Capítulo 530-3

Sonhos e Visões
Quarta-feira, 25 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.

“Ai da terra!
Ai da terra,”

(1)

clamou JESUS, o filho de Deus.

Sonhos e Visões

Capítulo 530-3,Visão Nº 1

(2)

JESUS instruiu-me:
(3)
“O shoá retornará. Hitler, o anticristo
nascido de uma mulher1, e a besta com chifres como
de cordeiro juntos, ordenará o extermínio dos
Judeus. Os Judeus serão levados para os fornos
crematórios.” – Aqueles que vi em visão eram fornos
modernos.
(4)
JESUS disse: “Este anticristo é o próprio
satanás.”

1

(5)

“Por toda parte na Europa, os Judeus serão
caçados. Eles estarão com medo por suas vidas. Os
Judeus que são fiéis a Deus serão fiéis a Deus até o
fim, enquanto outros irão apostatar e se tornarão os
inimigos dos Judeus que são fiéis a sua fé. Eles
passarão para o campo do anticristo e aceitarão o
pixel.”
(6)
“O anticristo foi ministro e presidente
antes”, disse-me JESUS, “Eu revelei para ti de onde
ele é. Tu pesquisarás nos livros.”
(7)
“O anticristo foi nascido de uma mulher. Ele
está na França. Ele fala com o punho, com gestos
com as suas mãos, e saúda como Hitler, com os três
dígitos, 666.”
(8)
Vi na visão este anticristo, Hitler, e a besta
com chifres como de cordeiro. Estes três personagens
irão juntos aliar-se. Eles serão de um único e mesmo
espírito, o de satanás, sob a hipnose de matar os
Judeus.
(9)
“Este anticristo será o satanás em pessoa, em
pessoa,” disse-me JESUS, “sob o aperto de satanás, o
torturador dos Judeus e dos imigrantes.”
(10)

“Os imigrantes, os Judeus, não mais
terão nenhuma proteção na França,”
disse-me JESUS, o filho de Deus, “eles não
mais terão nenhuma proteção.” [De acordo
com o anticristo, Hitler, e a besta], um Judeu é um
rato. Eles devem ser exterminados. Tal é a obra
do anticristo. Ele nasceu de uma mulher. “Ele
está na França,” disse JESUS.
(11)
“O shoá retornará,” disse-me JESUS,
“ele retornará. Este shoá acontecerá na França
e em toda a Europa.”
(12)

(13)

Tais são as revelações de Daniel 12:11,12:

O HOLOCAUSTO.

JESUS revelou-me: Por toda a Europa os
Judeus serão caçados e levados para fornos
crematórios.
(14)
“É o fim do mundo. Satanás o sabe através
dos Sonhos e Visões no Youtube, publicados por Roy
Lemke,” disse-me JESUS. “Satanás sabe que não há
mais tempo para ele e seus demônios. O seu tempo é
encurtado.”

NOTA do editor: Jesus referiu-se em Sonhos e Visões
ao fato de que há vários anticristos.
O anticristo que NÃO é nascido de uma
mulher é o próprio satanás, em pessoa.
(15)
O HOLOCAUSTO
O anticristo nascido de uma mulher virá e fará o
está voltando.
holocausto contra os Judeus.
Em todas as revelações de Jesus em Sonhos e Visões,
Os fornos crematórios
Capítulos 530-1 e 530-2, Jesus falou-me de dois anticristos.
serão reacendidos.
Ambos anticristos possuem o mesmo desígnio para
VISÃO
destruir os Judeus e exterminá-los, para eliminar os Judeus
(16)
JESUS,
o
filho
de Deus, permitiu-me viver o
pelo fogo.
(1)
Um anticristo está na França (o anticristo nascido
shoá a fim de entender este holocausto, que será esta
de uma mulher na França). Ele representa satanás em
abominação, que está perto. Tenho visto as mesmas
pessoa.
abominações, os fornos crematórios do antigo Hitler;
(2)
O outro anticristo está em Israel; ele é o próprio
fornos crematórios modernos serão reacendidos,
satanás (ele é o anticristo que NÃO é nascido de
fornos com carvão industrial muito ardente.
mulher).
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(17)

