Capítulo 532

Sonhos e Visões
Quinta-feira, 8 de maio de 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)

GÁS SARIN - GÁS MOSTARDA
PROFECIA REVELADA
POR JESUS, O FILHO DE DEUS
NA SEXTA TROMBETA DE
APOCALIPSE.
NINGUÉM ESCAPARÁ!
Sonhos e Visões

Capítulo 532, Visão Nº 1
(2)

VISÃO

Depois que as brasas foram lançadas sobre a
terra, JESUS me revelou: "A sexta trombeta é um
flagelo mais terrível do que as brasas ardentes."
(3)
Esta profecia acaba de ser revelada por JESUS, o
filho de Deus.

A sexta (6ª) trombeta revelada por
JESUS nos Sonhos e Visões matará 2 bilhões
de habitantes sobre a terra. Um terço dos
habitantes morrerá pela sexta (6ª) trombeta.
VISÃO
(4)

(5)

Nessa visão, vi cavalos com seus cavaleiros em
armaduras de fogo; e das suas bocas saíam fogo,
enxofre e fumaça. Eles estão a caminho, e este
exército levará uma (1) semana para chegar a terra.
Nesta sexta trombeta, duas (2) pragas atingirão os
habitantes da terra: O gás SARIN e o gás
MOSTARDA.
(6)
JESUS, o filho de Deus, disse-me:

"O gás SARIN e
o gás Mostarda
serão como o nuclear",

(8)

"Essas armas estão prontas. Dois (2) bilhões de
habitantes morrerão com essas armas (de câncer de
todos os tipos, de todos os tipos de alergias)."
(9)

(10)

"A pestilência
de cadáveres humanos
subirá ao céu!"
VISÃO

Vi este exército que descia para a terra e, diante
deles, quatro (4) cavalos: vermelho, branco, negro e
verde, com seus rápidos cavaleiros usando armadura de
fogo, que abriram o caminho para a marcha deste
exército.
(11)
Eu estava em visão. Vi o trono de JESUS no qual
ele estava sentado, e os sete (7) anjos; e o sexto (6º)
anjo levantou o som da trombeta. Este som era triste,
um som de morte. Os anjos choraram.
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(1)

VISÃO

Agora este exército deixou o céu. Eram
miríades e miríades de cavalos com seus cavaleiros; E
eles chegaram à terra para sua obra de morte.
(2)
JESUS revelou-me: "A sexta (6ª) trombeta é
mais terrível do que o subir das águas, os rios
transbordantes, etc., nos países; a sexta trombeta é
mais terrível." – Eu tremi.
(3)
JESUS revelou: "É um flagelo inodoro e
silencioso. Dois (2) bilhões de habitantes morrerão
por estas duas pragas."
(4)
JESUS o revelou-me, e ainda chama a minha
atenção para isso: "Não é nem com armas pesadas,
nem com artilharias, nem com soldados ou nuclear.
São duas armas poderosas, clandestinas,
armas invisíveis que surpreenderão os
habitantes da terra. Elas são inodoras."
(5)
A Europa não será poupada. Pessoas frágeis,
como crianças, morrerão de alergias. Frutas e
vegetais serão tóxicos; e toda a natureza, as feras
dos campos e das florestas serão afetadas por estas
pragas.
(6)
No que diz respeito às hortas orgânicas, todos
os vegetais serão tóxicos.
(7)
JESUS disse-me: "Estas pragas são devidas à
boca dos cavalos. Fogo, enxofre e fumaça saem
de suas bocas. Não há bio (orgânico) no
momento. Tudo é tóxico."
(8)
O próprio JESUS veio e disse-me que o meu
jardim é tóxico devido à sexta (6ª) trombeta.
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(1)

VISÃO

Vi no céu que um grande trono branco foi
"Os gases SARIN e MOSTARDA serão tão
erguido.
JESUS, o filho de Deus, veio e tomou seu
poderosos quanto o nuclear. Eles estão prontos:
lugar sobre este trono. Em sua roupa estava escrito
Ninguém escapará!"
estas palavras:
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(7)

