Capítulo 537

Sonhos e Visões
Sexta-feira, 1 de Setembro 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.

e retornarem para Deus por praticar o que é
bom.
(6)
Deus não faz nada sem revelar os seus
desígnios aos seus servos os profetas. O aviso fora
dado de que a terra, com o ímpio, seria destruída por
um dilúvio. Noé era o motivo de riso daquelas pessoas
que estavam vivendo na sua época.
(7)
Veio o tempo em que a paciência de Deus
chegou ao fim. O destino desses homens e mulheres
vivendo nesta época fora selado.
(8)
Deus disse a Noé para entrar na arca, ele
próprio e toda a sua família, esperando ainda pelas
pessoas tomarem um refúgio nela, a fim de salvarem as
suas vidas.
(9)
Uma mão invisível fechou a grande porta da
arca, deixando os rebeldes do lado de fora.
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Capítulo 537, Visão Nº 2

O DESTINO DESTE MUNDO
FOI SELADO. NINGUÉM MAIS
PODE SER SALVO.
JESUS, O FILHO DE DEUS
FECHOU DEFINITIVAMENTE
A PORTA DA SUA ARCA
SOBRE A TERRA, DEIXANDO
ESTE MUNDO PARA O PODER
DE SATANÁS E DE SEUS
DEMÔNIOS.
JESUS DEIXOU A TERRA.
(1)

Sonhos e Visões
Capítulo 537, Visão Nº 1
(2)

VISÃO

Nesta visão, vi uma arca sobre a terra, que é do
mesmo modelo como a de Noé.1
(3)
No tempo dos antediluvianos, uma arca fora
construída por este homem, Noé, sob a ordem de
Deus.
(4)
Deus, vendo a maldade do homem, tomou a
decisão irrevogável de destruí-los por um dilúvio.
Deus disse a Noé para construir uma arca. Era o único
meio de salvação para os humanos naquele tempo.
(5)
Antes do dilúvio, Noé pregou por 120 anos
para se arrependerem de seus maus caminhos,

1

Como foram os dias de Noé, assim será também a
vinda do Filho do homem... e não o perceberam,
até que veio o dilúvio, e os levou a todos; assim
será também a vinda do Filho do homem. Mateus
24:37,39.

(1)

VISÃO

Hoje Deus dá a este mundo a mesma
mensagem de aviso que ele deu a Noé para a sua
época.
(2)
Uma arca sendo do mesmo modelo como a
arca de Noé tem sido construída sobre a terra. É
JESUS quem é o líder desta obra. Ele veio para
terminar a obra para o mundo.
(3)
Fui recebida por JESUS. Ele me disse: “Tu és
bem-vinda!”
(4)
Eu olhei. Este lugar era glorioso e reluzente.
Ele estava na glória do seu pai. E ele me disse:
(5)

“Minha graça te basta.”

Era um barco muito grande de madeira muito
espessa, com pequenas janelas. Parecia-me como uma
caixa grande, mas bem feita e engenhosa.
(6)
Compreendi, quando cheguei na embarcação
do eterno, que ali havia pessoas presentes. Elas
estavam provando a presença de JESUS e participando
da sua glória.
(7)
Novamente ele me disse:

“Minha graça te basta. Entre.”

– Eu estava na glória de Deus. Cantamos hinos de
louvores, e JESUS orou.
(8)
Ele nos pediu para nos ajoelharmos. –
Olhei – Estas pessoas que estavam nessa arca não
aceitaram humilharem-se diante do filho de Deus.
(9)
JESUS lhes falou da salvação, da observância
do Sábado, da reforma, e justificação pela fé.
Ele estava pregando justificação pela fé. Ele estava
pregando para eles a mensagem de 1888 de Ellen
White.
(10)
Ele pediu para essas pessoas, homens e
mulheres, removerem os seus vestuários mundanos:
joias, colares, de algum modo seus ídolos.
(11)
Estávamos na glória de Deus. Que momento
fabuloso! Que doçura, que amor de Deus por aqueles
que vieram e já estavam na sua glória!
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(12)