A proteção de Deus é para aqueles que foram
selados com o selo de Deus nas suas testas. A proteção
será para os seus irmãos e irmãs Judeus, selados com o
selo de Deus; enquanto que os Judeus radicais que não
estão selados serão queimados VIVOS. Digo
novamente: “VIVOS.” Eles não terão proteção.
(18)
Vi que os Judeus radicais não querem JESUS.
Eles serão queimados vivos. Eles não têm proteção.
Eles nem mesmo irão querer estar na presença de
JESUS. Eles são tão apegados as suas tradições que
eles não irão querer JESUS. Eles são radicalistas.
(19)
JESUS mostrou-me: “Eles são rebeldes. A
nação judaica não é o povo de Deus.”
(20)
Tais foram as palavras de JESUS. Ele conhece
os seus.

“Este selo,” disse-me JESUS, “está
sobre eles. Está sobre as suas testas: o
SÁBADO, o selo do sétimo dia de
SÁBADO2, o seu pertencer a Deus3.
(21)

2

Eu os encerrei. Eu os coloquei em
segurança no meu santuário. Eles
estão confinados com JESUS. O
pecado, morte, e o ímpio não tem
mais poder sobre eles.”
Sonhos e Visões
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VISÃO
(1)

JESUS revelou:

“Hitler está vivo.
É o novo Hitler.”

“O novo Hitler substituirá o velho Hitler
e terá o mesmo desígnio como ele: para
exterminar os Judeus na Europa. É na França, e
também na Europa, que os modernos fornos
crematórios irão ser reacendidos.”
(2)

(3)

JESUS disse-me: “Muitos ímpios praticarão o
mal. Ninguém entenderá.”
(4)
Ele abre novamente e dessela o livro de Daniel.

