Capítulo 538

Sonhos e Visões
Sexta-feira, 12 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.
(1)
A RUÍNA É
IMINENTE!
SERÁ REPENTINO E
INESPERADO.
DEUS O PAI
ENCERROU OS SEUS DENTRO DO
TABERNÁCULO CELESTIAL.
ELES ESTÃO ABRIGADOS DAS
PRAGAS.
Sonhos e Visões

Capítulo 538, Visão Nº 1
(2)

VISÃO

O mundo está condenado. É
irrevogável.
(3)
JESUS, o filho de Deus, fechou a porta com os
seus no interior. Eles estão abrigados dos ímpios e das
sete pragas.
(4)
Vi uma terra desolada, ressequida pela seca; e
enchentes por toda parte, imergindo casas e terras.
(5)
Ele aproximou-se de mim aqui nesta terra e me
disse:

“É o FIM
de todas as coisas!
Está se aproximando.

Já e visível aos olhos do mundo.” –
Estávamos numa grande inundação e olhávamos para
as águas violentas.
(6)
Depois disso, JESUS disse:

(7)

“É o fim
da hora.”

Fui levada pelo meu mensageiro para encontrar
JESUS no tabernáculo celestial. Ele me revelou que o
julgamento dos vivos e dos mortos está
terminado.
“É o FIM da hora.
Não há mais tempo:
Não mais anos,

(8)

(9)

não mais meses,
não mais dias.
Não mais tempo.”
“O tempo não mais é.
É o fim do mundo.

É iminente!”

O destino desse mundo está agora
selado.
(10)
O julgamento dos vivos e dos mortos acabou.
(11)
JESUS disse: “Os que conheceram a lei serão
julgado pela lei, e os que não conheceram a lei serão
julgado sem a lei.”
[“Pois para com Deus não há parcialidade.
Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei
também perecerão; e todos os que sob a lei
pecaram, pela lei serão julgados. Pois não são
justos diante de Deus os que só ouvem a lei; mas
serão justificados os que praticam a lei.”
Romanos 2:11-13.]
(12)

“Os 6.000 anos dados a satanás também estão
terminados. (Ver também O Grande Conflito de
Ellen White.)”
[“À medida, porém, que a igreja se aproxima da
hora de sua libertação definitiva, satanás há de agir
com redobrada energia. Ele desceu a vós, e tem
grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Apoc.
12:12. Ele operará "com todo o poder, e sinais e
prodígios de mentira". II Tess. 2:9. Durante 6.000
anos esse espírito superior, que ocupou outrora
lugar preeminente entre os anjos de Deus, tem
estado devotado a uma obra de destruição e engano.
E toda habilidade e astúcia satânicas adquiridas, toda
a crueldade desenvolvida nessa luta de longos
séculos, serão empregadas contra o povo de Deus no
conflito final. É nesse tempo cheio de perigos que
os seguidores de cristo terão de anunciar ao mundo
a mensagem do segundo advento de Cristo, a fim
de
preparar
um
povo
"imaculado
e
irrepreensível" para a volta do Senhor. II Ped.
3:14.” {O Grande Conflito Condensado}, páginas 1112.]
(13)

JESUS declarou que ele tem sido
Melquisedeque no santuário celestial, pleiteando
pelo seu povo e pelo mundo.
[“E ainda muito mais manifesto é isto, se à
semelhança de Melquisedeque se levanta
outro sacerdote, que não foi feito conforme a lei
de um mandamento carnal, mas segundo o poder
duma vida interminável. Porque dele assim se
testifica: ‘Tu és sacerdote para sempre,
segundo a ordem de Melquisedeque’... Mas
este, porque vive para sempre, tem o seu
sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também
salvar {“o seu povo dos pecados DELES.”
Mateus 1:21} perfeitamente os que por ele se
chegam a Deus, vendo que ele vive sempre
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para interceder por eles. Porque nos convinha
tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado,
separado dos pecadores, e feito mais sublime
que os céus.” Hebreus 7:15-17, 24-26.]

Sonhos e Visões

Capítulo 538, Visão Nº 2

VISÃO
(1)

JESUS continua no santuário celestial.
Ele está pleiteando até a sétima praga ser
derramada sobre a terra.
(2)
JESUS não deixou o santuário celestial ainda.
Ele está falando com o seu pai. Ele está pleiteando
e recebendo as orações dos santos que vem da
terra. Ele é o advogado deles em suas vidas aqui sobre
a terra, salvando-os perfeitamente.
(3)
Os santos foram julgados. Eles não mais
passarão pelo julgamento. O filho de Deus os selou
com o seu selo. Eles são separados. Eles são

inabaláveis e inculpáveis.

