Capítulo 530-2

Sonhos e Visões
Quarta-feira, 25 de Janeiro, 2017
(Sexta-feira, 9 de Dezembro, 2016)

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)

O ANTICRISTO ESTÁ EM PARIS.
O SHOÁ ESTÁ RETORNANDO,
O HOLOCAUSTO DOS JUDEUS.
REVELADO POR JESUS.
DANIEL 12:11,12
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(2)
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JESUS, o filho de Deus, mostrou-me: O

anticristo é um homem nascido de uma mulher. É o
próprio satanás. Este homem atuará sob a hipnose de
satanás e o servirá.
(3)
Satanás fará guerra com o remanescente da
semente da mulher, a esposa de JESUS, os que guardam
os mandamentos de Deus e a fé de JESUS, o Sábado de
descanso do Eterno no Sábado, e a fé de JESUS, os
conselhos do espírito de profecia.
(4)

(5)

VISÃO
PARIS SERÁ FEITA REFÉM
PELO ANTICRISTO E
SEUS SOLDADOS
PARA MATAREM OS JUDEUS
COM FACAS.

JESUS revelou-me a identidade da sua origem,
o país de onde ele é. Ele nasceu na França.

(6)

“O mundo
irá tremer!
Todos os povos
irão tremer!”

“O shoá retornará. Será a obra deste
anticristo, do Hitler, e da besta com chifres como de
cordeiro. Os Judeus serão levados para os
fornos crematórios. Estes são fornos modernos
alimentados com pellets de carvão aquecidos até um
luminoso brilho.”

“O shoá retornará, por toda a Europa.
Os Judeus serão caçados em toda a
(7)

Europa. Eles serão levados para campos de
concentração a fim de passarem pelo
holocausto do novo Hitler.”
(8)

“É o FIM
do mundo!”

clamou JESUS.
(9)
Neste Shoá, vi que havia Judeus fiéis à sua fé,
enquanto outros, temendo passarem pela morte,
apostataram e se tornaram os inimigos dos Judeus
fiéis.
(10)
É cedo pela manhã que este anticristo com os
seus soldados, vestidos de preto, em capuzes, tomarão
a França como refém.
(11)
Os Judeus que apostataram entraram nas
fileiras do anticristo e seus soldados.
(12)
“Os soldados do anticristo são homens
casados, e tem filhos.”
(13)
“O anticristo foi ministro e presidente
antes.” Eu recebi esta revelação de JESUS, o filho de
Deus.
(14)
JESUS deu-me o logotipo do seu país, da sua
origem. E tive que procurar pelo país que ele veio por
mim mesma nos livros.
(15)
“Há muitos anticristos no mundo. Este
anticristo nascido de uma mulher, é o satanás em
pessoa. O anticristo terá os seus homens vestidos de
preto, com capuzes. Ele está na França. Ele é aquela
pessoa. Ele está na França. Tu o reconhecerás. Ele
falará com as suas mãos, formando sua mão fechada
com os seus dedos, fazendo a marca 666 da besta.”
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Na visão, JESUS disse-me:

“É o FIM
do mundo!
É o FIM
do mundo!”

Ele viu o horror desta abominação:
(2)

O HOLOCAUSTO
dos Judeus na Europa.

Este anticristo está sedento pelo sangue dos
Judeus, o sangue dos Judeus e dos imigrantes, mas dos
Judeus primeiro.
(3)
O novo Hitler e a besta com chifre como de
cordeiro subindo da terra deu a ordem que todos os
Judeus e todas as seitas precisam observar e reverenciar
o deus sol no Domingo, o primeiro dia da semana.
(4)
O anticristo falará sob a hipnose de satanás, e
sob o efeito de um transe, e ordenará que os Judeus,
seitas, e imigrantes sejam queimados em fornos
crematórios, para que sejam mortos, colocados à
morte.
(5)
Eles executarão o seu desígnio.
(6)

VISÃO

Vi os soldados do anticristo que estavam
subindo e descendo as ruas, em alerta, a fim de
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localizar as mulheres veladas para matá-las com seus
filhos.
(7)
“Esta foi a ordem do anticristo na França. O
que aconteceu em 1943-1945 retornará,” disse JESUS.
“O anticristo colocará à morte todos os Judeus na
Europa. Fornos crematórios serão acesos na Europa,
por toda a parte na Europa. Os imigrantes, os
adventistas do sétimo dia passarão pelas facas dos
skeneeds.”
(8)
JESUS disse:

(9)

“Os povos
irão tremer!
Todas as nações
irão tremer!”