Jesus os amou e quis transformar-lhes o caráter
mundano em seres puros e santos. Tudo estava indo
bem. Que paz! Que felicidade! Era como um
refúgio, um barco salva vidas colocado na
terra para salvar homens da perdição.
VISÃO.
(13)
Nesta visão, de repente, a arca foi sacudida
terrivelmente. Grandes abalos sacudiram o barco. Eu
fiquei em pé. – JESUS me disse: “Nada temas.”
(14)
Foi um terremoto que sacudiu o barco
terrivelmente – abalos terríveis! – Tirou-me o fôlego, e
agarrei-me a qualquer coisa. “Alimenta meus
cordeiros,” disse JESUS. – Eu respirei, descontraída.
(15)
JESUS retomou o sermão, pregando sobre
justificação pela fé, salvação pela fé. Ele estava
enfatizando sobre o Sábado do sétimo dia e
todas as leis dadas por ele, quando de repente
ouvi um enorme ruído, um som sombrio e ruim
aproximava-se. Levantei-me.
(16)
JESUS me disse: “É o som de um tsunami.
Minha graça te basta. Alimenta meus cordeiros.”
(17)
Estávamos orando, e vi que as pessoas nos seus
joelhos não haviam removido seus ídolos.
(18)
Fomos perturbados por pancadas na grande
porta. Vi JESUS nos tranquilizando, e ele foi ver as
pessoas que estavam batendo. Ele abriu a porta, e, os
que estavam no barco aproveitaram essa oportunidade,
e não quiseram mais participar na sua glória. Eles
foram embora, como alguém que deixa os bancos de
uma igreja, e partiram novamente para este mundo de
trevas.
(19)
Eles disseram: “O que ele (JESUS) está nos
pedindo para fazer (para observar o Sábado) é muito
difícil.” – “Ele lhes pediu para que removessem suas
joias, para reformarem, e prostrarem-se diante dele
sobre seus joelhos.”
(20)
JESUS os deixou ir sem detê-los. Uma vez do
lado de fora, a glória de Deus extinguiu-se deles. Eles
retornaram ao seu vômito neste mundo de trevas.
(21)
Na frente da porta havia uma imensa multidão,
curiosa para vê-lo.
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Capítulo 537, Visão Nº3
(1)

VISÃO

Vi que o dia estava começando a nascer. Era o
primeiro dia da semana, Domingo.
(2)
JESUS, grande, majestoso, nas suas vestes
brancas e deslumbrantes, abriu a grande porta do
barco. A porta era pesada; girou lentamente nas
dobradiças.
(3)
Grande e majestoso, os pedestres podiam notálo. Eles podiam notá-lo. Ele é um grande monarca.
(4)
Este dia foi um lindo dia; e vi que as pessoas
estavam lentamente acordando, e começando a ir para
frente e para trás em frente desta porta. E JESUS
estava chamando e chamando:

“Arrependei-vos! Volvei de vossos
maus caminhos! Vinde! Vinde! Vós estais
observando um falso dia de descanso. Eu
sou a vida, aquele que vos salva de vossos
pecados:

(6)

Arrependei-vos!”

JESUS estava pregando diante da porta. Ele
atraiu a atenção dos pedestres: “Vós estais
observando um falso dia de descanso.”
(7)
Ele disse isso alto e claro:

“Domingo é
um falso dia de descanso.
Não é o
Sábado do Eterno.”
(8)

O dia estava declinando. De tempo em tempo
JESUS entrava neste grande barco. Mas ele retornava
para ver se havia pessoas que o ouviram. Ele olhou para
a direita e para a esquerda da porta, e notou que não
havia ninguém.
(9)
Ele ainda esperou e esperou. Ele chamou e
chamou ainda mais. O dia estava diminuindo.
(10)
O sol terminou o seu curso. JESUS fechou a
grande porta. Eu estava próxima a ele. Que visão!

À noite, algumas pessoas vieram
para ver este barco sem procurar entrar
nele.
(11)
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Capítulo 537, Visão Nº 4
(1)

VISÃO

O dia seguinte veio. O sol se levantou. Como
sempre, JESUS abriu novamente a grande porta da
arca, que girou nas dobradiças, e ele esperou. O clima
estava muito bom, era um lindo dia.
(2)
Olhando-a do lado de fora, vi janelas
quadradas nesta arca. Parecia-me como uma grande
caixa, mas muito sólida.
(3)
JESUS estava esperando com muita paciência.
Ele pregou e pregou e estava chamando os pedestres.
(4)
Notei que as pessoas estavam fazendo sinais
com suas mãos sobre suas cabeças, como se para dizer:
“Quem é este homem? É um homem louco, um
homem desequilibrado.”
(5)
Observei um mundo que havia perdido o
sentido da religião e piedade. Homens, e mulheres
(com os seus saltos altos e seus sapatos), estavam
fazendo ouvir os seus passos na rua.
(6)
Eles tinham documentos de negócios em suas
mãos, absorvidos em negócios de dinheiro, imóveis
(pois vi pergaminhos, planos de construção em suas
mãos), outros em negócios deste mundo, moda, etc.
Todos estavam pressionando para frente e apressandose a ter bens e dinheiro neste mundo: "É preciso se
apressar!"
(7)
Também vi, rumo ao fim do dia, pessoas
absorvidas por prazeres factícios e sensuais.
(8)
JESUS chamou o dia todo nesta Segunda; e
ninguém veio vê-lo, ninguém falou com ele.
(9)
A noite veio. Vi que JESUS fechou a grande
porta, volvendo-a nas suas dobradiças.
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(5)

Capítulo 537, Visão Nº 5
(1)

VISÃO

No início da manhã, o dia começou a nascer.
Este foi o terceiro (3º) dia. Era terça-feira. JESUS,
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ainda diante da grande porta, pregou sobre o Sábado.
Ele disse para os pedestres e para aqueles que lhe
estavam ouvindo: “Vós estais observando um

falso dia de descanso: Domingo não é o
dia de descanso do Eterno.”