[“E ouvi o número dos que foram selados,
144.000.” Apocalipse 7:4. “Foi-lhes {aos escorpiões}
dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a
verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente
aos homens que não têm na fronte o selo de
Deus.” Apocalipse 9:4. “Aqui está a paciência dos
santos,
daqueles
que
guardam
os
mandamentos de Deus e a fé em Jesus.”
Apocalipse 14:12.]

senti na sua companhia, já era a eternidade.
Perdi de vista todas as coisas da terra.
(12)
O filho de Deus é amável; o que me fez sentir
que eu estava diante de alguém que conhece o coração
humano perfeitamente.
(13)
Eu gostaria que essa conversa continuasse por
mais tempo; mas o anjo em serviço disse para JESUS:
“Os assentos estão prontos. Os santos já estão
presentes, e eles te estão esperando à porta.”
(14)
JESUS lhe disse para abrir a porta e fazê-los
sentarem-se no seu templo. Era o Dia de Sábado. O
santuário celestial se tornou um templo para
a adoração do Sábado.
(15)
JESUS me levou para o lugar onde todas as
vestes mediatórias estavam guardadas. Eu as vi bem
arrumadas. Ele abriu as gavetas, e vi o manto vermelho,
o turbante, o peitoral de pedras, e os pequenos sinos
de ouro. Isto permanecerá neste lugar para sempre.
(16)
Então ele me colocou no templo e me colocou
na primeira fila. Eu era a única presente naquele lugar
naquela hora.
(17)
Enquanto esperava pela presença dos santos,
ele cuidou de acender o seu incensário. Uma fumaça
aromática estava se espalhando nesse lugar.
(18)
Ele não mais tinha sobre si as suas vestes de
mediador. Ele podia se mover facilmente no seu
templo. Que brancura, suas vestes da justiça
de cristo!
(19)
Diante deste altar propiciatório (assento de
misericórdia), ele estava falando com o seu pai:

(4)

JESUS me disse: “As seis taças da minha ira
foram derramadas. Elas se amplificarão sobre a terra.
A sétima taça será derramada sem
misericórdia.”
(5)

OS JUSTOS
NÃO MAIS SÃO JULGADOS.

Eles estão encerrados com JESUS no templo
celestial.
(6)
JESUS está orando a seu pai:

(7)

“Pai, quero que aqueles
que tu me deste
estejam comigo para sempre.”

Ele os conhece todos pelos seus nomes. O
filho de Deus está agora buscando vê-los vivos com
ele.
(8)

(9)

(10)

O mundo não mais
tem nenhum mediador.
JESUS vem!

O filho de Deus se voltou e me disse:

“Minha graça te basta.”

Ele me levou aos livros de profecia de Ellen
White. Ele pegou O Grande Conflito e me disse
para ler este livro. Há dois livros impressos de
Sonhos e Visões que estão cheios com estes livros
de profecia.
(11)
Este momento passado com JESUS me fez
esquecer que eu era carnal, como um ser humano
carnal. Eu estava provando o que será a eternidade com
ele sempre. Havia um grande relacionamento entre ele
e eu. Conhecê-lo, vê-lo, e falar com ele, o que

(20)

“Pai, quero que aqueles
que tu me deste
estejam comigo para sempre.”

Ele tinha este profundo desejo de viver com ele
pela eternidade, que está se aproximando. O quanto
ele nos ama!
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Capítulo 538, Visão Nº 3
(1)

VISÃO

Olhei na direção da grande sala. Vi que os
irmãos e irmãs estavam começando a tomar seus
assentos neste local. Vi que o anjo em serviço estava
dispondo-os. Cada um tinha o seu assento neste lugar.
(2)
JESUS, parado diante deste assento de
misericórdia, estava falando com o seu pai, e do
incensário estava saindo fumaça. Ele o estava agitando
para que muita da fumaça aromática pudesse se espalhar
por toda parte.
(3)
Olhei, e vi a primeira pessoa presente. Antes
de essa pessoa tomar assento neste lugar, JESUS disse
para o anjo em serviço:

(4)

“Retire as vestes
imundas dele.
Vista-o com
as vestes brancas
da minha justiça.”

