétimo Dia irão apostatar. Eles
apostataram na época do Hitler de 1943-1944. Todos
os jovens adventistas do sétimo dia pegaram em armas
e saíram matando os Judeus por toda a parte na
Europa.
(8)
JESUS disse-me: “Muitos apostatarão. Todo o
povo adventista do sétimo dia, aqueles cujos nomes
não foram escritos no livro da vida de Deus, irão
apostatar.”
(9)
(10)

VISÃO

OS FORNOS SERÃO
REACENDIDOS.

Eu vi, ônibus foram mobilizados para apanhar
os Judeus através de toda a França. Soldados armados
foram mobilizados nas cidades e no campo e os
estavam forçando a entrarem em grandes ônibus.
(11)
Homens, muitos homens Judeus, foram
levados. Eles eram levados para campos de
concentração.
(12)
Saí em visão. Cheguei dentro desses campos.
Notei que havia muitos campos. De um lado os
homens, e do outro lado as mulheres com seus filhos
muito pequenos e bebês em seus braços.
(13)
Estas famílias separadas, como ovelhas,
estavam em campos cercados por arame farpado,
muito alto. Esta visão me fez arrepiar com horror.
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(14)

Fui inspirada que vós não vereis um único
adventista do sétimo dia, Igreja de Laodicéia, nestes
campos. Todos eles apostataram. Não havia
adventistas neste campo.
(15)
Vi este povo, Judeus, sujos, com suas roupas
rasgadas, rapazes, moças. O que mais me
impressionou, foi que vi o sofrimento, tristeza, a
rejeição nas suas faces. Eles tinham se tornado subhumanos.

Sonhos e Visões
VISÃO

Eu estava em visão nestes campos com
mulheres e crianças. Um soldado do novo Hitler que
estava montando sua guarda4 me disse: “Tu, segueme.”
(2)
Eu o segui. Eu não sabia o que me aguardava.
Fui separada destas pessoas, e nunca mais a vi
novamente.
(3)
Fui levada e jogada dentro daquele lugar. Eu
percebi que eu estava caindo sobre brasas ardentes,
suficientes para cremar um ser vivo. Ouvi a porta se
trancar atrás de mim.
(4)
Eu sussurrei; o aumento da adrenalina fez-me
sussurrar este nome: JESUS! JESUS! JESUS! Ao seu
nome eu percebi que o fogo não me queimava. Não
senti nada do calor das brasas inflamadas.
(5)
Levantei-me, quando de repente vi JESUS, o
filho de Deus, que veio e juntou-se a mim. Nesta
visão, ele estava comigo, parado ao meu lado e me
tranquilizando:
(6)

(11)

(12)
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(1)

chifres como de cordeiro tomar o poder
na França, ide embora!
Deixai a França!
Deixai a Europa!
Retornai para casa
para Jerusalém, Israel.”

“Nada temas.
Alimenta os meus cordeiros.”

JESUS, grande e majestoso, parado ao meu
lado, disse-me isto:

“Não permitirei aqueles que serão
parte dos 144.000, selados com o
selo de Deus, serem colocados à
morte. Não permitirei um único
cabelo cair de suas cabeças. Não
permitirei o ouro ser consumido
pelo fogo.”

Deus conhece os seus:

Ide embora!
Parta para Oregon!

JESUS, o filho de Deus, permitiu-me viver esta
profecia de Daniel 12:11,12.
(13)
“Quando o shoá vier,” ele disse-me, “a ira

de Deus desabará sobre a terra. O absinto virá ao
mesmo tempo. Esta rocha de meteorito tendo
deixado o corredor de Órion, virá e golpeará a
terra.”
(14)
“O shoá, ARMAGEDON,
o pixel, o RFID, o nuclear:

É o FIM
do mundo!
É o FIM

do mundo!”

clamou JESUS,

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

“É iminente!
É iminente!”
Ele me deu esta mensagem:

“Mantende a vossa coroa.
Mantende a vossa coroa.”
“Estejais prontos!
É o FIM
do mundo!”
“O fim está perto.
A ira está se aproximando.”
“Está chegando.
Ninguém escapará!”
“Mantende vossa coroa.”
Jeanine Sautron

(7)

Fiquei tranquilizada, eu estava ao seu lado.
JESUS me permitiu sofrer esta prova a fim de
aumentar a minha fé, e a fé daqueles que o tem amado
e que atravessarão provas, fogo, água, mar, sol, nuclear.
Ele lhes envia uma mensagem de amor.
(9)
O Senhor não permitirá os seus santos
passarem pela morte. Eles não morrerão. Eles
devem estar em pé nos 144.000. JESUS os conhece.
Nenhum cabelo cairá de suas cabeças.
(10)
JESUS dá esta mensagem para os
(8)

Judeus na Europa: “Quando a besta com

4

“Montando a sua guarda” significa que o soldado estava
começando ali o seu trabalho.
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