Capítulo 531

Sonhos e Visões
Quinta-feira, 09 de Março, 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.
(1)

OS VENTOS
ESTÃO SOLTOS.
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Capítulo 531, Visão Nº 1
(2)
As nações estão em guerra nesta terra.
JESUS, o filho de Deus, também está em guerra com
as nações da terra. Deus terá a última palavra nesta
questão.
(3)
“A terra é minha,” disse JESUS.
(4)
“Eu sou Deus. A terra é minha,” disse
JESUS.
(5)
“A terra é minha,” disse JESUS.
(6)

(7)

Ele conquistará
todas as nações.
Ninguém escapará!

JESUS veio para lutar com as nações com
uma espada de dois gumes saindo da sua boca. JESUS
avança como um guerreiro para derrotar as nações:

(11)

Diante desta tropa gigante, vi um cavalo
branco sobre o qual estava sentado um homem com
um alto diadema na sua cabeça1.
(12)
Olhei. Sua veste era vermelha, da cor de
sangue. Este exército estava indo a passo rápido.
(13)
Olhei para o homem na veste vermelha. Sua
face estava cheia de terrível raiva. Eu clamei:
(14)

“Glória! Glória! Glória ao Eterno!”

O espírito santo veio sobre mim, e clamei
novamente: “Glória! Glória! Glória!”
(15)
Eu tremi. Que visão! Este exército estava
avançando diretamente na minha direção, quando vi o
que tinha a veste vermelha, tingida de sangue; as
feições de seu rosto eram tão duras quanto a rocha. Eu
senti a raiva nele. Vi uma espada de dois gumes saindo
da sua boca. Temi pela minha vida.
(16)
O cortejo galopante parou diante de mim. Fui
rodeada por estes cavalos brancos que me cercaram. E
ele que tinha a veste vermelha estava vindo na minha
direção em velocidade máxima, e este cavaleiro parou
abruptamente diante de mim. Ele olhou para mim. Eu
olhei para ele com a sua coroa de vários diademas sobre
sua cabeça, que era de grande beleza.
(17)
Alto, majestoso, este cavaleiro no seu cavalo –
com a sua veste vermelha – demorou-se, passando ao
meu redor várias vezes diante das suas tropas. Eu estava
tremendo.
(18)
Este cavaleiro ordenou ao seu exército a
enfileirar-se em perfeita ordem. Foram formadas
tropas bem organizadas.
(19)
Este cavaleiro com veste vermelha, tingida de
sangue, estava passando várias vezes, galopando diante
das suas tropas, quando de repente ele chegou num
rápido galope diante de mim. Vi este cavalo grande, de
tal brancura! E o homem com a sua veste vermelha,
tingida de sangue, veio e se pôs a me encarar.

1
Apocalipse 19:11: E vi o céu aberto, e eis um cavalo
branco; e o que estava montado nele chama-se fiel e
verdadeiro. Em justiça ele julga e faz guerra.
O tempo delas
Apocalipse 19:12 Os seus olhos eram como chama de
está terminado.
fogo; sobre a sua cabeça havia muitos diademas; e tinha um
nome escrito, que ninguém sabia senão ele mesmo.
É o FIM!
Apocalipse 19:13 Estava vestido de um manto
VISÃO
salpicado de sangue. O seu nome é chamado “a
(8)
Deus está em guerra com todas as
palavra de YAHWEH.”
nações: Fome, seca, tempestades, tsunamis,
Apocalipse 19:14 Seguiam-no os exércitos que
terremotos, sinais por toda a parte sobre a terra e no
estão no céu, em cavalos brancos, e vestidos de
céu: Deus decretou guerra sobre os
linho fino, branco e puro.
Apocalipse 19:15 Da sua boca saía uma espada
habitantes da terra. O tempo deles
afiada,
para ferir com ela as nações; ele as regerá com
acabou.
(9)
vara
de
ferro;
e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do
JESUS disse: “Os seis mil (6.000) anos
furor da ira de YAHWEH, o Eterno Criador, o Todoestão cumpridos. Esta geração de 45 anos de
Poderoso.
idade não passará.”
Apocalipse 19:16 Ele tinha sobre a sua veste e sobre a
(10)
Saí em visão. Vi um exército de cavalos
sua coxa tem escrito o nome: REI DOS REIS E SENHOR
DOS SENHORES.
brancos com os seus cavaleiros galopando
Apocalipse 19:17 E vi um anjo em pé no sol; e clamou
rapidamente na minha direção.
com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo
meio do céu: Vinde, ajuntai-vos para a grande ceia de
YAHWEH, o Eterno Criador.
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(20)