Olhei novamente para as pessoas que estavam
chegando e vi aquelas pessoas que não foram
convidadas, e que vieram de um modo a esconder de
JESUS os seus pecados na terra.
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(5)

JESUS os conhecia. Ele os viu, no entanto eles
tinham às costas viradas; àquelas pessoas não estavam
vestidas com a justiça de cristo. Portanto, eles não
receberam as vestes brancas da justiça de cristo. Eles
eram sujos. Eles tinham as suas próprias roupas.
(6)
Os pecados deles estavam ocultos de seus
irmãos e irmãs, mas eles não poderiam mentir àquele
que lê os corações como um livro aberto. Eles se
esconderam atrás das pessoas para ocultar sua
presença.
(7)
Vi outras pessoas com vestes mundanas, que
estavam criticando os santos, que estavam vindo da
terra. Não sendo capazes de influenciar os que estavam
presentes para denegrir outras pessoas que estavam
chegando, eles foram desencantados, pois àqueles que
estavam chegando a este lugar, e que amavam a JESUS,
não quiseram fazer como eles.
(8)
Portanto, essas pessoas se levantaram e
deixaram as fileiras. O anjo em serviço abriu a porta
para eles, e então a trancou atrás deles.
(9)
Eles tinham roupas sujas. O caráter deles
não foi formado segundo o padrão, que é
JESUS:
(10)

FÉ E AMOR.

Após estar o templo cheio com essas pessoas
que vieram para o Sábado do Mestre, vi JESUS
fazendo a inspeção das pessoas presentes. Os seus
olhos examinadores escrutinava cada coração, cada
pessoa.
(11)
Vi que o filho de Deus achou neles o seu lindo
caráter, vestidos com a fé salvífica, e o amor de
Deus nos seus corações, vestidos nas vestes da
justiça de JESUS. Eles não queriam mais deixá-lo.
Eles estavam bem neste templo, próximos a ele.
(12)
Olhei novamente. Vi o filho de Deus indo para
outras pessoas que não eram dignas de estarem neste
lugar. – Ele lhes disse: “Quem sois vós!? De onde
viestes!? Não vos conheço.” – Eles tinham as suas
bocas fechadas.
(13)
Ele lhes disse: “Vosso lugar não é aqui.”
(14)
Essas pessoas criam que JESUS as aceitaria nos
seus pecados. Eles pensaram que fossem salvos nos
seus pecados. Esse não era o caso. Ao comando do
Mestre, o anjo em serviço veio; ele apanhou o braço
dessas pessoas e as levou para fora do seu templo.
(15)
Essas pessoas clamaram: “Amamos a JESUS!
Amamos a JESUS!” Eram clamores de morte,
clamores de desespero; o que ouvi eram clamores de
morte eterna. Eles estavam pisoteando o chão com
seus pés. Tantos anos na igreja adventista do sétimo
dia! E tantos anos na Igreja Remanescente de
Filadélfia! JESUS não os reconheceu como sendo
parte dos santos.
(16)
Eles gritaram altos clamores, clamores de dor,
mas JESUS não os ouviu. Ele estava angustiado, mas
ele não se virou para olhar para eles, deixando esse anjo
em serviço fazer o seu dever de colocá-los para fora.
(17)
Estas pessoas gritaram e gritaram novamente:
“Amamos a JESUS! Amamos a JESUS!” Foi em vão.
JESUS não respondeu aos clamores deles de
desespero. Diante do assento de misericórdia, ele
permaneceu insensível aos clamores deles. Eles eram

pessoas que vieram da Igreja Remanescente de
Filadélfia.
(18)
JESUS apelou para outro anjo para apoiar este
anjo. Eles os dois os apanharam pelos braços. Eles
foram carregados por esses anjos e colocados para
fora.
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VISÃO
(1)

Que paz, que descanso, reinou após isso!
(2)
Após o que tinha acabado de acontecer, olhei,
atraída por JESUS, que era alto e majestoso, com sua
linda veste branca.
(3)
JESUS olhou para cada um dos santos
presentes neste lugar. Eu tremi: Ele tinha o seu olhar
sobre mim, e sobre todos aqueles que estavam
presentes. Ele os conhecia todos pelos seus nomes. Eu
o ouvi nomear os nomes deles. Que simpatia, que
ternura pelos seus eleitos que vieram da terra!
(4)
Que paz, que descanso! Mas o anjo em serviço
veio para dizer a JESUS que havia pessoas chamadas
adventistas do sétimo dia de Laodicéia que estavam
diante da porta fechada. Eles estavam esperando e
queriam entrar neste templo.
(5)
Pelo fato dessas pessoas, que eram chamadas
“adventistas do sétimo dia,” terem algum
conhecimento do espírito de profecia de Ellen White,
e estarem registradas nos livros das suas igrejas, elas
acreditavam que seriam autorizadas a entrar nesse
lugar.
(6)
Ouvi que eles estavam perdendo a paciência do
lado de fora desta porta fechada. – JESUS disse em voz
alta para o anjo em serviço:

“Eu não os conheço.

