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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:

Eles estão prontos!
Tudo está pronto para
essa destruição em massa

desconhecida
pelos habitantes da terra.
(9)
"Esta ameaça está próxima; esta ameaça,"

disse JESUS, "vem do espaço sideral através de
um poderoso drone carregado com bolas de aço
cheias com gás SARIN."
(10)

"O anticristo está pronto para a sua
obra de morte, de destruição em massa. Esta
ameaça será realizada," disse JESUS, "por satanás em
pessoa, o anticristo."
(11)
O gás SARIN é tão destrutivo quanto o
nuclear: revelado por JESUS. A terra conhecerá uma
dor que ninguém será capaz de aliviar.

Eles estão prontos para a sua
obra de morte.
(13)
É o trabalho do anticristo.
(12)

Todo o tipo de cânceres e
todo o tipo de alergias

PROFECIA REVELADA POR JESUS,
O FILHO DE DEUS,
NA SEXTA TROMPETA.
NINGUÉM ESCAPARÁ!
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(2)

VISÃO

JESUS, o filho de Deus, revela em Sonhos e
Visões: "O gás SARIN matará um terço dos
habitantes da terra, isto é, dois (2) bilhões de
habitantes."
(3)
"É um terrível ai! É um flagelo:
(4)

Ninguém escapará!"

"Os possuidores do RFID, do 666, perecerão,"
disse-me JESUS. "Eles são os filhos do diabo. Eles
têm por pai o satanás."
(5)
JESUS revelou: Os carvões ardentes
provenientes do céu estão destruindo a terra, o solo, o
clima, etc. Deus está em ira contra os habitantes da
terra.
(6)
JESUS revelou: A sexta (6ª) trombeta é ainda
mais terrível: Esta profecia está em marcha; Um (1)
terço dos habitantes da terra perecerá neste ai. É uma
praga terrível! Um terço dos homens, mulheres e
crianças, sem esquecer os animais da terra, também
perecerão.
(7)
JESUS revelou: na abertura dos sete (7) selos,
a sexta trombeta ressoou no céu, anunciando a
destruição em massa de um terço dos habitantes
da terra:

Ninguém escapará!
Será repentino
e inesperado

pelos habitantes da terra.

(8)

Eles estão prontos!
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(1)

VISÃO

Muito próxima ao trono de JESUS, ele me
disse: "Desde que os sete (7) selos foram rompidos
no céu, tudo está pronto para o fim do mundo:
(2)

A colheita está madura."

JESUS não me revelou o país que desencadeará
essa praga, nem de que país esta arma de destruição em
massa irá partir. Vem do espaço sideral, de um drone
poderoso, carregado com bolas cheias com gás
SARIN.
(3)
Ele disse-me para ouvi-lo atentamente, para
ouvir atentamente as revelações da sexta (6ª)
trombeta.
(4)

VISÃO

Olhando-me com gravidade, com seu olhar
agitado, ele me disse e revelou novamente:
"É o gás SARIN."

"Não haverá armas pesadas, nem soldados
armados, nem nuclear: é um terrível, inodoro e
volátil gás, que se espalhará no ar, matando tudo
o que vive no caminho. Essas bolas serão
espalhadas sobre a terra.
(5)

(6)
(7)

Ninguém escapará!"

"Este flagelo também atingirá a Europa."

"É uma arma de destruição em massa,
superior ao nuclear, que matará dois (2) bilhões de
seres vivos sobre a terra."
(8)
"Essas bolas de aço, cheias de gás SARIN,
atingirão toda a terra e espalhar-se-ão por todos os
continentes."

VISÃO
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(9)

JESUS levantou-se do seu trono e disse-me:

"Lá se foi! Esta profecia está a caminho:
Ninguém a impedirá!
É o trabalho deste anticristo
que assumirá o poder sobre a terra."

(10)

É uma questão de tempo."
"Esses dois (2) bilhões de homens, mulheres e
crianças não sabem que estão temporariamente em
suspensão de uma morte terrível. É uma questão de
tempo. Este drone irá semear a morte."
"Tudo está pronto", disse-me JESUS,

"Ninguém escapará!"
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VISÃO

JESUS revelou: "A Europa não será poupada.
Tudo na Europa será tóxico. Os europeus sofrerão
de todos os tipos de alergias e de todos os tipos de
câncer. Esta geração de pessoas de 45 anos de idade
não passará até que todas essas coisas sejam
cumpridas."
(2)
Os anticristos na Europa também sofrerão as
consequências da sexta (6ª) trombeta. Eles serão
impotentes diante do alcance desta destruição.
(3)
"A terra não cobrirá este ai. A pestilência de
cadáveres humanos subirá ao céu," disse-me JESUS.
"Todos aqueles que têm o RFID em sua carne
morrerão por esse flagelo."
(4)
“O anticristo está equipado com um
poderoso drone para matar dois bilhões de homens
na terra.”
(5)

VISÃO

JESUS revelou-me:

Está perto.
Ninguém escapará!