Olhei para ele e vi um grande Rei diante de
mim, um monarca, um grande Rei. O rosto sob este
alto diadema olhou para mim e me sorriu. Ele estava
sobre o seu cavalo próximo a mim, sem me tocar.
(21)
Foi rápido, muito rápido. Que demonstração
de força, este exército no céu! Mais forte ainda, é o
homem vestido numa veste vermelha, tingida de
sangue, com seu cavalo. Fui impressionada por esta alta
coroa sobre a qual foram colocados vários diademas de
pedras preciosas. Que beleza!
(22)
Eu estava em visão no céu. Vi na visão a força
de desdobramento deste exército. Eu estava tremendo.
(23)
O homem com a veste vermelha desceu do
seu cavalo e ordenou ao seu exército que se retirasse.
Nesta visão, o homem com a veste vermelha estava
parado ao meu lado. Vi este exército retirar-se sobre os
seus cavalos.
(24)
Outros quiseram ficar com este homem e
Jeanine, mas ele lhes disse: “Eu quero permanecer
sozinho com Jeanine para as visões.” Ele ordenou ao
seu cavalo a juntar-se a tropa e partir com eles.
(25)
Vi que um anjo em serviço, com suas asas
dobradas nas suas costas, veio até este homem vestido
na sua veste vermelha e lhe apresentou o seu trono
branco. Ele tomou o seu lugar sobre ele.
(26)
Este homem disse-me: “Eu sou JESUS, o

filho de Deus. Não tenhais medo, Jeanine:
Minha graça te basta.”
(27)

Por me chamar “Jeanine,” pelo meu primeiro
nome, senti-me segura. Eu agora sabia que este homem
era JESUS, o filho de Deus. Ele ainda tinha esta veste
vermelha e sua coroa cheia de diademas de grande
beleza. Eu disse para mim mesma: “Ele é um grande
Rei, um monarca.”
(28)
O anjo em serviço retirou a sua veste
vermelha e removeu a coroa de diademas que estava na
sua cabeça. Ele delicadamente dobrou a veste tingida
de sangue, e cuidadosamente arranjou a coroa.
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Capítulo 531, Visão Nº 2
(1)
Após isto, vi que o grande trono branco fora
colocado por este anjo numa grande plataforma, branca
e gloriosa.
(2)
JESUS veio sobre esta plataforma e sentou-se
sobre o seu grande trono branco. Vi que ele estava
descalço. Ele estava sentado como Rei dos Reis do
universo.
(3)
Então ele disse ao anjo em serviço para ir ao
santuário e apanhar brasas ardentes, e encher o seu
incensário com elas, e trazê-las para ele.
(4)
Passou-se um tempo. Eu o vi chegando com
este incensário, e ele o colocou no chão, fora da
plataforma.
(5)
Olhei para este incensário fumegante.
Pequenas chamas estavam saindo dele.
(6)
Então JESUS levantou-se do seu grande
trono branco. Dirigindo-se ao seu pai, ele disse:

“PAI,

é o fim da hora. Chegou o momento para
colocar um fim ao pecado e morte para
sempre, para extingui-los do meu
universo.”
(7)

(8)

“Pai, meu sangue!
Meu sangue!
Meu sangue!”

JESUS estava chorando porque era o fim da
hora. Os 6.000 anos dados a satanás estão terminados,
acabados, acabados com o pecado e morte, que não
mais existirão.
(9)
“Morte,” disse JESUS, “não mais existirá.
Pois o salário do pecado é a morte. Morte e pecado
não mais exisitirão. Eu eliminarei a morte do meu
universo.”
(10)
Ele me fez subir sobre a plaraforma e disseme:
(11)

“Minha graça te basta.”