“Lembra-te do dia de descanso.
Seis (6) dias trabalharás, mas o
sétimo (7º) dia é o dia de descanso
do Eterno.”
(2)

(3)

Ele lhes falou dos dez mandamentos. Para uma
mulher que se aproximou dele, ele disse: “Não
cometerás adultério.” – Ela tinha uma vida dupla.
(4)
Consequentemente,
JESUS
falou
da
justificação pela fé, obediência ao Sábado e todas as
leis dadas nos dez (10) mandamentos:
(5)

“Amarás o Senhor teu Deus, e
somente a ele servirás.”
(6)

Assim, o Sábado é o sinal da justificação pela
fé, a justiça de Deus:
amor e obediência a este dia santo.
(7)
JESUS falou sem rodeios: “Vós estais
observando um falso dia de descanso. Domingo não
é o dia de descanso do Eterno. Vós tendes a marca da
besta, o 666 (a marca da besta):

Arrependei-vos!
Retornai a Deus!
Escapai pela vossa vida!”
(8)

As pessoas que o estavam ouvindo estavam
iradas, chamando-o de louco: “Ele é louco!” eles
diziam.
(9)
Jesus os enviou a ler a Bíblia, e lhes disse: “Eu
sou o Mestre do Sábado.”
(10)
Perdi a visão sobre isso. Ainda estava à luz do
dia.
(11)
Nesta visão, JESUS entrou na sua arca comigo,
a porta ainda estando aberta. Ele ainda esperou um
longo tempo antes de fechá-la definitivamente.
(12)
Vi que ninguém tinha procurado entrar nesta
arca. Ele estava triste.
(13)
E ele continuou a cada dia da semana até sextafeira. Era véspera de Sábado. JESUS estava olhando
para o sol. Ele sabia da posição do sol que o dia de
descanso esta se aproximando.
(14)
Desta vez ele pegou folhetos, e chamava as
pessoas que estavam passando diante do seu barco, ele
lhes entregou folhetos.
(15)
Estes folhetos falavam do Sábado, o dia de
descanso do Eterno no Sábado, seguidas por um
estudo sobre a justificação pela fé.
(16)
Ele distribuiu esses folhetos – Vi pessoas
aceitando esses folhetos, e outros os jogavam no chão.
Ele os estava chamando, chamando-os para entregar
estes folhetos.
(17)
Vi uma mulher aproximando-se do Mestre e
perguntando-lhe como observar o Sábado. Ele lhes
disse: “Lede a Bíblia; vós encontrareis todos esses
ensinamentos na Bíblia.”
(18)
Então eles foram embora e não entraram na
arca ao convite de JESUS, demasiado absorvidos pelos
prazeres sensuais e factícios deste mundo para
seguirem o Mestre.

(19)

Vi que para algumas pessoas ele explicou o
conteúdo dos folhetos que foram distribuídos para
eles. Paciente, amoroso, quanto ele ama o homem!
Tocados pelo seu charme, muitos lhe estavam
ouvindo.
(20)
JESUS os convidou a entrarem na sua arca para
se protegerem da ruína deste mundo, que está se
aproximando. Eles não creram e assim deixaram o
Senhor. Eles eram incrédulos.
(21)
Os dias da semana se passaram. Os
espectadores ainda vieram para ver o barco por
curiosidade, mas eles não entraram nele apesar do
convite do Senhor. Eles vieram e foram embora. Após
terem visto, eles criticaram o Mestre.
(22)
Fui tocada pela compaixão de JESUS pelo
homem. Com soluços em sua voz, ele continuava
chamando-os, ele não se cansava. JESUS chorou
porque ele viu a ruína caindo sobre os habitantes da
terra. Ele viu e sofreu pela dor deles apesar da
descrença e da rebelião aos seus ensinamentos. Ele lhes
suportou os insultos: “Ele é louco, ele é perturbado.”
(23)
Olhei. Ali estavam todas as denominações da
terra com suas religiões. Independentemente da
denominação, JESUS colocou o foco essencial sobre o
Sábado, o verdadeiro dia de descanso, no
Sábado, o Sábado: do pôr-do-sol de sexta-feira
até o pôr-do-sol de Sábado. Eles estavam na frente
desta arca mas não entraram nela porque o dia de
descanso, o Sábado, os perturbava.
(24)

O dia de descanso, o Sábado, é a
mensagem apresentada por JESUS para o
mundo hoje.
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Capítulo 537, Visão Nº 6
(1)

VISÃO

Notei na visão a multidão de expectadores que
estavam presentes diante da arca de JESUS. Folhetos
lhes foram distribuídos pelo Mestre.
(2)
Percebi na multidão que folhetos caíram nas
mãos dos adventistas do sétimo dia. O tema, o
assunto, era: CONVERSÃO:

Renunciai pecados e ídolos.
Observai as santas leis de Deus.
(3)