É uma arma de destruição em massa.
JESUS, o filho de Deus, disse-me: "Esta arma
não é o nuclear, mas é tão poderosa quanto o
nuclear. É uma arma de destruição em massa,
transportada por um poderoso drone proveniente do
espaço sideral, como um míssil nuclear."
(7)
"Este drone é preenchido com bolas de aço
contendo gás SARIN em cada uma, que cairá sobre a
terra, liberando esse gás mortal e matando milhares
e milhares de homens, mulheres e crianças sobre a
terra."
(8)
"Aonde quer que essas bolas caíam, matarão
milhares e milhares de seres humanos sobre a terra.
Onde quer que essas bolas caíam – nos campos,
nas florestas, nas cidades, nos lagos e rios – será a
morte:
(6)

(9)

(10)

Ninguém escapará!"

Ninguém escapará."

JESUS, o filho de Deus, revelou:

"Isto está pronto.
Tudo está pronto,
Na sexta trombeta

"Eles estão prontos!
Tudo está pronto!

(11)

(1)

a terra. Quando atingem o chão, essas bolas de aço
explodirão em contato com a terra, liberando este
gás tóxico, inodoro e mortal:

sem que os habitantes da terra estejam cientes do
que está acontecendo, e do que está sendo
preparado nas sombras. Milhares de homens e
mulheres morrerão."
(11)
Somente JESUS, que vê tudo e sabe de tudo,
está trazendo tudo à luz. Será a obra do
anticristo.
(12)
JESUS disse-me: "A terra é minha. Eu sei o
que está acontecendo, e eu conheço aqueles que estão
se preparando para destruir a terra."
(13)
JESUS disse-me: "Eu venho destruir
aqueles que estão destruindo a terra. O fogo
de Gehenna lhes está reservado."
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(1)

VISÃO

JESUS fez-me aproximar-se do seu trono, e ele
tomou seu lugar e disse-me: "É por um drone
poderoso, vindo do espaço, como uma bomba
nuclear, liberando um banho de bolas de aço
contendo gás SARIN, que um terço dos habitantes
da terra serão mortos sob esse flagelo. Dois bilhões
de homens morrerão de todo o tipo de alergias, e
todo o tipo de cânceres."
(2)
"Este gás SARIN matará dois (2) bilhões de
habitantes na terra. Tal é a profecia da sexta (6ª)
trombeta."
(3)
"Bolas de aço, como bolas de tênis, cairão por
toda parte sobre a terra; e em todos os lugares que
elas caem," disse-me JESUS, "nas cidades, nos campos
e na água, os moradores morrerão a partir deste gás
SARIN inodoro e mortal."
(4)

(5)

"Esta é a profecia de João em Apocalipse:
Fogo, enxofre e fumaça,
Vindo da boca dos cavalos," disse JESUS.

"Tudo será tóxico."

JESUS revelou: "Onde quer que estas bolas de
aço (cheias de SARIN, provenientes do espaço,
transportadas por um drone poderoso, ou uma ogiva)
caiam, nenhum humano escapará."
(6)
"Os anticristos na terra perderão o poder e a
autoridade deles. Satanás dominará o mundo, mas
ainda não será o fim," disse-me JESUS.
(7)
"Essas bolas de aço, cheias com SARIN,
explodirão por toda parte no chão, liberando esse
veneno inodoro. A pestilência de cadáveres," disseme JESUS, "subirá ao céu!"
(8)
Os anticristos perderão o poder deles diante
desses dois flagelos: o SARIN e o flagelo que vem das
bocas das serpentes na sexta (6ª) trombeta.

"Essas bolas de aço, provenientes do espaço,
transportadas por um drone poderoso, espalhar-seão sobre a terra e espalharão nela o gás SARIN. Será
como um aguaceiro de bolas de tênis," disse-me
JESUS, "como um aguaceiro de granizo caindo sobre
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(9)

JESUS:

Esta é uma profecia por vir, revelada por

"Um drone poderoso
vindo do espaço,
transportando a morte."

(10)

"Será como as dores da mulher grávida."
Onde quer que estas bolas de aço cheias com
gás SARIN caiam, semearão a morte na terra.
(12)
JESUS disse-me: "Essas bolas de aço,
transportadas por este drone, cairão em todos os
lugares: nas florestas e nos campos e nas cidades."
(13)
"Será uma destruição em massa," disse-me
JESUS, "um terço dos humanos morrerão, isto é,
dois (2) bilhões de seres humanos na terra."
(14)
JESUS não me revelou o espaço aéreo de que
esse drone de longo alcance virá. Ele disse-me: "É um
drone muito poderoso. As bolas de aço, cheias de gás
SARIN, que estão neste drone, cairão por toda a
terra."
(15)
"Um terço dos habitantes morrerá, e os
outros dois terços não se arrependerão de seus
pecados, mas ainda não será o fim."
(16)
JESUS disse-me: "Os anticristos da terra
perderão o poder sobre a terra. Aqueles que
governam o mundo perderão seu poder. Satanás
em pessoas terá o domínio sobre o mundo."
(17)
JESUS e seu companheiro de serviço revelaram
para mim: "A sexta (6ª) trombeta é terrível. Será
terrível! O mundo inteiro conhecerá uma dor de
que ninguém poderá aliviá-los:
- Todos os tipos de cânceres
- Todos os tipos de alergias."
(18)
Tais serão as conseqüências da sexta
(6ª) trombeta, revelado por JESUS. É um flagelo
tão terrível quanto o nuclear. A Europa não será
poupada.
(19)
Após a sexta (6ª) trombeta, o anticristo se
mostrará para o mundo inteiro.
(11)

(20)

Ainda não será o fim.
Jeanine Sautron.
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