Fui capaz de fazê-lo pelo espírito de JESUS,
que me fez ficar de pé diante dele.
(12)
JESUS estava olhando para mim. Eu abaixei
os meus olhos. Eu ergui os meus olhos. O seu olhar
continuava sobre mim. Fiz-me esta pergunta: “Porque
ele tem o seu olhar sobre mim constantemente?” Eu
não podia fugir do seu olhar. Eu senti que ele estava
lendo tudo no meu coração e sabia de tudo sobre mim.
Eu tive esta impressão, que eu não tinha nada para
contestar com ele. Ele sabia de tudo sobre mim. Eu
não era digna de estar sobre esta plataforma.
(13)
Eu queria partir. Olhei para trás de mim. Eu
não era digna. Senti que ele é Deus, o Deus do
universo.
(14)
JESUS estendeu a sua mão para mim e disseme: “Tu és digna de estar aqui; encontraste graça
diante dos meus olhos.”
(15)
Ele disse-me: “Aproxime-se, aproxime-se,
aproxime-se, minha noiva.” – Conforme ele o estava
dizendo, encontrei-me muito próxima a JESUS. –
(16)

“Minha graça te basta.”

JESUS falou-me da sua noiva, o
“remanescente” do Eterno em Oregon.
(17)
Na visão, ele me faz partir para Oregon.
Estávamos juntos nesta visão.
(18)
Vi grandes campinas diante de mim. O ar era
puro e estava passando sobre o meu rosto como um
zéfiro [um leve vento ocidental]. Em visão descobri
este lugar: OREGON.
(19)
JESUS disse-me: “Estou em OREGON

contigo. É aqui o abrigo dos ‘remanescentes’,
minha esposa. Enviarei um vento para impelir a
pestilência das grandes cidades para longe daqui.
Eu afastarei o enxofre, a fumaça, e o fogo.2 Eu
irei purificá-lo com o fôlego da minha boca.”
2

Apocalipse 9:13 O sexto anjo tocou a sua
trombeta; e ouvi uma voz que vinha das quatro pontas
do altar de ouro que estava diante de Deus,
– Apresentando as suas mãos perfuradas, e mostrando
Apocalipse 9:14 a qual dizia ao sexto anjo, que
as marcas nas suas mãos, sobre os seus pés –
tinha a trombeta: Solta os quatro anjos que se
acham presos junto do grande rio Eufrates.
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“PAI...”

(11)
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Capítulo 531, Visão Nº 3
(1)
Voltei da visão, e sai em visão novamente com
JESUS, em pé próxima a ele sobre a plataforma branca
de glória. JESUS abriu o céu para eu ver a terra.
(2)
Era noite. Vi uma grande cidade,
deslumbrante com luzes, aproximando da minha vista.
Vi altos arranha-céus, torres se erguendo e quase
tocando o céu. Esta cidade estava deslumbrante com
luzes. Vi a luz nas inumeras janelas.
(3)
Jesus disse ao anjo em serviço para pegar o
incensário cheio de brasas ardentes, e do qual estava
saindo fogo, e lançá-lo com toda a sua força sobre a
terra.3 Ele fez como Jesus lhe pediu.
(4)
Vi na visão como um lâmpejo de relâmpago,
esta grande cidade, com as deslumbrantes luzes de suas
torres e arranha-céus, perder a sua luz
instantâneamente. Esta grande cidade estava
completamente em total escuridão. Nada mais. Não
mais luz. Somente profunda escuridão: Noite escura.
(5)
De onde eu estava com JESUS na plataforma,
não atrevi a me mover por medo de não ver o limite do
vazio que estava diante de mim.
(6)
JESUS disse-me: “A sexta (6ª) trombeta é
mais terrível do que tu verás na visão agora. Esta cidade
que tu viste é Nova Iorque, a capital do comércio da
América. Ela estará na escuridão dia e noite. As
grandes cidades com suas torres e arranhacéus cairão na escuridão. Elas perderão tudo o
que lhes foi de orgulho sobre a terra. Seus arranha-céus
e suas torres cairão como tufos de palha.”
(7)
JESUS disse-me que ele está em guerra com
as nações.
(8)
O anjo em serviço também me fez esta
revelação antes de JESUS: “A sexta (6ª) trombeta será
mais terrível do que estas brasas ardentes enviadas
para a terra.” – Eu tremi.
(9)
JESUS disse-me:
(10)

“Minha graça te basta.”