O Sábado e justificação pela fé foram
colocados em grandes letras sobre os folhetos. Ele
colocou nesses folhetos as mensagens de 1888 de
Ellen White. Tudo foi preparado neste sentido para o
mundo.
(4)
Os adventistas do sétimo dia, igreja de
Laodicéia, receberam as mesmas mensagens em suas
igrejas. Após lançar um rápido olhar a estes folhetos,
eles disseram num tom de voz condescendente: “Vós
não estais nos dizendo nada novo. É sempre a mesma
coisa. Temos conhecido estes escritos desde muito
tempo por Ellen White. Ouvimos isso em Sonhos e
Visões de Jeanine Sautron. Vós não estais nos
ensinando nada novo.”
(5)
Eles gritaram, tratando o Senhor Jesus como se
ele fosse insano. “Ele é desequilibrado,” eles disseram;
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“é sempre as mesmas mensagens no Youtube e na
internet.”
(6)
Eles não têm desculpa. – Jesus disse: “A

Igreja de Filadélfia emitiu todas essas
luzes para o mundo no Youtube e na
internet.”
(7)

Vi que JESUS estava triste. Ele não podia fazer
nada por eles. Ele não disse nada. Mas vi que ele
levantou os seus olhos e olhou para o sol, que era cerca
de 16:00 horas na tarde de sexta-feira, o último dia de
trabalho da semana antes do Sábado. O dia estava
diminuindo.
(8)
Vi pela segunda vez que JESUS fora rejeitado
pelos adventistas do sétimo dia: nos Sonhos e Visões e
diante da sua arca, quando ele os convidou a entrarem,
como ele o fez para as pessoas que guardam o
Domingo, o falso dia de descanso.
(9)
Os adventistas do sétimo dia foram
considerados como o povo que guarda este dia,
Domingo, já que JESUS comparou este povo
adventista do sétimo dia ao povo que guarda o
Domingo e tem esta marca, 666.2
(10)
Em frente da arca aberta, os adventistas do
sétimo dia recusaram-se a entrar nela, insultando a
JESUS, e recusaram seus folhetos. O chamado do
Mestre não os tocou. Eles sabiam muito; eles não mais
precisavam de JESUS; eles não mais precisavam de
qualquer autoexame3. “Eles eram radicalistas,” disseme o Senhor, “radicalistas, virgens loucas.”
(11)
Eles eram piores do que as pessoas do mundo.
Eles conheciam os ensinos de JESUS, o filho de Deus,
mas não os colocaram em prática.4
(12)
Ele disse: “Eles são infiéis, demônios de
carne.”
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Capítulo 537, Visão Nº 7

VISÃO

2

Os ASD são considerados guardadores do Domingo,
porque eles não guardam o 7º dia de Sábado santo, mas
guardam o 7º dia da maneira que os guardadores do
Domingo guardam o Domingo (comprando e vendendo,
sendo irreverentes, falando suas próprias palavras,
fofocando, caluniando, carecem de serem santificados pela
verdade inspirada da palavra de Deus, e carecem da
verdadeira “adoração em espírito e em verdade” de acordo
com as escrituras, que é o modo como os guardadores do
Domingo guardam o Domingo).
3
“Examinai-vos a vós mesmos se permaneceis
na fé; provai-vos a vós mesmos para saberdes se
YAHSHUA Messias está em vós. Se isso não for
verdade, então estais rejeitados.” 2 Coríntios 13:5.
4
“Pois não são justos diante de Deus os que só ouvem
a lei {a torá}; mas são justos os que praticam a lei {a
torá}.” Romanos 2:13. “E sede cumpridores da palavra
e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos.”
Tiago 1:22. “Mandará o Filho do homem os seus anjos
querubins, e eles ajuntarão do seu reino todos os que
servem de tropeço, e os que praticam a ilegalidade.”
Mateus 13:41.

(1)

Vi que o sol estava prestes a se pôr. JESUS
permaneceu no meio da porta e estava chamando de
novo e de novo.
(2)
Desta vez, não vi mais ninguém. Estava um
silêncio na natureza. Parecia-me que tudo havia
parado, deixando JESUS sozinho com o seu barco.
Senti uma grande tristeza, a tristeza da morte, que
estava pairando sobre o mundo.
(3)
Que tristeza! JESUS USOU TODOS OS
SEUS MEIOS. Ele tentou tudo, tentou tudo, e
suportou maus-tratos ao ponto de ser insultado pelo
povo do mundo e pelos adventistas do sétimo dia que
o chamaram de insano e lhe disseram que ele era
desequilibrado.5
(4)
Vi JESUS chorando. Fiquei tocada de ver tanto
amor, tanta compaixão pelo homem.
(5)
Ele dirigiu-se ao seu pai nos céus, mostrando
suas mãos perfuradas e seu pé perfurado:

“Pai, pai,
eu tentei de tudo.
Eu chamei.
Ninguém respondeu
ao meu chamado.
Meu sangue! Meu sangue! Meu sangue!”
(6)