O Senhor ordena pelo mesmo profeta: "Liga o
(5)
testemunho, sela a lei entre os meus discípulos." Isa.
“O holocausto, o shoá retornará.
8:16. O selo da lei de Deus se encontra no quarto
Está
escrito
no livrinho. Escreve a profecia.
mandamento. Unicamente este, entre todos os dez,
Muitos
Judeus
irão apostatar.”
apresenta não só o nome mas o título do legislador.
(6)
“E o povo adventista do sétimo dia irá
Declara ser ele o criador dos céus e da terra, e mostra,
assim, o seu direito à reverência e adoração, acima de
apostatar também. Eles são radicalistas,” disse
todos. Fora deste preceito, nada há no decálogo que mostre
JESUS. “Como os radicalistas Judeus, eles não
por autoridade de quem foi dada a lei. Quando o sábado foi
terão proteção. Eles amaram as tradições. JESUS
mudado pelo poder papal, o selo foi tirado da lei. Os
lhes é desconhecido.”
discípulos de Jesus são chamados para que o restabeleçam,
(7)
Tais foram as revelações feitas pelo filho de
exaltando o sábado do quarto mandamento à sua devida
Deus.
posição como o memorial do criador e sinal de sua
autoridade.
VISÃO
(8)
"À lei e ao testemunho!" Ao mesmo tempo em que
Fui inspirada, o pixel na carne, portando a
são abundantes as doutrinas e teorias contraditórias entre si,
marca 666, fará com que os Judeus percam tudo na
a lei de Deus, é a única regra infalível pela qual todas as
França e em outros países do mundo. Eu os vi com
opiniões, doutrinas e teorias devem ser provadas. Diz o
suas pequenas malas; aquilo era tudo o que lhes tinha
profeta: "Se eles não falarem segundo esta palavra,
restado. Eles foram despidos de tudo. Eles apenas
nunca verão a alva." Isa. 8:20. O Grande Conflito por E.
tinham os seus sapatos e suas roupas. Eles foram
G. White, página 452.
3
“Quem crê no filho tem a vida eterna; o que,
porém, desobedece ao filho não verá a vida, mas
idolatria] vem a ira de Deus sobre os filhos da
sobre ele permanece a ira de Deus.” João 3:36.
desobediência.” Efésios 5:6.
“Nós, os que antes havíamos esperado no messias; no
“Mas se é que queres entrar na vida, guarda os
qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o
mandamentos [que incluí o sétimo dia do Sábado, o
evangelho da vossa salvação [do pecado], e tendo nele
fruto da obediência, o dom do arrependimento, o dom
também crido, fostes selados com o espírito santo da
da santificação, sem a qual ninguém verá a Deus.”
promessa.” Efésios 1:12,13. O santo “espírito da
Hebreus 12:14.]” Mateus 19:17. Obediência é o dom,
verdade” habita na “palavra [que] era Deus.” João
santificação, selo, e fruto do espírito santo de Jesus da
14:17; 15:26;16:13; João 1:1. “Ele vos guiará a toda a
verdade habitando interiormente, sem o qual o cristão é
verdade.” João 16:13. “Pois o fruto do espírito está em
cortado da vinha (Jesus) e lançado no fogo. “Se um
todo o tipo de bondade e justiça e verdade, e
homem não habita em mim é lançado fora, como a
deveis discernir o que é aceitável perante o nosso Mestre.”
vara, e seca; tais varas são recolhidas, lançadas no
Efésios 5:9. “Mas os frutos do espírito são: o amor, o
fogo e queimadas.” João 15:6.
gozo, a paz, a paciência, a gentileza, a bondade, a fé,
“E ele [Jesus] veio a Nazaré, onde fora criado; entrou
mansidão, auto-controle.” Gálatas 5:22. Estes são os frutos
na sinagoga no Dia de Sábado, como era o seu
de estar “selado” pelo espírito santo.
costume, e levantou-se para ler.” Lucas 4:16. “Eu tenho
“YAHWEH com a sua destra, o elevou [Jesus] a
guardado os mandamentos de meu pai, e
príncipe e salvador, para dar o arrependimento a
permaneço no seu amor.” João 15:10. “O Sábado foi
Israel e remissão de pecados. E nós somos testemunhas
feito por causa do homem... pelo que o filho do
destas coisas, e bem assim o espírito santo, que
homem [Jesus, o filho de Adão] é Senhor também do
YAHWEH deu àqueles que nele creem [conformam as
Sábado.” Marcos 2:27,28.
suas vidas ao seu conselho e] obedecem-lhe.” Atos 5:31,32.
“Porque por estas coisas [imoralidade, impureza, cobiça,
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jogados nas ruas sem comida e água, como pessoas
desabrigadas. Eles perderam todos os seus direitos.
(9)
As ruas, as cidades e os campos estavam
abarrotados com Judeus que tinham perdido tudo,
enquanto que a vasta maioria deles apostatou e aceitou
o pixel na sua carne. Eles tinham se tornado os seus
inimigos, Judeus contra os seus irmãos e irmãs
judaicos. Eles eram ímpios.

VISÃO

(10)

Vi, ônibus foram mobilizados para apanhar
todos os Judeus nas ruas das cidades e dos campos.
Soldados armados lhes pediam para subirem nos
ônibus. Eles obedeceram.
(11)
Os Judeus e suas famílias foram levados, sob as
ordens do novo Hitler4, para campos de concentração
4

na França, campos cercados por arame farpado. Os
Judeus estavam nesses campos como ovelhas,
acondicionados uns contra os outros.
(12)
Os soldados do novo Hitler separaram os
homens das mulheres. Jovens e velhos, mães com seus
bebês, estavam neste campo. Eu olhei para eles. Eles
estavam aterrorizados e separados.
(13)
Eu estava em visão nesses campos com estas
pessoas. Vi que alguns campos reagruparam somente
mulheres e crianças. Os homens eram separados das
mulheres, famílias inteiras rachadas. As mesmas cenas
do shoá foram-me apresentadas: O shoá dos

Judeus, o êxodo rumo à morte.
(14)
JESUS disse-me: “Escreva a profecia e
publique-a sem esperar:

O Shoá dos Judeus
é iminente!