“É o FIM
do mundo!
É o FIM
do mundo!”

clamou JESUS.
(10)
No momento da visão, JESUS mostrou-me três
personagens. As feições de seus rostos foram
removidas de mim. Estes três personagens estarão sob
a hipnose de satanás para matarem os Judeus em
fornos crematórios, jogando-os lá dentro
VIVOS.
(11)
Eles serão jogados lá dentro vivos, como
sacrifícios humanos. Este anticristo será o satanás em
pessoa.
(12)
“Os Judeus não mais terão nenhuma
segurança na França, nem em qualquer parte na
Europa. ‘Eles precisam ser exterminados, eles são
considerados como ratos;’ tal é o espírito do novo
Hitler, da besta com chifres como de cordeiro, e do
anticristo.”
(13)
“O shoá retornará, o holocausto do
livrinho de Daniel 12:11,12: o incessante
sacrifício (conquanto satanás e seus demônios
estejam sobre a terra, o povo de Deus será
perseguido, insultado, e colocado à morte).”
(14)

VISÃO

Fui enviada em visão para viver esta
abominação: o shoá, o holocausto dos Judeus.
(15)
Vi fornos crematórios modernos preparados
com carvão industrial, pellets de brasas ardentes,
aquecidas ao máximo, para receber os corpos das
vítimas.
(16)
Nesta visão, JESUS permitiu-me viver o shoá,
pelo qual muitos Judeus irão perecer.
(17)
JESUS revelou-me: Há um pequeno punhado
de Judeus fiéis no mundo. Os outros são radicalistas:

Eles não escaparão!
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(1)

VISÃO

Fui inspirada, o pixel na carne, portando a
marca 666, fez com que os Judeus perdessem tudo,
perdessem tudo na França e nos outros países
europeus. Eles foram despidos de tudo. Eles tinham
apenas um pequeno saco. Eles foram jogados nas ruas
com suas famílias.

(2)

As cidades e os campos estavam cheios de
Judeus. Eles estavam nas ruas, sem comida e água,
como pessoas desabrigadas, enquanto que a vasta
maioria apostatou e se tornou os inimigos de seus
irmãos e irmãs Judaicos. Eles eram os seus piores
inimigos. E eles até mesmo negaram sua nacionalidade
judaica para não serem levados para campos de
concentração.
(3)
Muitos, vendo chegar a tempestade,
apostatarão para não perder sua riqueza na França.
JESUS revelou-me, eles são radicalistas. Estes falsos
irmãos não foram santificados pela fé.
(4)
As cidades e vilas estavam abarrotadas com
Judeus que tinham perdido tudo, enquanto que um
grande número deles apostatou, negando a sua fé, e
aceitaram o pixel na sua carne. Eles eram Judeus que
eram inimigos dos Judeus fiéis. Eles eram falsos
irmãos, radicalistas. Estes falsos irmãos não foram
santificados pela fé.
(5)

VISÃO

Vi, foram colocados ônibus para apanhar todos
os Judeus nas ruas das cidades e vilas. Soldados
armados do anticristo pediam para eles entrarem nos
ônibus.
(6)
Vi em visão os Judeus com suas famílias que
estavam chegando aos campos cercados com arame
farpado. Eles eram campos de concentração. Vi mulher
com mulher com filhos, e homens foram separados das
mulheres.
(7)
Vi mães segurando os seus bebês em seus
braços. Medo, sede, e fome marcaram os traços do
sofrimento sobre seus rostos. – Eu estava
desconcertada, perturbada.
(8)
Estes campos eram na França. Judeus,
imigrantes e seitas, estavam nestes campos, como
ovelhas. Eu olhei para eles. Eles estavam aterrorizados.
(9)
O terror foi lido sobre seus rostos. Eles
haviam perdido a sua dignidade: Sujos, sem comida,
enfraquecidos, era o shoá (o novo shoá dos
tempos modernos) do anticristo, do Hitler, e da
besta com chifres como de cordeiro. Famílias inteiras
foram rompidas.
(10)

VISÃO

Vi, este homem anticristo indo de casa em casa
com os seus soldados para matar os Judeus nas suas
moradias. Era o espírito de Hitler.
(11)
Ele estava vestido com Jeans azul e uma camisa
colorida rosa fúcsia.
(12)

VISÃO

Conforme eu estava em visão nestes campos
com os Judeus, eu era como eles, prisioneiros do
anticristo, Hitler, e da besta.
(13)
Um soldado, um guarda do campo, veio até
mim e pediu-me para segui-lo: “Tu, segue-me.” Ele me
levou para um grande edifício moderno. Eu não sabia o
que me esperava, quando a porta se abriu, e ele me
arremessou para dentro do forno crematório aquecido
com carvão, muitos seixos de carvão ardente. Então
ouvi a porta sendo trancada atrás de mim.
(14)
Eu fui lançada VIVA dentro deste forno
crematório. Eu estava sobre as brasas ardentes. A força
da minha fé fez-me chamar: JESUS! JESUS! JESUS!
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(15)

Levantei-me sem sentir as brasas queimando a
sola do meu pé. A força do calor não me afetou. Eu
estava atônita. Eu não morri. Eu estava acordada todo
o tempo em que estive trancada naquele forno.
(16)
De repente fiquei surpresa. JESUS veio e
juntou-se a mim nesta visão. Ele disse-me: “Nada
temas.” Ele estava comigo. Estávamos neste forno
crematório. Ele sorriu para mim e me tranquilizou:

“Não temas,
Eu estou contigo.
Alimenta meus cordeiros.”