Então ele me pediu para entrar na sua arca.
JESUS permaneceu dentro mais uma (1)
semana. Ele deixou a porta escancarada. Durante a
semana que a porta estava aberta, JESUS orou e cantou
salmos.
(8)
Eu estava sentada neste lugar quando vi
algumas pessoas que estavam vindo para ver JESUS,
dizendo-lhe novamente: “Somos Católicos; não
iremos observar o Sábado.”
(9)
Durante a semana, vi a grande porta aberta.
Umas poucas pessoas vieram para ver JESUS na sua
arca para tomarem refúgio ali, sentindo um remorso,
lamentando não terem aproveitado o seu apelo e por
tê-lo insultado. Não obstante o convite do Mestre,
eles foram embora para não mais voltarem para ali.
(10)
“É muito difícil,” eles disseram, “observar o
Sábado ao invés do Domingo.” Eles escolheram o
Domingo.
(11)
Outros ainda estavam a vir por curiosidade
para ridicularizá-lo. Vi pessoas do lado de fora
dizendo: “O que ele está fazendo sozinho em tal
barco?” Eles até mesmo zombaram do seu barco, que
não era do gosto deles, não tendo a forma de um barco
verdadeiro do mundo.
(12)
A semana se passou. JESUS olhou
novamente. Ninguém quis entrar. Parado diante da
porta da sua arca, ele estava esperando de novo e de
novo. Talvez haja uma (1) pessoa a vir.
(13)
Era sexta-feira. Ele olhou para o sol no céu
que estava prestes a se pôr. Eu estava ao lado dele
quando ele fechou a porta muito grande, muito alta e
tão pesada, que rolou sobre as suas dobradiças.
(7)

5

“Veio para a sua cidade, e os seus não o
receberam.” “Respondeu a multidão: Tens demônio!”
João 1:11; 7:20.
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(14)

Olhei. A porta está fechada. Neste
mesmo momento, o destino da humanidade foi
definitivamente selado, deixando-os para satanás
e para os seus demônios.
(15)

VISÃO

Vi escuridão caindo sobre a terra, cobrindo a
arca. Como terminou a semana, JESUS está na sua
arca, orando, cantando, e recitando salmos. Ele ergueu
suas mãos para o céu: “Pai...”
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Capítulo 537, Visão Nº 8
(1)

VISÃO

Era noite. Escuridão estava cobrindo a terra e
cobrindo a arca de resgate da humanidade.
(2)
Vi que o dia estava quase nascendo. Do lado
de fora, pessoas estavam chegando e se amontoando ao
redor deste barco. Eles estavam esperando por JESUS
sair deste refúgio. Outros perderam a paciência e
partiram.
(3)
Vendo luz através das juntas das pequenas
janelas, eles disseram: “Há luz lá dentro. Ele está vivo,
ele está vivo; ele não está morto.”
(4)
Eles lamentaram os maus-tratos infligidos
sobre JESUS pelas suas palavras. Vendo a espessa
escuridão que cobria a terra, eles sentiram que suas
vidas estavam em perigo; demasiado tarde eles
entenderam que tinham de buscá-lo a todo custo para
entrar no seu barco para salvarem suas vidas. A hora
era grave.
(5)
Eles lamentaram os maus-tratos infligidos
sobre JESUS pelas suas palavras. Por uma (1) semana,
e então mais uma (1) semana havia esperança para
salvar suas vidas. Ninguém veio.
(6)
Mas o mais terrível momento veio quando

A PORTA NUNCA
SERÁ ABERTA,
NUNCA MAIS.
Ó! Como as pessoas o queriam agora! Ó! Como
eles fariam qualquer coisa para serem aceitos
por ele e tê-lo lhes perdoando por o ignorarem e
tratá-lo como insano e o insultando! Quanto
pesar e remorso!
(7)
Assim, tarde demais para as pessoas
do mundo reconhecer que não era
Jeanine Sautron que falou para os
adventistas do sétimo dia e para o mundo
através de Sonhos e Visões no Youtube e
na internet.

Eles reconheceram terem
rejeitado a salvação deles
e a graça de JESUS,
(8)

que lhes foi oferecida para mudar suas vidas
pecaminosas.
(9)
Vi lágrimas. Outros estavam arrancando seus
cabelos. Ouvi ranger de dentes. Eles rolaram no pó da
terra. Eles foram invadidos pelo desespero de morrer
eternamente. Nesta hora, JESUS, o filho de Deus, não
mais estava para salvá-los da morte eterna.

VISÃO

(10)

Vi nesta visão que o filho de Deus lhes tinha

“Vinde! Vinde! Há lugar para todos.
Vinde como estais!”
dito:

(11)

Durante aqueles dias quando sua arca estava
entre os homens desta terra, ele (JESUS) enviou
novamente este convite: “Há lugar para todos.”
(12)
Vi que eles não aceitaram JESUS por
causa do sétimo dia de SÁBADO. Eles
preferiram o falso dia de descanso: Domingo.
(13)
Eles endureceram os seus corações ao ponto
que seus chamados caíram em ouvidos surdos. Eu
estava lá; eu estava olhando. Eles estavam famintos e
sedentos de ouvir as palavras saindo da sua boca.
(14)
Veio o momento quando essas pessoas
começaram a perder a paciência. Eles estavam
buscando sobre o barco se haveria uma abertura
pequena onde eles pudessem se enfiar para entrar.
(15)
Não havia nada. Vi apenas pequenas juntas
nas janelas, que permitiam a glória interior ser
distinguida.
(16)
As pessoas de fora começaram a perder a
paciência: “O que ele está fazendo dentro do seu
barco? Vemos luz, pequenas luzes. Ele está vivo;
chamemos novamente; talvez ele nos abra a porta.”
(17)
Todos clamaram:

(18)

“Ele está vivo!
Ele está vivo!
É o filho de Deus!”