Estas igrejas ASD, com os seus crentes,
possuem a marca 666 do seu pai, o diabo. Eles
são demônios de carne.”
(7)

O anjo em serviço recebeu a ordem de JESUS
para não abrir a porta para eles:

(8)

“A porta permanecerá
fechada para eles para
sempre,” disse o filho de Deus.

Esperando por um longo tempo do lado de
fora atrás da porta, e vendo que não estava sendo
aberta para eles, ouvi o choro de desespero, choro de
morte que ouvi: “Abra para nós! Abra para nós!”
Suspiros, arrependimentos... eles golpearam a porta
com os seus punhos até que essas pessoas, os
adventistas do sétimo dia, Igreja de Laodicéia,
perceberam que a porta nunca seria aberta.

(9)

Esta porta foi fechada para eles
PARA SEMPRE.
VISÃO

Vi que JESUS se colocou diante do seu altar e
em seguida disse isso:
“Aquele que é santo, que se santifique ainda.
Aquele que é justo, que seja justificado ainda.
Aquele que é imundo, que seja imundo ainda.”
(10)
O anjo em serviço manteve contato comigo e
me disse: “É JESUS quem presidirá o Sábado. Ele não
começará agora. Ele está esperando pelo
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‘remanescente’ dos seus irmãos e irmãs
judaicos sobre a terra. Eles estão no seu caminho
para o templo celestial. Eles chegarão em breve.”
(11)
Enquanto isso, a assembleia dos santos
cantava hinos de louvor para a glória de JESUS.
(12)
Ele anunciou-me que a irmã Ellen White e o
irmão Tiago White estão presentes aqui, que eles estão
simplesmente na terceira fileira atrás de mim.
(13)
Eu me levantei para ir saudá-los, quando
percebi que eu não falava inglês. Eu tinha esquecido. –
Ele me disse: “O santos em breve estarão
completos.”
(14)
Cantamos este hino de louvor: “Que descanso
celestial, JESUS, pertencer-te!” (Hinário Francês
292)
(15)
Um tempo muito curto se passou; então vi o
filho de Deus colocar o seu incensário fumegante no
chão e ir à direção da porta para abri-la aos seus irmãos
e irmãs judeus, pois somente ele sabia que eles tinham
chegado e estavam esperando do lado de fora da porta
do templo.
(16)
JESUS tomou a chave da mão do anjo em
serviço para abrir a porta para eles e conduzi-los para
dentro.
(17)
Eu estava em visão do lado de fora do templo
com JESUS. Vi que o “remanescente” dos seus
irmãos e irmãs judeus estavam esperando.
JESUS os reconheceu imediatamente. Foi uma alegria
recebê-los. JESUS os abraçou um por um em seus
braços. Eles eram abraçados como um pai com seu
filho. O filho de Deus encontrou sua família judaica
novamente, esse pequeno remanescente tão precioso
para ele, que guarda o Sábado sobre a terra, e
que recebeu a sua justiça.
(18)
Vi que essas pessoas foram justificadas pela
obediência
e
tinham
guardado
os
mandamentos de Deus, fiéis aos seus ensinos.
[“Mas agora manifesto {a revelação do mistério} e,
por meio das escrituras dos profetas, segundo o
mandamento do Deus eterno, dado a conhecer a
todas as nações para obediência da fé.” Romanos
16:26. “Jesus Cristo nosso Senhor, pelo qual
recebemos a graça e o apostolado, por amor do
seu nome, para a obediência da fé entre todos os
gentios, entre os quais sois também vós
chamados para serdes de Jesus Cristo; a
todos os que estais em Roma, amados de Deus,
chamados para serdes santos...” Romanos
1:4,5,6,7.]
(19)
Eles foram aprovados por JESUS, que os
convidou a entrarem no seu templo, e a se juntarem
aos seus. Eles não eram radicalistas, nem formalistas.
(20)
Foi emocionante. JESUS estava feliz por
receber o seu próprio povo, judeus como ele
mesmo, entre os seus já reunidos judeus pela fé.
(21)
JESUS disse aos seus irmãos para
retirarem os seus chapéus pretos; o que eles
fizeram. Eles os colocaram sobre os seus peitos, e o
senhor os apressou a entrarem, com suas esposas
veladas, entre os seus. Vi que as mulheres veladas
entraram com eles neste lugar.
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Capítulo 538, Visão Nº 5
(1)