REI DOS REIS E SENHOR DOS SENHORES.
(2)
Sete (7) anjos vieram e se colocaram muito perto
do trono; e JESUS ordenou ao sexto (6º) anjo que
tocasse a trombeta.
(3)
Nessa visão, minha atenção foi atraída para o
sexto (6º) anjo. JESUS o fez aproximar-se de seu
trono, e deu-lhe a missão de ir ao rio Eufrates, ir ali e
soltar os quatro anjos que estão ligados a este rio. Ele
saiu, e eu perdi de vista este anjo.
(4)
Durante sua ausência, vi quatro (4) cavalos, com
seus cavaleiros, vindo diante de seu trono:
Um cavalo preto
Um cavalo vermelho
Um cavalo verde, e
Um cavalo pálido.
(5)
Ele (JESUS) falou a estes quatro (4) cavaleiros.
Depois desta conversa, eles tomaram seus lugares
diante do exército dos céus.
(6)
Vi que este exército estava aguardando a ordem
de partida, e vi o anjo, que é o sexto anjo, chegando.
Ele retomou sua trombeta e disse a Jesus: "Os quatro
anjos do Eufrates estão soltos. Cumpri minha missão."
(7)
Ele falou por um momento com JESUS, que lhe
disse para retomar seu lugar com os outros anjos com
trombetas.
(8)

elas não te farão mal. Minha graça
te basta."
(12)

Sobre a terra os cavalos são firmados. Este
exército parou sob a ordem de JESUS. Ele me disse:
"Olhe!"
(13)
Minha visão congelou olhando a cauda dos
cavalos. Paralisada, notei inúmeras pequenas serpentes
que formavam a cauda dos cavalos.
(14)
Conforme eu estava olhando, notei sobre suas
caudas um número virtual de três dígitos: 666, que
apareceu sobre um fundo azul claro fluorescente,
pertencente a cada cavalo.
(15)
Quando este exército estava no céu, eu não vi
nenhum número 666.
(16)
Oprimida pelas serpentes e por esse número:
666, vi na visão que um número de telefones celulares
estavam magnetizados às serpentes, que são as caudas
dos cavalos, e não caíam no chão. Os objetos eram
fortemente enganchados, magnetizados às serpentes.
Cada dispositivo portátil estava conectado a uma
serpente por seu número: 666.

VISÃO

Estranho, quando eu estava perto da cauda de
um cavalo, notei que as serpentes, magnetizadas a
esses objetos, davam vida a esses celulares que

VISÃO

Eu vi JESUS, nesta visão ele estava com seu
exército na terra. Ele pegou os telefones celulares,
removendo-os um por um, puxando-os para separá-los
do corpo das serpentes. Então os esmagou sob seus
pés, exclamando:
(20)

"Morte! Morte! Morte!"

Eu sabia o que essa palavra significava em
francês:
(21)

"La mort! La mort! La mort! "

Eu estava perturbada. JESUS olhou para mim e
disse-me:

"A minha graça te basta.
Ninguém escapará!"
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VISÃO
(1)

"A minha graça te basta."

Vi este exército parando sobre a terra. A ordem
foi dada para separá-los em duas (2) miríades.
(10)
Na chegada deles a terra, notei que as caudas dos
cavalos eram formadas com inúmeras serpentes
pequenas que se contorciam. Perturbada, eu congelei.
(11)
JESUS disse-me: "Não tenhas medo;

(17)

(19)

VISÃO

Vi que este exército chegou a terra. JESUS
estava presente nesta visão. Ele recebeu este exército.
Quando me viu, disse-me:
(9)

funcionavam como se as serpentes dos cavalos fossem
seus donos e seus usuários.
(18)
Eu vi o número 666 exibido em letras grandes
sobre esses telefones celulares. As caudas das serpentes
estavam magnetizadas a todos os celulares na terra.
Estranho, novamente, vi as imagens virtuais, figuras de
imagem, que rolavam nas telas em pleno
funcionamento.