Foi então que eles golpearam e chutaram os
flancos do navio com seus punhos e com seus pés,
dizendo: “Irá ele nos responder?” Eles gritaram: “Abra
para nós! Abra para nós! Abra para nós! É noite aqui
fora.”
(19)
JESUS foi atraído para, mas o caráter
mundano deles revelou um mundanismo depravado. –
“Abra para nós!” eles clamaram, “queremos entrar.” –
A porta não abriu.
(20)
Eles bateram por muito tempo, um longo
tempo, muito tarde na noite, vigiando, esperando, que
JESUS, cansado de ouvi-los bater, abrisse a porta para
eles; mas foi em vão.
(21)
Eu estava nessa visão até cedo de manhã do
Sábado da próxima semana.

Sonhos e Visões

Capítulo 537, Visão Nº 9

VISÃO

(1)

A noite passou. Vi um sol lindo e radiante
que se levantava. Era o dia de Sábado.
(2)
Para a surpresa de todo esse povo excitado,
irado, a porta abriu novamente. – Alto, muito alto, é
este homem – JESUS veio à vista deste povo irado e
excitado. Ele se apresentou para eles. Todos eles
tinham suas bocas fechadas. Que silêncio!
(3)
Vi que alguns deles se ajoelharam diante de
JESUS para adorá-lo; outros cantaram louvores.
(4)
Esse povo curvou-se diante de JESUS como
se para que ele lhes perdoasse a má atitude para com
ele. Outros pararam muito perto dele, ávidos de segui-
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lo agora, e lhe disseram que suas vestes eram muito
brancas, que os ofuscava.
(5)
JESUS, cheio de amor, não os rejeitou; pelo
contrário, teve pena deles. Sua voz era doce, mas suas
palavras eram cheias de dor. Ele lhes disse:
(6)

“Quem sois vós? Vós me conheceis?
Não sei de onde viestes. Vós me conheceis, mas
eu não vos conheço.”
(7)

JESUS tomou cuidado de fechar a porta atrás
si. Ele lhes disse: “É agora que vós despertastes e que
me buscais. É tarde demais! Houveste

chegado tarde demais. A porta está
fechada para sempre. Ela não será aberta.
Ide e clamai aos deuses que houvestes
escolhido6, vossos ídolos e os prazeres artificiais
que houvestes amado sobre a terra. Ide agora aos
vossos pastores prostitutos; que eles vos salvem
da morte eterna.”
(8)
JESUS mencionou um ponto crucial: “Vós
guardais o sétimo dia do Sábado, do pôr-do-sol
de sexta-feira ao pôr-do-sol do Sábado?”
(9)

Eles responderam: “Não observaremos este
dia: Sábado. Temos o nosso dia de descanso,
Domingo.”
(10)
Jesus lhes disse: “Este é um falso dia

de descanso. Eu sou JESUS, o Mestre do
Sábado.”7
(11)

O Senhor os fez entender que eles recusaram
a se arrepender de seus pecados, e que eles não
serviram a Deus na terra; portanto, eles não
poderiam servi-lo aqui na terra nem no céu. Eles estão
privados do seu sacerdócio.
(12)
Ele lhes disse: “Vós não fostes santificados
pela fé. Vós não tendes minha justiça, nem
obediência às minhas leis, e vós não estais
reformados. Vós não sereis capazes de viver com os
santos8 na minha glória. Vós sois imundos e
6

“Contudo vós me deixastes a mim e
servistes a outros deuses, pelo que não vos
livrarei mais. Ide e clamai aos deuses que
escolhestes; que eles vos livrem no tempo da vossa
angústia. Mas os filhos de Israel disseram a YAHWEH:
Pecamos; fazes-nos conforme tudo quanto te
parecer bem; tão-somente te rogamos que nos
livres hoje. E tiraram os deuses alheios do meio de
si, e serviram a YAHWEH, e sua alma entristeceuse a causa da desgraça de Israel.” Juízes 10:13-16.
WEB.
7
“Pelo que o Filho do homem é Mestre
{SENHOR} do Sábado, também.” Marcos 2:28. “E no
sétimo dia Deus completou a obra que tinha feito, e ele
shabat {guardou o Sábado} no sétimo dia de toda a
obra que fizera. E Deus abençoou {ajoelhou} o sétimo dia
para santificação {para santidade ao Eterno
Criador}; porque nele ele shabat {guardou o Sábado}
de toda a sua obra que criara e fizera.” Gênesis 2:2-3.
“Falarás também aos filhos de Israel, dizendo:
Certamente guardareis os Meus Sábados; porquanto isso
é um eterno monumento sinaleiro; para que saibais que eu
sou YAHWEH, o Eterno Criador, que vos santifica {Eu
vos faço santos}.” Êxodos 31:13.
8
“Santos” são aqueles “que guardam os
mandamentos de Deus E a fé de Jesus.” Apocalipse

impuros. Retornai de onde viestes, vós sois virgens
loucas, despojados da justiça de cristo,

AMOR e FÉ.”