VISÃO

JESUS estava esperando, feliz por aquele
momento, quando vi judeus vindos da terra, chegando
à porta do templo. Eles saudaram a JESUS.
(2)
Mas eu estava surpresa que ali não havia este
vínculo, esta volta ao lar; era frio. Nenhuma palavra
fora trocada com JESUS. Eles eram frios. Não houve
abraço; era frio.
(3)
Eles não falaram com ele. Eles eram
indiferentes. Eles não conheciam realmente a JESUS.
Vi que essas pessoas judias eram judeus, mas não
conheciam realmente quem ele era. Eles obedeceram à
letra os seus ensinos, mas eram despojados da graça
que salva, e da fé.
(4)
Houve um momento de espera, pois JESUS
estava esperando. Então eles decidiram entrar, a
despeito de si mesmos, dentro deste templo, e falaram
com JESUS.
(5)
JESUS lhes pediu para removerem as suas
quipás de suas cabeças. Eles não responderam a esse
pedido. Eles eram frios para com o Mestre.
Humilhados por essa exigência, eles não entraram.
(6)
JESUS estava esperando, pois ele é paciente.
Eles insistiram em entrar no templo do Eterno com as
suas quipás. JESUS disse: “Não, removei vossas
quipás.”
(7)
Humilhados por essa exigência, eles se
distanciaram dele. Eles ainda estavam esperando que o
filho de Deus lhes dissesse: “Sim, vós podeis entrar no
meu templo com vossas quipás.”
(8)
JESUS novamente rejeitou o pedido deles. Ele
lhes disse: “Não.” Contrariados e humilhados, eles
foram embora. Eles não queriam obedecer a
JESUS.
(9)
Quando JESUS disse “Não,” ele quis dizer,
“Não.” Eles eram muito orgulhosos, muito seguros de
si mesmos, da salvação pelas obras. Não notei
nenhuma humilhação diante daquele que é o Mestre
do UNIVERSO.
(10)
Eles partiram, tomando as escadas que os levou
de volta a terra. Eles eram frios, mas JESUS os amava,
esperando novamente para que eles retornassem.
(11)
Eles retornaram. Era sempre o mesmo pedido
para entrarem no seu santo templo com as suas quipás.
JESUS, firme, dize-lhes: “NÃO.”
(12)
Como antes, ele lhes disse: “Removei as
vossas quipás se quereis entrar na adoração do
Sábado no meu templo.”
(13)
Ele disse: “No meu templo os homens não
estarão cobertos com chapéus ou quipás. As
mulheres estarão com o véu.”
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Capítulo 538, Visão Nº 6
(1)