JESUS disse-me: “Te estou enviando
novamente em visão para a capital do
comércio da América: Nova Iorque. Tu
estarás em visão em Nova Iorque.”
Apocalipse 9:15 E foram soltos os quatro anjos
que haviam sido preparados para aquela hora e dia e mês e
ano, a fim de matarem a terça parte dos homens.
Apocalipse 9:16 O número dos exércitos dos
cavaleiros era de duas miríades de miríades; pois ouvi o
número deles.
Apocalipse 9:17 E assim vi os cavalos nesta visão: os
que sobre eles estavam montados tinham couraças de fogo,
e de jacinto, e de enxofre; e as cabeças dos cavalos eram
como cabeças de leões; e de suas bocas saíam fogo,
fumaça e enxofre.
Apocalipse 9:18 Por estas três pragas foi morta
a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela
fumaça e pelo enxofre, que saíam das suas bocas.
3
Apocalipse 8:5: Depois do anjo tomou o
incensário, encheu-o do fogo do altar e o lançou sobre a
terra; e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto.

Perdi de vista a JESUS. Eu estava em Nova
Iorque, vista do céu. Vi esta grande cidade diante dos
meus olhos.
(12)
A noite eu não tive uma ideia geral de Nova
Iorque, vi apenas as suas luzes que fazem a sua glória.
Mas vista durante o dia, Nova Iorque não era o que eu
vi a noite. Eu fiquei desapontada. Tudo o que eu vi foi
concreto, concreto que se ergue destas torres, destes
arranha-céus, ao céu.
(13)
JESUS deixou-me tempo para ver esta grande
cidade na América, que eu descobri durante o dia. Eu
estava olhando. Eu estava surpresa. Eu estava extática
diante da cidade de Nova Iorque. Eu inclinei minha
cabeça um pouco para baixo, não vendo o perigo. –
JESUS me disse: “Não inclineis demasiado a tua
cabeça; corres o risco de ficar tonta e perder a
consciência.”
(14)
Nesta visão eu me demorei, olhando para a
cidade de Nova Iorque, vista do céu. Ela estava diante
dos meus olhos. Que espetáculo estava diante dos
meus olhos! Mas olhando um pouco mais abaixo,
notei, para meu assombro, que não havia mais ruas,
nem luzes do tráfico, não mais luzes, nem nenhuma
pessoa embaixo. Eu me fiz a pergunta: “Para onde eles
foram?”
(15)
Minha visão foi mais para baixo. Vi a cidade
de Nova Iorque, a capital do comércio da América,
submersa em água. Notei que a água estava subindo e
subindo. A água tinha vindo quase à altura das torres e
arranha-céus.
(16)
Ouvi gemidos vindos das torres e arranhacéus. As pessoas estavam morrendo. Elas estavam
presas pela água que subiu rapidamente durante a
noite, não deixando nenhum nova-iorquino sair destas
torres e destes arranha-céus.
(17)
Nova Iorque, a capital do comércio, estava
completamente sob as ondas. Eu pude ouvir o rachar
destas torres, destes arranha-céus, anunciando o
colapso destes edifícios. Eu estava tremendo. Os
habitantes foram presos no seu sono.
(18)
Notei que o dia estava nascendo. Foi na
manhã. Vi, nas ruas desta grande cidade, barcos com
pessoas que estavam indo ao redor destas torres e
arranha-céus a fim de localizar sobreviventes através
das janelas. Não havia barulho. De tempo em tempo
um som de gemidos estava saindo destas grandes
torres.
(19)
Vi que aqueles nos barcos não podiam fazer
nada. Vi resgates. Eles não podiam ter acesso às janelas
dessas torres e arranha-céus.
(20)
Fui inspirada, o pior ainda está por vir. Estas
torres, com a pressão da água ao redor delas,
desaparecerão como navios afundados nos mares, com
a pressão da água subindo quase a todos os níveis dos
arranha-céus. A água subiu quase ao nível das torres
mais altas.
(21)
JESUS revela:

A PESTILÊNCIA
DAS GRANDES CIDADES

ascenderá até o céu. A pestilência dos mares, da terra
e da água subirá ao céu.
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(22)

Era quase noite. Eu estava olhando para os
barcos por toda Nova Iorque, quando me senti mal.
Um cheiro de enxofre, uma forte pestilência, de gás,
me estava impedindo de respirar. JESUS trouxe-me de
volta da visão perto dele.
(23)
Eu estava próxima a ele. Ele me disse: “Tu
estavas perturbada. Tu estavas prestes a desmaiar.”
(24)
O anjo em serviço disse-me: “Tu irias
desmaiar. A sexta (6ª) trombeta será ainda mais
terrível do que a pestilência que tu viste e sentiste.”
(25)
JESUS disse-me: “Foi o cheiro do enxofre.
Esta pestilência era como enxofre. Tu estarias morta.
Gases contaminarão a terra.”
(26)
A visão de Nova Iorque parou aqui com a
pestilência. Vi nesta visão uma triste imagem da cidade
de Nova Iorque; somente concreto, concreto
mergulhado em água.
(27)
Fui inspirada, os homens não foram criados
para viverem nestes arranha-céus, nestas torres, que
são o orgulho das nações na terra. Este orgulho será
aniquilado pelo filho de Deus.
(28)
Breve estas coisas não mais existirão.

JESUS revelou em Sonhos e Visões que as
grandes cidades cairão sob o subir das
águas, as cidades de Sodoma e Gomorra:

Ninguém escapará!
É iminente!

(29)

Epidemias, pandemias encherão a terra.
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VISÃO

É IMINENTE.

(1)
(2)

As brasas ardentes do incensário, lançadas do
céu, estão destruindo tudo sobre a terra. “O planeta
inteiro será afetado. Nenhuma parte escapará,” disse
JESUS.
VISÃO
(3)

Vi que as brasas ardentes, vermelhas com
fogo, estão espalhadas sobre os glaciares, nos leitos dos
rios, por toda a parte sobre a terra. Elas não se apagam.
É divino.
(4)
JESUS, o filho de Deus, está em guerra com
todas as nações da terra:

Lá se foi!
Ninguém escapará!

(5)

Vi Jesus chorando diante de tudo o que ele
criou e que está morrendo.
(6)
Fui inspirada: esta destruição do pecado e
morte será substituída por outra terra4, mais bonita,
onde o mal não mais existirá, nem a morte com a sua
procissão de sofrimento5.
4

(7)

JESUS, o filho de Deus, destroi esta terra aqui
embaixo para refazer um mundo mais belo. É JESUS
quem me revelou este projeto.

É o fim
da hora.
(8)
A SEXTA TROMBETA
SERÁ MAIS TERRÍVEL
DO QUE AS BRASAS ARDENTES
ENVIADAS SOBRE A TERRA.
Sonhos e Visões
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(1)

VISÃO

Vi nesta visão JESUS com o seu exército
seguindo-o sobre os glaciares, as grandes geleiras da
terra.
(2)
Eu estava com JESUS sobre o glaciar na
Gronelândia, sobre uma grande geleira. Seu exército
estava com ele nessas massas de gelo e o estavam
seguindo.
(3)
Vi estas grandes geleiras despegando-se.
Houve um rio que separou as geleiras em duas. JESUS
levou-me para este lugar.
(4)
Jesus disse-me:

“Esta é a ira de Deus.”
“Eu estou em guerra com as
nações,” disse JESUS. “Basta do ímpio.
É o fim da hora.”
(5)

(6)