(2)

A marca 666
da besta
é virtual
e não física.

Vi nessa visão os usuários desses telefones
celulares tendo o número 666, que refletia na testa
dos usuários, dos proprietários.
(3)
O número 666 refletia nas suas testas, como
uma imagem virtual, estes três dígitos: 666, em um
fundo azul claro fluorescente que se acende à noite.
(4)
A testa e a mão direita eram o suporte desses
três (3) dígitos. Era terrível! Os usuários desses
objetos estavam portando sobre si mesmos,
em seus corpos, o número: 666, o número da
besta, o satanás.
(5)
A visão mostra que cada usuário destes
telefones portáteis tinha uma serpente que
estava conectada ao seu cérebro e ao seu
dispositivo portátil, através do qual ele poderia
comprar e vender.

Todos aqueles que possuíam
objetos de tela de toque receberam:
(6)

esses

a impressão,
a marca de satanás,
o número: 666,
uma impressão virtual.
(7)

VISÃO

Notei que foram as serpentes na sexta
trombeta que deram vida aos telefones celulares
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através do número 666 de satanás, as serpentes na
sexta (6ª) trombeta.1
(8)
A marca 666 da besta na testa não está
incrustada na carne. Esta marca 666 é virtual. Receber
a marca é receber este número 666, que é uma marca
virtual na testa. Esta marca ganha vida através do
número: 666.
(9)
Esta imagem virtual move-se seguindo todos
os movimentos do possuidor. Esta imagem não o
deixa. Está na testa e na mão direita. Esta é a marca da
besta.
(10)
Durante o dia, esta imagem virtual 666 é
muito negra, e à noite reflete uma luz fluorescente, em
dígitos 666 brancos, para que os anjos possam ver os
filhos do diabo.
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(1)

VISÃO
O pixel é físico.
O cartão bancário é físico.
O telefone portátil
é físico,

uma vez que estes objetos podem ser tocados,
manipulados. Claro, eles contêm a marca 666 da
besta.
(2)
A marca não é física; se você tem esses itens:
cartão, RFID, dispositivo portátil, cartão de banco,
estes te dão o direito de receber a marca VIRTUAL
na testa e na mão direita para comprar e vender.
(3)
São as serpentes na sexta (6ª) trombeta que
dão vida a esses dispositivos portáteis, RFID, o
microchip e todos os cartões bancários, permitindo
que as pessoas comprem e vendam. Você recebe a
marca 666 virtual da besta, uma vez que esses objetos
contêm a marca 666 de satanás ligado às serpentes da
sexta (6ª) trombeta, que lhes trazem vida.
(4)
JESUS disse:
1

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, 14 a qual dizia ao sexto anjo, que tinha a
trombeta: Solta os quatro anjos que se acham presos junto
do grande rio Eufrates. 15E 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.
16
O número dos exércitos dos cavaleiros era de duzentos
milhões; pois ouvi o número deles. 17E 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 9:13-17.
12
O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio
Eufrates; e a sua água secou-se, para que se preparasse o
caminho dos reis que vêm do oriente. 13E da boca do
dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi
saírem três espíritos imundos, semelhantes a rãs. 14 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 TodoPoderoso. 15Eis que venho como ladrão. Bemaventurado aquele que vigia, e guarda as suas vestes, para
que não ande nu, e não se veja a sua nudez. 16E eles os
congregaram no lugar que em hebraico se chama, Megido
[Armagedom]. Apocalipse 16:12-16.