VISÃO

Permaneci um momento sozinha com JESUS.
Ele estava triste acerca do retorno deles para a terra.
Quanto ele os amava!
(2)
Percebi que eles não eram realmente os seus
irmãos. Eles não o conheciam. Eles eram ímpios. Eles
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tinham seguido o Mestre sobre a terra de uma maneira
Vós também sois culpados das abominações deles.
muito superficial. Eles não conheciam a JESUS.
Estou abrindo a porta um pouco para vós.”
(15)
Eles não tinham amor nos seus corações. Eles eram
Vi que a porta abriu um pouco. JESUS
frios, distantes. O Senhor é a água da vida; eles
propositadamente abriu-a um pouco mais. Para a
não beberam desta água.
surpresa deles eles viram que eu estava sentada neste
(3)
Jesus disse-me: “Notaste que eles tinham
templo, na glória de Deus. Eles tinham as suas bocas
vestes sujas? Eles não estão cobertos com minha
fechadas.
(16)
justiça. Eles não sabem realmente quem Eu sou.”
Então com a grande chave JESUS trancou
(4)
Houve silêncio. Mas JESUS quis me
duplamente a porta por dar duas voltas na fechadura.
confidenciar o que ele sentia: “Eles são radicalistas. O
A porta estava definitivamente fechada no céu.
(17)
amor de Deus, e seus princípios, não foram
Que paz! Que descanso! Como um vento, o
enraizados nos seus corações. Eles eram superficiais.
fôlego de Deus passou sobre os santos, e a glória de
A crença deles era dura, radical, e privada da fé que
Deus emanava deste lugar.
(18)
salva. Eles são virgens loucas – salvação pelas obras –
Estávamos na paz e adoração do Sábado, a
como os adventistas do sétimo dia.”
doçura de JESUS, seu doce olhar, embalados num
(5)
Salvação pelas obras, virgens loucas, sem
banho de amor com o odor aromático da fumaça do
realmente conhecer a JESUS, radicais, duros,
incensário. Cheirava bem.
(19)
privados da fé salvífica, eles amaram as leis, mas não
Conhecendo o fim da hora para este mundo, e
a JESUS como o Senhor do UNIVERSO.
o derramamento das pragas e suas consequências sobre
(6)
JESUS sabia que, após a vinda dos seus irmãos
a terra, JESUS encerrou todos os seus fiéis com ele.
e irmãs judeus, vestidos com a justiça de cristo,
Eles estão abrigados no templo do céu. Eles nunca
ninguém mais viria. O filho de Deus decidiu destruir a
mais sairão.
escadaria que ligava a terra ao céu.
Sonhos e Visões
(7)
Jesus desceu esta escadaria com o anjo em
Capítulo 538, Visão Nº 7
serviço para a terra, examinando para ver se não havia
VISÃO
mais alguém subindo para o templo no céu.
(1)
Olhei.
Estávamos
na glória de Deus. JESUS
(8)
Vi JESUS assoprando sobre esta escadaria. O
olhou para os seus; e vi a satisfação sobre a sua face.
fôlego da sua boca a queimou com fogo a fim de
Os santos eram os abençoados no seu amor. Eles não
destruí-la completamente.
queriam sair desse lugar. No templo do céu eles
[“O seu hálito faz incender os carvões, e da
estavam bem com JESUS.
(2)
sua boca sai uma chama.” Jó 41:21. “E não
Eles estão abrigados dos ímpios, e
julgará segundo a vista dos seus olhos, nem decidirá
abrigados das seis pragas que estão caindo todos os
segundo o ouvir dos seus ouvidos; mas julgará com
dias sobre a terra, e abrigados da sétima praga.
(3)
justiça os pobres, e decidirá com eqüidade em defesa
Estando encerrados com JESUS no templo do
dos mansos da terra; e ferirá a terra com a vara de
céu, e sentados neste lugar, eles não podiam mais
sua boca, e com o sopro dos seus lábios
descer para a terra. Eles estavam abrigados. Deus o pai,
matará o ímpio. A justiça será o cinto dos seus
o filho, e o espírito santo os encerraram ali dentro.
lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins.” Isaías
Eles estão abrigados no templo de Deus.
(4)
11:3-5]
Bem-aventurados são os que Deus
(9)
incorporou
dentro deste círculo!
O fogo destruiu esta escadaria. E vi o filho de
(5)
JESUS
fechou a porta sobre eles para sempre,
Deus com o anjo em serviço. O fogo colocou essa
protegendo-os
dos ímpios, de satanás, e seus
escadaria em chamas, até o templo. JESUS e seu anjo
demônios.
Encerrados
com JESUS, eles não podem
em serviço se apressaram a entrar, onde os santos
entrar
nos
pecados
deste
mundo. Deus os separou do
tomaram refúgio.
(10)
amor
deste
mundo.
Então vi que JESUS trancou duplamente a
(6)
Assim, eles são os eleitos de Deus (que os
porta por girar a chave duas vezes na fechadura. Ele a
separou
deste mundo que vive em pecado). Os seus
fechou definitivamente, sabendo que qualquer um que
eleitos
não
mais serão afetados pelos contentamentos e
não lhe pertença não virá para lhe disturbar.
(11)
prazeres
deste
mundo. Eles estão sentados com Deus
Mas antes disso, antes que esta porta estivesse
na
glória
do
pai,
do filho, e do espírito santo, pois o
definitivamente fechada, algumas pessoas bateram na
seu
pai
celestial
os
abrigou,
porta.
OS
ENCERROU.
(12)
JESUS, sabendo quem essas pessoas eram, foi
(7)
Agora
eles
não
mais querem se afastar dele. Os
ele mesmo abrir para elas. Ele não pediu isso para o
santos
estão
abrigados,
selando o destino desse
anjo em serviço.
mundo.
(13)
Ele lhes perguntou: “Quem sois vós!? De
(8)
A
porta
da
graça
está
onde vens!?” Eles eram novamente adventistas do
definitivamente
fechada,
e
para
as
sétimo dia. – JESUS disse: “Não vos conheço.
virgens loucas, esta porta permanecerá
Retornai aos vossos pastores prostitutos e vossos
fechada para todo o sempre.
diretores, que são criminosos, assassinos de crianças.
(9)
Fechados ali dentro com ele, com JESUS,
Retornai para eles.”
(14)
estamos
perfeitamente salvos.
“Conhecendo-lhes as obras, vós haveis
participado na abominação deles e as haveis aceitado.
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(10)