“E da boca do dragão, e da boca da besta
[“homem,” de Apocalipse 13:18], e da boca do falso
É apenas uma questão de tempo.
profeta, vi saírem três espíritos imundos, semelhantes a
rãs. Pois são espíritos de demônios, que operam sinais;
os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo,
para os congregar para a batalha do grande dia do
Deus Todo-Poderoso.” Apocalipse 16:13,14. “E vi a besta
(15)
[“homem”], e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos
Relâmpagos atingiram de todos os lados e
para fazerem guerra àquele [Jesus] que estava montado no
golpearam
o chão.
cavalo, e ao seu exército.” Apocalipse 19:19.
VISÃO
“Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande
(16)
Vi que um soldado do novo Hitler veio até
prostituta que está assentada sobre muitas águas; com a
mim e me pediu para segui-lo: “Tu, segue-me.” Ele
qual se prostituíram os reis da terra; e os que habitam
levou-me para um grande edifício moderno. Eu não
sobre a terra se embriagaram com o vinho da sua
prostituição... A grande Babilônia, a mãe das prostituições e
sabia o que estava à minha espera, quando a porta se
das abominações da terra [idolatrias, tais como “a
abriu, ele me arremessou dentro de um forno com
imagem” {idolatria} do deus-sol Domingo de Apocalipse 13,
carvão industrial. O carvão era vermelho vivo.
(17)
que “causa a desolação da terra” ]. E vi que a mulher estava
Fui arremessada sobre esses carvões ardentes.
embriagada com o sangue dos santos e com o sangue dos
E a porta fechou atrás de mim: Clack! Clack! Eu
mártires de Jesus... [os Judeus, os santos, os imigrantes, os
estava VIVA neste forno crematório. Fui arremessada
negros]... Porque todas as nações têm bebido do vinho da
viva.
ira da sua prostituição, e os reis da terra se
(18)
A força da minha fé se apoderou de mim, e
prostituíram com ela; e os mercadores da terra se
murmurei:
“JESUS! JESUS! JESUS!” Naquele mesmo
enriqueceram com o poder do seu [importação e exportação,
momento não senti os carvões ardentes debaixo dos
“comprar e vender” UPC, RFID, 666 idolatria de satanás]
comércio. Sai dela, povo meu, para que não sejas
meus pés ou das minhas mãos. Eu estava paralisada.
(19)
participante dos seus pecados, e para que não sejas castigado
De repente, neste forno, vi JESUS, o filho de
nas suas pragas. Porque os seus pecados se acumularam
Deus, aparecer. Quando ele me viu, sorriu para mim e
até o céu, e YAHWEH, o eterno criador, se lembrou das
me disse:
iniqüidades dela... Por isso, num mesmo dia virão as
“Nada temas,
suas pragas, a morte, e o pranto, e a fome; e será
Eu estou contigo.
consumida no fogo; porque forte é YAHWEH, o eterno
criador, que a julga... pois numa só hora veio o teu
Alimenta meus cordeiros.”
(20)
julgamento. E sobre ela choram e lamentam os
As brasas não me queimaram. Eu não as senti.
mercadores da terra; porque ninguém compra mais
JESUS, o filho de Deus, majestoso, permaneceu ao
as suas mercadorias [666, dedicadas para a cobiça de satanás
meu lado. Eu olhei para ele. Ele era alto e majestoso.
que é idolatria]... porque numa só hora foram
(21)
Ele fez-me esta revelação neste forno:
assoladas tantas riquezas. Ai! ai da grande cidade, na
qual todos os que tinham [carregamentos de importação
RFID 666] naus no mar se enriqueceram em razão da sua
opulência! porque numa só hora foi assolada
(destruída).” Apocalipse 17:1,2,5;18:3,4,5,8,10,11,16,19.
“Um forte anjo levantou uma pedra, qual uma
grande mó, e lançou-a no mar, dizendo: Com igual
porque é vindo o grande dia da sua ira; e quem poderá
ímpeto será lançada Babilônia, a grande cidade, e nunca
subsistir? Apocalipse 6:15-17.
mais será achada.” Apocalipse 18:21. “E os reis da terra, e
os grandes, e os chefes militares, e os ricos, e os
poderosos, e todo escravo, e todo livre, se esconderam nas
cavernas e nas rochas das montanhas; e diziam aos montes e
aos rochedos: Caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele
que está assentado sobre o trono, e da ira do cordeiro;
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Está perto!
É o FIM
do mundo!”