(17)

(23)

(24)
(25)
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(1)

que amam a Deus não morrerão.
Minha graça é suficiente para eles.”

(4)

(5)

(20)

Eu ouvi os torturadores do anticristo abrirem a
porta, e eles me deixaram sair do forno. Um medo
tomou posse dos torturadores e eles estavam soltando
os prisioneiros dos campos.
(21)
Ouvi o som de poderosos trovões. Relâmpagos
nos envolveram.
(22)
Homens como soldados nos libertaram dos
campos. Eles explodiram o arame farpado. Estávamos
livres. Eles disseram:

“É o livramento!
Salvai-vos!
Dispersai
para dentro das florestas!”

VISÃO

JESUS disse-me: “Tu foste colocada dentro

desta prova para te mostrar que será como a visão
que você viveu. Está perto à mão.”
(2)
Houve trovões, saraiva, e relâmpagos! Foi
terrível!
(3)
Fui inspirada:

(18)

Eu permaneci por um momento ao lado de
JESUS sobre as brasas ardentes. Estávamos num pouco
de fumaça, mas estávamos bem. (Eu não respirei nessa
visão.) – “Tu não estás respirando,” disse-me JESUS.
(19)
Ele me falou destes três jovens hebreus:
Sadraque, Mesaque e Abede-Nego. Eu conhecia estas
pessoas na Bíblia. – “Assim é,” disse-me ele, “aqueles

“Apressai-vos!”

Eu entendi que os torturadores do anticristo
foram atingidos com cegueira, deixando-nos tempo
para fugir.
(26)
Outros, relutantes em continuar a lutar,
retornaram para as suas casas e apostataram por aceitar
o pixel como que para não morrer.

Ele me confortou com estas palavras:

“Eu não permitirei os que receberam o
selo do Deus vivo nas suas testas e que
serão uma parte dos 144.000 serem
colocados à morte.”
“Eu não permitirei um único cabelo
cair de suas cabeças.”
“Eu não permitirei o ouro ser
consumido pelo fogo.”

“Ide embora! Ide! Não olheis para trás!
Escapa por tua vida!”

(6)

(7)

visões.

A batalha do Armagedon
estava chegando ao fim.
Era o livramento.
Aguentai! Aguentai!

Esta inspiração me confortou:

É o FIM
da grande
controvérsia.
“Está perto.

É o FIM
do mundo!
É o FIM
do mundo!
É o FIM
do mundo!”
“Quando o shoá retornar,
É o FIM
do mundo.”
Tais foram as revelações de JESUS nestas
Jeanine Sautron

– Pois estávamos muito perto das florestas.1
florestas e matas". Galgamos as grandes pedras do edifício;
SV6:9:7 Pareceu-me que havíamos passado dias e
cadávares estavam espalhados sobre as ruas, mas não
noites naquela fria prisão, úmida e nauseabunda. Então foi
olhamos para trás de nós. Estávamos livres! Livres! Sãos e
quando me desliguei desse grupo de oração. Patenteou-sesalvos.
me a evidência dessa sentença de morte que nos aguardava.
SV6:9:10 Durante nossa fuga, pude ouvir os lamentos de
Agarrei-me às barras de ferro da janela e, em minha
sofrimento de todas aquelas vítimas, mas os ímpios estavam
angústia, clamei ao Senhor: "Liberta-nos! Liberta-nos!"
tão preocupados com o seu tormento que não mais
SV6:9:8 Subitamente, um som distante e abafado chegou
prestavam qualquer atenção em nós. Percebi, porém, que,
até os nossos ouvidos. Daí, vagarosamente, tornou-se mais e
após terem estado assim libertados, alguns irmãos perderam
mais forte atingindo uma tal intensidade que as paredes da
a fé. Não mais tinham a coragem de fugir para as florestas e
prisão se abriram, e as portas e barras de ferro caíram. Do
matas. Preferiram permanecer junto às ruínas para tentarem
lado de fora, podíamos ouvir o som de pedras e vidro
encontrar suas esposas, filhos ou familiares que tinham
quebrado. Volvi os olhos na direção de meus irmãos que
permanecido na cidade; também havia o temor de serem
haviam interrompido suas orações e clamores para ouvir o
recapturados e postos à morte. Os demais continuaram sua
barulho desse terremoto. E, amoravelmente, pediram-me
fuga entre as ruínas e salvaram a vida.
para unir-me a eles para que não fossem levados e mortos
SV6:9:11 Na hora certa, o Senhor nos havia libertado. É
sob as ruínas.
por isso que, quando tal coisa nos acontece, não devemos
SV6:9:9 Temor e alegria estavam competindo para
temer por nossas vidas. O Senhor nos protegerá. Devemos
expressar-se em todos os rostos. E em minha alegria, clamei:
testemunhar nossa fé. Sonhos e Visões 6:9:7-11, por Jeanine
"Não permaneçais aqui, é a nossa libertação. Fujamos para as
Sautron.
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