O anjo em serviço me informou da presença de
Ellen White e Tiago White neste lugar. Eu entendi que
JESUS ajuntou dentro deste lugar todos os santos
desde o começo da obra do terceiro anjo em 1845, e
nos últimos dias, os santos em Sonhos e Visões por
Jeanine Sautron do terceiro e quarto anjo.
(11)
As mensagens do terceiro e quarto
anjos estão terminadas. É o próprio JESUS
que veio para terminar esta obra no Youtube
e na internet.
(12)
Todos os santos foram reunidos dentro deste
templo, e JESUS os fez sentarem-se com ele – seus
irmãos e irmãs, judeus pela fé, e seus irmãos e irmãs,
judeus por nome – e com os seus já reunidos. Juntos,
fechados ali dentro com JESUS, estávamos felizes.
(13)
As coisas da terra foram completamente
removidas de mim. A única pessoa que vi, que eu
estava contemplando, era JESUS, aquele que
meu coração ama intensamente.
(14)
Entre os santos, senti que era o verdadeiro
descanso do Eterno. O santo Sábado recuperou a
sua grandeza. Deus era louvado e adorado.
(15)
JESUS, satisfeito, olhou sobre nós como um
dom de seu pai, e o fruto do seu amor. Ele viu nos seus
santos a beleza do seu caráter:
(16)

AMOR E SANTIDADE.

Eu senti muito forte o fôlego do espírito
santo passando sobre esta congregação. Ouvi
aleluias; todos vestidos com o manto branco da
justiça de JESUS. Que perfeita felicidade!
(17)
Não mais havia as virgens loucas, nem aqueles
que amavam o mundo ao invés de amarem a Deus;
nem idólatras, nem mentirosos, nem adúlteros, nem
gângsteres adventistas do sétimo dia, nem prostitutos
para a besta. Não mais havia tais coisas. JESUS
purificou o seu templo dessas pessoas.
(18)
Eles (os santos) compartilharam da paz,
felicidade, serenidade, e santidade de JESUS.
Tudo era PERFEITO.

Ele foi louvado e adorado pelos santos.
Os pecadores foram eliminados deste lugar. As
coisas da terra não mais tinham nenhum motivo
para existirem neste lugar. Agora,
(19)

(24)

Eles NUNCA mais sairão do seu templo
celestial, pois o amor de JESUS, e sua
fidelidade, os fecharam ali dentro para
sempre.
(25)
O mal que é desenfreado sobre a terra, e todas
as pragas que estão caindo sobre a terra, tudo o que
acontece aqui em baixo não pode fazê-los saírem deste
lugar santo.
(26)
Os santos estão bem assentados com

o MESTRE DO UNIVERSO,
JESUS, que é grande e majestoso.
Que pessoa adorável!
Sonhos e Visões
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(1)

(5)

Silêncio, paz, felicidade, descanso
estavam emanando de JESUS. Todas as faces
foram acesas com a glória emanando de
JESUS neste lugar.
(6)
Estas palavras encheram a minha
alma:
“Silêncio! Silêncio! Silêncio!
Eis que desce um fôlego...”
Silêncio! Silêncio!

a eleição da sua graça
está terminada.

1. Silêncio! Eis que desce o fôlego de Deus!
A sua presença nos quer envolver.

JESUS para sempre diante desse altar, nos encheu
com a fumaça perfumada do seu incensário.
(20)
Os santos estão encerrados nele, mostrandolhes que o filho de Deus pretende habitar com eles. Ele
fechou os seus santos no templo celestial com ele.
(21)
Todos os que foram escolhidos pela eleição
da graça de Deus o pai, o filho, e seu santo espírito,
habitam em Deus, e Deus vive neles.

Coro:
Silêncio!_Hoje_o mestre nos fala co’amor.
Nos faz conhecida no Sábado sua paz.
2. Silêncio! Consagremos este lugar.
E não ofendais, em seu templo, a Deus.

(22)

Regozijemo-nos, aqueles que estão
unidos com JESUS e com os santos, tiveram
parte nesta incorporação dentro deste círculo
pela nossa união com Deus o pai na pessoa
de JESUS e seu santo espírito.
(23)

Com JESUS, tudo é paz e descanso, e
aqueles que estão em JESUS Cristo estão nele
para sempre.

VISÃO

Este lugar cheirava bem com a fumaça
perfumada do seu incensário. Todos tinham o seu
olhar sobre ele, sobre ele que os havia elegido e
encerrado no círculo de Deus. Estávamos descansados,
livres de todo obstáculo. O Sábado iria ser presidido
por Jesus, o filho de Deus.
(2)
JESUS anunciou o Hino Nº 28 para começar o
culto de Sábado.
(3)
Estávamos bem. No templo, as coisas da terra
tinham desaparecido de nossos pensamentos.
Estávamos em adoração diante de JESUS, o filho de
Deus. Não mais queríamos sair deste lugar.
(4)
Nos levantamos com os nossos hinários; e
todos ficaram em pé diante de Jesus, com nossas
vozes, fizemos nossos louvores ascender para Deus,
cantando as 4 estrofes deste lindo cântico Nº 28
[página 651 no hinário em Inglês].