Eu estava caminhando ao lado de JESUS.
Havia apenas glaciares. Eu estava descalça, e minhas
vestes eram tão brancas quanto à neve. Perdi de vista a
JESUS.
(7)
Vi os cavaleiros sobre os seus cavalos brancos
andando próximos a mim. Eles tinham os seus olhos
em mim; eles estavam olhando para mim.
(8)
Eles eram lindos! – Que visão! – Todos
estavam vestidos de branco nesta visão: os cavaleiros e
seus cavalos, Jeanine com sua veste brança, e JESUS.
Tudo era branco, mais branco do que os glaciares.
(9)
De repente, vi brasas sobre os glaciares. –
JESUS disse-me: “Tu, não as toques. A ira está nestas
brasas,” – as brasas lançadas sobre a terra, vindas do
incensário de JESUS, estão mergulhando a terra em
tumulto, dor, e morte.
(10)
JESUS está em guerra com as nações. As
cidades do pecado estarão debaixo das águas. Os
glaciares estão derretendo. A terra será inundada de
todos os lados. Haverá poderosos tsunamis e
terremotos. Essas brasas, onde quer que elas sejam
encontradas, fazem com que os rios inundem com
força, causando deslizamentos. Elas fazem a crosta da
terra se mover.
(11)
“Dentro da terra, o magma de um vulcão
está fervendo,” disse JESUS, “irá explodir.” – Vi fogo
no anel de fogo da terra. A crosta da terra está se
movendo.
(12)
JESUS mostrou-me, sob a alta temperatura
do crescente magma, a crosta da terra está se movendo,
provocando tsunamis e terremotos. “Vulcões
despertarão,” disse JESUS, “ao longo de todo o anel

Apocalipse 21:1: E vi um novo céu e uma nova
terra. Porque já se foram o primeiro céu e a primeira
terra, e o mar já não existe.
5
Apocalipse 21:4: E YAHWEH enxugará de seus
olhos toda lágrima; e não haverá mais morte, nem
haverá mais pranto, nem lamento, nem dor;
porque já as primeiras coisas são passadas.
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de fogo, todo o anel de fogo que cruza a terra até o
fim.”
(13)
As brasas ardentes do incensário são fogo que
não se apaga. Estas brasas não serão apagadas; elas são
divinas. Elas estão espalhadas sobre a terra para
mergulhar os homens em tumulto.
(14)
JESUS disse: “A sexta (6ª) trombeta será

terrível! E os homens não se arrependerão de
seus pecados. O ímpio permanecerá ímpio.” – É

por isso que JESUS decidiu colocar um fim a esta terra
de pecado, sofrimento e morte.
(15)
É pelo justo que JESUS vem para colocar um
fim a esta terra de pecado. A morte não mais existirá.
(16)
São as brasas ardentes que estão destruindo a
crosta da terra no globo da terra. Elas estão visando
mergulhar a terra sob o subir das águas e inundação
dos rios e fontes, destruindo os ídolos, os mundanos,
os foliões, e as cidades de Sodoma e Gomorra:

Ninguém escapará!
JESUS o decretou:
Ninguém escapará!
É o FIM
da hora.

“Fogo, enxofre, e fumaça,” disse-me
JESUS. “A sexta (6ª) trombeta está perto. Após
(17)

as brasas ardentes, os habitantes da terra estarão
sob a sexta trombeta. Está perto. Após as brasas
ardentes, a sexta (6ª) trombeta terá o seu efeito
sobre a terra, para mergulhar a terra nas piores
calamidades.”
(18)

(19)

“É o FIM
do mundo,” disse-me JESUS.
“Tudo é imimente!”

Os quatro (4) ventos foram soltos por
muito tempo agora. Tudo irá muito rápido, e os
eventos serão liberados um após o outro.

“Segurai
firme
coroa,” disse-me JESUS.
(20)

(21)

à

vossa

A sexta trombeta está perto à mão. JESUS

me deu esta mensagem para os seus e para o
mundo:

juntos!
Pressionai juntos!”
(23)
“Segurai
firme
à
vossa
coroa!”
(22)

“Pressionai

Jeanine Sautron
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