“Não
permitirei
os
que
receberam o selo do Deus vivo
nas suas frontes e que serão

uma parte dos 144.000 serem
colocados
à
morte.
Não
permitirei que caia um único
cabelo de suas cabeças. Não
permitirei
o
ouro
ser
consumido pelo fogo.
EU VENHO.
É iminente!”
(22)

Permaneci um momento ao lado dele nos
carvões ardentes. Ele falou-me sobre Sadraque,
Mesaque e Abede-Nego. O fogo não os queimou. Eles
estavam vivos.
(23)
Ouvi o torturador (ao serviço do novo Hitler)
abrir a porta, e ele viu que eu não fora cremada. Ele
estava amedrontado e me tirou para fora. Ele estava
aterrorizado.
(24)
Vi os Judeus que ainda estavam nos campos.
Os homens de um lado, jovens e velhos, e no outro
lado mulheres e crianças. Eles estavam todos olhando
para mim. Ouvi poderosos rumores de trovão.
(25)
Alguns homens vieram e nos disseram:

“Ide!
Salvai-vos!
Dispersai!”

Ouvi a voz de um deles: “Vós tendes o selo
de Deus. Nem um único cabelo cairá de vossas
cabeças. Salvai-vos nas florestas! Ide embora!
Dispersai com vossos filhos! Ide embora!
Escapai pelas vossas vidas!”
(26)

(27)

(28)

“Apressem-se!
Não olheis
para trás de vós!”

Olhei para os Judeus. Vi suas roupas sujas,
seus rostos emaciados pelo sofrimento. Vi a fé deles,
uma fé infalível.
(29)
Os torturadores no serviço do novo Hitler
foram atingidos com cegueira, deixando-nos tempo
para fugir.
(30)
Outros Judeus voltaram para as suas casas e
apostataram para não morrer e suportar a rejeição. Fui
inspirada que eles eram radicalistas.

Sonhos e Visões

(1)

Capítulo 530-3, Visão Nº3

Após revelar-me que o shoá, o holocausto dos
Judeus, retornará, fui colocada nesta visão com relação
às mesmas cenas; as mesmas cenas do antigo Hitler me
foram recordadas naquele tempo. Pensei que
estávamos em 1943-1944. Eu atravessei o shoá. Vivi as
mesmas provas que os Judeus tinham atravessado
durante aqueles anos. Eu fui muito provada.
(2)
Ergui os meus olhos, e no céu vi aviões
derrubando bombas sobre cidades e vilas. Eles eram
sem misericórdia pelas nações. Era guerra como
naqueles anos de 1943-1944 da ocupação alemã.
(3)

Está é a última batalha,
a última sobre a terra:
A batalha do ARMAGEDOM
estava chegando ao fim.
(4)

(5)
(6)

“Escapai por vossa vida!
Não olheis
para trás de vós!”
Eu temi ver o absinto chegando.
Este é o fim,

anunciado por JESUS.
(7)

O FIM do mundo
está perto.

(8)

(9)
(10)

JESUS VEM!

Estejais prontos!
“Mantende vossa coroa,” disse JESUS.
Não há mais tempo.

JESUS vem!

(11)

VISÃO

JESUS revelou-me:

O anticristo é um homem
nascido de uma mulher.
Ele está na França.