3. Silêncio, e ouçam em meditação.
Prostrai-vos contritos, orai e_adorai.
4. Silêncio! Solene o momento é!
A alma ao céu sobre rogando a Deus.
(7)

Tudo ali era perfeito: o descanso de Sábado. O
santo fôlego de Deus passou sobre nós e nos
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reviveu. Senti uma paz em mim, e neles, o descanso
da mente e corpo. Cantamos as quatro estrofes.
(8)
Durante este hino de louvor, perdi o curso
deste hino por um momento. Olhei. Os santos
estavam todos vestidos no manto branco da justiça de
cristo. Suas roupas, deslumbrantes com a brancura,
refletiam como uma glória ao seu redor.
(9)
Olhei para mim mesma, vestida no manto
branco da justiça de JESUS. Um fôlego muito forte,
muito forte, do espírito de Deus passou sobre mim.
Abaixei os meus olhos. Percebi que meus pés estavam
descalços; e todos os santos tinham os pés descalços.
(10)
Olhei. Minhas vestes brancas foram feitas de
linho tecido nos teares do céu. Então eu retomei este
hino Nº 28 com os santos; e então JESUS nos pediu
para nos ajoelharmos para a oração.
(11)
Abaixei os meus olhos; ouvi as palavras do
Mestre dirigindo-se ao seu pai:

“Pai, quero que aqueles que tu me deste
estejam comigo para sempre.”

(19)

O Senhor conhece os seus aqui sobre esta
terra, sacudida pelas seis pragas que estão caindo sobre
a terra. Ele os abrigou.
(20)
“Anjos são implantados em força,” disse-me
JESUS, “para vigiá-los e protegê-los.”
(21)
Agora os santos estão encerrados com
JESUS.
(22)
Ele me fez esta revelação:
Não há mais anos,
nem dias, nem horas.
É o FIM de tudo aqui em baixo:
(23)

JESUS DEIXOU A TERRA,

deixando os seus habitantes sob o domínio de
satanás e de seus demônios.
(24)
É tarde demais para as virgens loucas,
tarde demais!

(12)

Feliz de ser incorporada dentro deste círculo
para sempre, permanecerei para sempre neste
templo, fechada ali dentro com JESUS. Bemaventurados são os que foram incorporados
dentro deste círculo.
(13)
Olhei para ele. Meu coração estava
transbordando de amor por este salvador! Ele
olhou para mim e sorriu.
(14)
Antes disso, olhei e vi, que não foi o anjo em
serviço que vestiu o irmão Roy com o manto da justiça
de cristo. Foi o próprio JESUS que vestiu esse irmão,
Roy Lemke, com o manto da sua justiça. Que
brancura, o manto desse irmão! Vi a imagem de JESUS
nele.
(15)
Então JESUS se colocou diante do altar. Ele
tinha um relacionamento muito especial comigo e este
irmão.
(16)
Nesta obra de Sonhos e Visões, JESUS disse
para nós: “Vós terminareis esta obra juntos.
Jeanine receberá suas instruções, e o irmão Roy
usará essas comunicações para o mundo:
(17)

(18)

Então virá
o FIM.”

Ele disse: “Tu e ele juntos, então virá o fim.

Estas profecias estão
chegando ao fim.
E o tempo deste mundo
está terminado.

JESUS vem!

Tarde demais para os habitantes desta
terra, Deus retirou a sua proteção deles. A porta
do céu está fechada para sempre.

(25)

A porta
permanecerá fechada
PARA TODO O SEMPRE.

Sem cristo perecemos, mas em Cristo
JESUS somos perfeitamente salvos.
(26)

(27)

(28)

(29)

A ira de Deus já está desabando sobre a terra.
JESUS disse:
“Vem, povo meu, entra nas tuas câmaras, e
fecha as tuas portas sobre ti; esconde-te só
por um momento, até que passe a ira. Pois
eis que o Eterno está saindo do seu lugar
para castigar os crimes dos habitantes da
terra; e a terra descobrirá o seu sangue, e
não encobrirá mais os seus mortos.”
Isaías 26:20,21.
Nossa oração é:

“Senhor, esconda-nos até
que passe a tua ira.
Encerre os teus santos contigo,
até que passe a ira.”

JESUS veio e fechou a porta do céu. Será em
vão que muitos virão e baterão nesta porta.
(30)
Para as virgens loucas, esta porta
permanecerá fechada PARA SEMPRE.
Jeanine Sautron
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