(13)

“Ide,” disse JESUS, “ide e clamai aos
deuses que escolhestes. Vós semeareis problemas
com os santos no meu barco se vos deixar entrar
neste lugar. Ide e adorai vossos ídolos.”
(14)

Agora JESUS, o filho de Deus, disse:

“Fechei a porta da minha arca9 que coloquei
sobre a terra. Agora é tarde. Ninguém mais
pode entrar nela. Quando vos chamei não me
respondeste. Quando clamei a vós, me dissestes
que eu era insano, desequilibrado. Assim é que
vós tratastes os profetas que vos foram enviados.
Vós fostes surdos aos meus chamados.”
(15)
“Vós amastes a sensualidade e prazeres
artificiais sobre esta terra. Houvestes escolhido a
estrada larga que conduz à perdição.” – JESUS
falou claramente – “Vós não servistes Deus nesta
terra. Não vos conheço.”
(16)

Compreendi por estas palavras que sua
graça tinha sido removida deste mundo, mas não

de seus santos.

14:12. Jesus disse: “Se queres entrar na vida, guarde
os mandamentos.” Mateus 19:17. O quarto
mandamento é o sétimo dia (santificador) de Sábado, que
foi instituído em Gênesis 2:2-3, como um memorial
santificador, tempo de esclarecimento (um facho de
luz) para cultuar, amar, e adorar, YAHWEH, o
Eterno Criador, com todo o coração, alma, mente,
e forças.
9
“E os que entraram eram macho e fêmea de
toda a carne, como Deus lhe tinha ordenado {a
Noé}; e YAHWEH o fechou dentro.” Gênesis 7:16.
“Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto
ave como gado, animais selvagens, todo réptil que se arrasta
sobre a terra, e toda humanidade. Tudo o que tinha
fôlego do espírito de vida em suas narinas, tudo o
que havia na terra seca, morreu.” Gênesis 7:21-22.
“Pois, eis que YAHWEH virá com fogo, e os seus
carros serão como o torvelinho, para retribuir a sua ira com
furor, e a sua repreensão com chamas de fogo. Porque
com fogo e com a sua espada entrará YAHWEH em
juízo com toda a carne; e os que forem mortos por
YAHWEH serão muitos. Os que se santificam, e se
purificam para entrar nos jardins, atrás daquele que está no
meio, os que comem da carne de porco, e da
abominação, e do rato, esses todos serão
consumidos, diz o Yahweh.” Isaías 66:15-17.
“Se de fato é justo diante de Deus que ele dê em paga
tribulação aos que vos atribulam, e a vós, que sois
atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se
manifestar o Mestre YAHSHUA com os anjos do seu
poder em chama de fogo, e tomar vingança dos que
não conhecem a YAHWEH e dos que não obedecem
ao evangelho de nosso Mestre Yahshua; os quais sofrerão
{“o salário do pecado é a morte,” Romanos 6:23}, como
penalidade, a destruição eterna, banidos da face do nosso
Mestre e da glória do seu poder, quando ele vier para ser
glorificado nos seus santos e para ser admirado em todos os
que tiverem crido (porquanto o nosso testemunho
{especialmente os dez mandamentos} foi crido entre vós)
naquele dia.” 2 Tessalonicenses 1:6-10.

Sonhos e Visões 537 - Página 6 de 8 – 1 de Setembro, 2017
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Capítulo 537, Visão Nº 10
O mundo foi julgado, os vivos e os mortos:

A porta da graça está
definitivamente fechada
para este mundo.
Sua ruína é iminente.
A terra passará,
com todos os seus habitantes.10

Esta arca colocada sobre a terra é o mesmo
modelo como a arca de Noé. É feita inteiramente de
madeira.
(11)
Assim Deus, o pai, o filho Jesus, e o

Espírito Santo, vieram para trazer ao
mundo uma mensagem de amor através
dos Sonhos e Visões de Jeanine Sautron,
revelando para eles a destruição dos maus e dos ímpios
sobre a terra, breve:

(2)

JESUS revelou: Aparte dos 144.000 selados
com o selo de Deus, os humanos que não receberam
a sua graça são chamados pelo filho de Deus:
demônios de carne11, tendo a marca do
anticristo: 666, com sua imagem: Domingo.12
(3)

O destino de cada ser humano foi
selado. JESUS retirou a si mesmo definitivamente da

terra, deixando este edifício para satanás e para seus
demônios.
(4)
Eu vi JESUS deixando a terra. Ele ascendeu
ao céu para o seu pai. Ele deixou esse mundo para
satanás e seus demônios.
(5)
Neste momento, a terra está sob as
seis (6) taças da ira de Deus, que estão caindo
sobre os ímpios. Elas estão cheias com a
misericórdia de Deus. Caso contrário, tudo o
que está no mar, na terra, e no ar, tudo teria morrido.
(6)
Ele revelou-me: A sétima (7ª) taça
será derramada sem misericórdia; e os
santos fechados com JESUS reconhecerão:
(7)

Isto é o fim!