“Este anticristo porta um logotipo na
bandeira deles. Este logotipo tem por símbolo
um martelo, uma cabeça de trigo, e um olho que
se parece como a estrela de Davi, em Jerusalém.
Mas não é Jerusalém. Este olho vê tudo e
controla tudo sobre a terra,” disse-me JESUS.
(12)

(13)

O filho de Deus não me permitiu ver a obra do
anticristo, nascido de uma mulher. Ele estará vestido
com o poder de satanás. Ele será o próprio satanás.
(14)
Ele disse-me: “Tu não serias capaz de

suportar todas as visões. Eu tenho te permitido
ver em visão que ele está sedento pelo sangue
dos Judeus, que ele está sedento pelo sangue dos
Judeus e dos imigrantes. Esta profecia está
perto.”
(15)

“Quando ele vier,
os Judeus irão tremer!”

Tais foram as palavras de JESUS.
“Este anticristo é Francês. Ele retornará,”
disse-me JESUS. “Ele exterminará os
Judeus na França.”
(16)
(17)

(18)
(19)

Ninguém o deterá. É a profecia.

O mundo
irá tremer!
Todos os povos
irão tremer!

Com estas três pessoas: Hitler, a besta
com chifre como de cordeiro, e o anticristo, os
fornos crematórios serão reacendidos para os
Judeus na Europa. Eles serão cremados vivos.
(20)

Fui inspirada:
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VISÃO
(1)

(2)

A Colheita
está Madura.

JESUS levou-me para um campo de trigo e
disse-me: “Vede! A colheita está madura.”
(3)
Ele pegou uma cabeça de trigo do campo e
disse-me: “Vede, o grão está maduro. O trigo está
bom para ser ceifado.”
(4)
Foi então que ele me disse que eu estava no
país do anticristo. É o seu país nativo. Este anticristo
está na França.
(5)
JESUS me informou que o tempo de satanás
(os 6.000 anos) está acabado. “A colheita está
madura.” E JESUS está vindo para ceifar.

do absinto e do super vulcão. A mensagem é para o
mundo:

JESUS vem!
Ele está perto.
Seu retorno é
iminente!
Jeanine Sautron

“Eu venho,” disse ele, “para ceifar a
terra e ajuntar o bom grão no meu celeiro, e
queimar a palha com satanás e seus demônios.”
(6)

Sonhos e Visões

Capítulo 530-3, Visão Nº 5

(1)

É o fim do mundo!

JESUS disse: “É iminente!”
(2)
Todas essas mensagens foram repetidas,
retomadas, como JESUS quis que eu as transmitisse
para o mundo e para a Igreja de Filadélfia, em todas as
línguas:
(3)

Então virá o FIM.

O mundo recebeu as últimas mensagens
do filho de Deus. É por amor aos seus que ele lhes
revelou que o mundo chegou a sua última hora:
(4)

“uns poucos meses.”

Em todas as mensagens de Sonhos e Visões, as
palavras são palavras de JESUS e não minhas. Ele tem
dado estas simples mensagens, acessíveis a todos. É
por amor aos seus, a fim de que eles estejam prontos
para este grande dia. JESUS lhes envia e a este mundo
as novas do seu breve retorno sobre as nuvens
dos céus.
(5)
Tais foram as palavras de JESUS.
(6)
Eu não falo de mim própria, mas dele que me
enviou a vós e diz a vós:

“Assim falou o Eterno:
O dobre de finados soou para o mundo.
Estamos nas últimas horas da sua
história.”
(7)

Irmão Roy Lemke em Oregon e eu realizamos
nosso dever para com o mundo e a Igreja
“Remanescente” na publicação destas mensagens.
(8)
Eis, o que o mundo e as igrejas adventistas do
sétimo dia de Laodicéia em geral, todas as igrejas
adventistas do sétimo dia, com os seus pecados, irão
dizer:

(9)

“Passou a sega,
findou o verão,
e nós não estamos salvos.”

JESUS está olhando agora para os seus que
estão no mundo. Ele os está chamando antes da vinda
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