"Morte! Morte! Morte!"
"Você morrerá por ter vendido sua alma a
satanás, e por ter recebido sua marca virtual em
sua testa e na sua mão, por usar quer o RFID, ou
o dispositivo portátil, ou o cartão bancário."
(6)
"Um terço dos habitantes morrerá pelas
serpentes que têm na sua posse o 666 marca da
besta. Eles não vão escapar!", Disse
(5)

JESUS.
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(1)
A mensagem a respeito da sexta (6ª)
trombeta é dada ao mundo. Esta profecia está em
marcha.
(2)
JESUS veio e me revelou o dia, a data e a

hora. Lá se foi!
(3)

(4)

Esta profecia entrou em vigor
em 26 de Agosto,
às 20:00 horas,
no ano de 2016.

É a partir da data dessa profecia que não há
mais alimentos orgânicos. Tudo é tóxico.
(5)
As crianças na Europa morrerão de terríveis
alergias, alergias provenientes da boca dos cavalos:
fogo, enxofre e fumaça, revelados por JESUS nesta
terrível profecia da sexta (6ª) trombeta.
(6)
JESUS revelou: "Não é pelas armas pesadas do
exército terrestre, nem pelas artilharias, nem pelas
armas nucleares, duas armas terríveis! Duas terríveis
pragas irão atacar os habitantes da terra: um terço
da população da terra desaparecerá

através do gás SARIN
e do gás MOSTARDA.

(7)

Ninguém escapará!"

"Essas armas são:
O gás SARIN, e
o gás MOSTARDA, duas (2) armas terríveis
semelhantes às nucleares."
(8)
"Mas a Europa não será poupada", disse-me
JESUS, "daquele gás SARIN e do gás MOSTARDA,
fogo, enxofre e fumaça, saindo da boca dos
cavalos."
(9)
Tal é a profecia revelada por JESUS, na sexta
trombeta,
às 20:00 horas,
no mês de Agosto de 2016.
Foi em uma Sexta-feira.
(10)
Depois desta terrível revelação, eu já não via a
natureza em sua beleza. Tudo é tóxico e amargo. Tudo
mudou ao meu redor.
(11)

(12)

A Europa
não escapará!

"Esta toxicidade", disse-me JESUS, "afetará
mais crianças, homens jovens e mulheres jovens.
Esta geração de pessoas de 45 anos não morrerá até
que tudo aconteça e seja revelado."
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(1)
(2)
(3)

O Selo de Deus.

O selo de Deus não é virtual.

Eu vi que o selo de Deus é um soco na testa
dos remidos. Este selo porta esta assinatura:
(4)
(5)

"Deus, Nova Jerusalém."
É um ancoradouro na carne.

Satanás e seus demônios não podem remover
este ancoradouro. É divino.
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(1)
Depois desta revelação da sexta (6ª) trombeta,
algum tempo passou. Eu tive outra visão.
(2)

VISÃO

Eu vi que este exército retornou ao céu como
estando em repouso, e tendo lutado uma grande
batalha e realizado o desígnio de Deus na terra.
(3)
Eu vi anjos poderosos que foram chamados, ao
comando de JESUS, para remover as serpentes que
formaram a cauda dos cavalos.
(4)
Eu vi as serpentes vivas, que estavam se
contorcendo, foram desprendidas dos cavalos e
jogadas ao chão com força. Então, esses anjos as
esmagaram sob seus pés.
(5)
Eles tinham que terminar este trabalho antes
do SÁBADO, disseram-me.
(6)
Nessa visão, um anjo em serviço me permitiu
estar ao lado dele, e ele me disse: "Eu te conheço. Tu és
Jeanine. JESUS, meu Senhor, queria ver-te aqui para
mostrar-te que no céu não há mal, nem a marca da
besta, nem o número da besta. JESUS, nosso Senhor,
queria que tu testemunhasses a destruição delas. Estas
serpentes que vês em todos os cavalos serão removidas
e mortas."
(7)
Vi que estas serpentes foram destruídas no céu.
Os anjos as mataram todas; eles as esmagaram sob seus
pés.
Jeanine Sautron.
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