O filho de Deus enviou brasas ardentes que
interromperam a natureza, o clima, a temperatura e a
água.
(8)
Foi-me mostrado, a água será a praga mais
terrível, deixando as grandes cidades e vilas na
escuridão. Ricos e pobres estarão sob esta praga das
brasas ardentes:
“Ninguém escapará!” disse JESUS.
(9)
Deus ama essa terra com os seus habitantes.
Ele é um Deus de amor. Mas os habitantes desta
terra esqueceram-se de suas leis, e esgotaram a sua
paciência. Deus os está punindo com brasas ardentes e
as seis (6) taças derramadas sobre a terra, para afundálos em tormento.

(12)

É iminente!
É o FIM.

JESUS revelou que o fogo que ferve no
centro da terra logo cobrirá a terra. Ela será destruída
pelo fogo, não deixando escapar os maus e os ímpios.
Ele deixou a terra.
(13)
Outra praga que cairá sobre a terra, na
França, será o Chernobyl, breve.
(14)

(15)

terra foi

A terra será destruída
pelo fogo em breve,
muito breve:
Este é o fim
da hora.

O destino de cada um vivendo aqui sobre a

selado.

Ninguém escapará!
(16)
(17)

Deus é amor.

JESUS revelou-me que ele trará novamente a
paz e amor para a nova terra, o Sábado sobre a nova
terra unindo aos mundos habitados que guardam o
santo Sábado do Eterno.
(18)
Está terminado; é o fim dos maus, os
rebeldes das suas leis. JESUS purificará esta terra.
Ele o decretou: A porta está fechada
(19)

para sempre e sempre.

A obra do terceiro (3º) e do quarto
(4º) anjo está terminada.
(20)

Uma arca foi colocada aqui sobre esta terra
para a salvação do homem. Esta salvação é negada aos
habitantes da terra. Eles estão condenados. A

porta da graça está fechada para o
mundo.
Ninguém
mais
pode
ser
convertido.
(21)

10

“Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras
jamais passarão.” Mateus 24:35; Marcos 13:31; Lucas
21:33. “Virá, pois, como ladrão o dia de YAHWEH, no
qual os céus passarão com grande estrondo {zumbido, i.e.,
com um acidente}, e os elementos, ardendo, se
dissolverão, e a terra, e as obras que nela há, serão
queimadas.” 2 Pedro 3:10.
11
“Vós tendes por pai o Diabo, e quereis satisfazer
os desejos de vosso pai.” João 8:44.
12
“... à imagem {perfil em idolatria} da besta, para que a
imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos tantos
quanto não adorassem a imagem da besta.” Apocalipse
13:15. “...os que adoraram a sua imagem... foram
lançados vivos no lago de fogo que arde com
enxofre.” Apocalipse 19:20.

Esta
porta
foi
antediluvianos no passado.

fechada

para

os

Hoje ela esta fechada para
este mundo, cujo
destino foi selado.
(22)
(23)

É o FIM.
Ninguém pode ser salvo13.

13

NOTA DO PUBLICADOR: Uma vez que o espírito
santo de Jesus foi retirado do mundo, ninguém novo do
mundo pode ter a convicção, ser convencido, e convertido
pelo espírito santo, porque o arrependimento é o “dom” do
espírito santo que dá ao pecador a habilidade para se
“arrepender.” Uma vez que o “destino de cada ser humano
(quer seja parte dos 144.000, ou parte da “grande multidão,”
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(24)

O mundo foi julgado.

JESUS mostrou-me o livro, “O Grande
Conflito” de Ellen White:

(25)

Este conflito está terminando
AGORA.

Mensagem do filho de Deus
revelada por Sonhos e Visões de Jeanine
Sautron.
Jeanine Sautron

ou parte dos pecadores impenitentes) foi selado,” (S&V
537:10:3), o selamento dos 144.000 “santos” está completo
como está escrito: “Dizendo: Não danifiques a terra, nem o
mar, nem as árvores, até que selemos na sua fronte os servos
do nosso Deus.!” Apocalipse 7:3. “E ouvi o número dos que
foram assinalados com o selo, cento e quarenta e quatro mil
de todas as tribos dos filhos de Israel...” Apocalipse 7:4. Mas
Jesus conhece os seus (aqueles do mundo e das igrejas do
mundo, que andariam na verdade, se conhecessem a
verdade), e aos que breve será dada a verdade e serão
batizados.
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