
Tremei, nações sem decência, pois a sentença de morte da
humanidade pecadora soou para vocês. Ver S&V 334:5:6

Sentença de morte:
“O salário do pecado é a morte!” Romanos 6:23.

“Santos. . . guardam os mandamentos de Deus E a fé de Jesus.” Apocalipse 14:12.

Mensagem da quinta trombeta:
Nós estamos no tempo da quinta e sexta trombetas. S&V 260:3:17.

As seis trombetas ressoaram no céu. Algumas eram de nossa época, e outras não eram. S&V 259:1:7.

A Igreja Remanescente recebeu a mensagem da quinta trombeta. 

Vem agora a mensagem da quinta trombeta para o mundo.

A palavra de Deus diz isto sobre a quinta trombeta: “E o quinto anjo tocou, e eu vi uma estrela cair do céu

na terra, e para ele foi dada a chave do poço do abismo. E ele abriu o poço do abismo, e subiu uma fumaça do

poço, como a fumaça de uma grande fornalha; e o sol e o ar se escureceram em razão da fumaça do poço. E da

fumaça vieram locustas sobre a terra, e foi lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi

-lhes mandado que não fizessem dado à erva da terra, nem a nenhuma coisa verde, nem a árvore alguma, mas

somente àqueles homens que não tem o selo de Deus em suas testas. E foi-lhes permitido não que os matassem,

mas que por cinco meses os atormentassem, e seus tormentos eram como o tormento de um escorpião, quando

fere um homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte, e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte

fugirá deles. E o parecer das locustas era semelhante ao de cavalos preparados para batalha; e sobre as suas

cabeças havia umas como coroas semelhantes ao ouro, e os seus rostos eram como rostos de homens. E eles

tinham cabelos como de mulheres, e seus dentes eram como dentes de leões, e eles tinham peitorais, como

peitorais de ferro, e o som de suas asas era como o som de carruagens de muitos cavalos correndo para batalha.

E eles tinham caudas semelhantes as dos escorpiões, e ferrões em suas caudas, e seu poder era para ferir os

homens por cino meses.  Apocalipse 9:1-10.

“E quando ele abriu o terceiro selo, ouvi a terceira criatura vivente dizer: ‘Vem e vê,’ e olhei, e eis um

cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança na mão.” Apocalipse 6:5.

Exterminador: E eles tinham um rei sobre eles, que é o anjo do poço do abismo,

cujo nome. . . é Abadon [Destruição], mas na língua Grega seu nome é Apolion [Destruidor].

Um ai é passado, e, observe, vem ainda dois ais depois dessas coisas.” Apocalipse 9:11-12.

“Satanás está no comando; é ele, o EXTERMINADOR.” Sonhos e Visões 244:12:14.

“Os ímpios procederão ímpiamente. . . e a abominação desoladora [a marca e imagem da besta, satanás] será posta. . .

Bem-aventurado aquele que espera, e chega até mil trezentos e trinta e cinco dias.” Daniel 12:10-12.

“Nos dias desses reis o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído. . . mas ele esmiuçará e consumirá

todos esses reinos, e ele subsistirá para sempre.” Daniel 2:44.

Quando a 7ª trombeta do mensageiro soar: O sétimo anjo tocou. . . Os reinos desse mundo se tornaram os reinos do

nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre.” Apocalipse 11:15.

“E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza.” Apocalipse 21:4.
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“A profecia da quinta trombeta diz que os

homens quererão morrer, mas a morte fugirá para

longe deles. Eles precisam sofrer por todo o mal e por

terem abandonado a lembrança de Deus, e se

esquecido de Deus nessa terra para adorar os ídolos.

Eles sofrerão diariamente. As bençãos são retiradas

deles” Sonhos e Visões 259:3:10.

Sonhos e Visões 339:1:3-9:

A profecia da quinta trombeta não é visível para

o homem: a estrela, a chave do poço do abismo, as

locustas, tudo isso aconteceu sem os homens serem

capazes de ver esta profecia.

“Na noite, fui tomada em visão onde a estrela está

para cair sobre a terra, em algum lugar sobre a terra. Fui

tomada pelo espírito de Deus, que me assistia. Eu estava

tremendo diante da idéia de estar nesse lugar, pois o

meteorito estava para cair nesse lugar. De repente, era

noite; o ar estava cheio com fumaça, a qual tornou a água

amarga, e o sol escureceu-se pela fumaça desse 

meteorito que tinha acabado de cair no solo onde eu

estava. Um forte calor estava saindo por todo lugar. . . Foi

então que ele me disse: “Eu tenho uma mensagem para

você transmitir. . . ‘A terra estará em escuridão durante

cinco meses. . .’  Haverá confusão por toda parte na terra.

. .” Jesus me disse para nós nos prepararmos, para nos

equiparmos com aparelhos com o propósito de  fornecer luz

para estes dias de escuridão que serão muito longos: cinco

meses. Enquanto a terra estava debaixo desse flagelo da

quinta trombeta, eu vi um cavalo preto que era contido

pelo poder dos anjos, então uma voz foi ouvida dando aos

anjos a ordem para soltar o cavalo preto. E ele partiu para

ir ar redor da terra, e  por todo lugar onde ele passava, ele

semeava morte em seu caminho.

                                                                     Sonhos e Visões 325:3:1-11.

As locustas não serão visíveis para os homens,

esta é uma profecia que foi revelada para João do

Apocalipse, mas cujo cumprimento foi revelado por

Sonhos e Visões, profecia revelada em 2002. Nós

veremos os efeitos pelos eventos que acontecerão

sobre a terra. Os efeitos na terra serão visíveis aos

nossos olhos.

Locustas: Minha atenção foi atraída sobre suas

caldas armadas com ferrões, e que tinham poder para

ferir. Haviam seis ferrões, três de cada lado de suas

caldas. Eles eram similares aos de um escorpião, com

o terrível barulho de uma cascavel. A visão era

terrível!                                        Sonhos e Visões 259:2:15.

Em alguns lugares onde os homens vivem, as

cidades e vilas conhecerão um estranho fenômeno,

lava de vulcões sairão da terra, um pouco por todo

lugar, onde nunca houve nenhum vulcão; riachos com

vapores de água anunciarão uma erupção vulcânica.

Por todo lugar, é pânico. Vejo cidades e vilas que

terão que evacuar os lugares de iminente perigo. Por

todo lugar sobre a terra, terá cinza caindo como neve.

Estava frio. O sol tinha se escurecido, e eu

dificilmente podia ver os objetos, as árvores diante de

mim. Uma densa camada de cinza debaixo dos meus

pés permitia-me ver a magnitude da catástrofe.

Vi que isso aconteceu no Canadá, muito perto dos

“remanescentes” desse país. Vi que eu estava no

campo, isolada das cidades.

E mesmo no presente, os eventos estão sendo

preparados. O mundo conhecerá uma dor que ninguém

será capaz de aliviar. Vulcões com poderosa lava

sairão por todo lugar sobre a terra.

Fui trazida de volta para a França. Eu percebi a  

magnitude da catástrofe. Na França, estava calmo; o

tempo estava lindo; era outono, quando eu ouvi que 

um vulcão explodiria perto da minha casa, três 

kilometros de minha casa.

[Num sonho recentemente, vi um céu ameaçador;

em pleno dia, a noite caiu sobre a terra. Eu não podia

mais me mover nem respirar. Eu tinha perdido tudo

naquele dia. . . A Europa estava mergulhada em

dias e noites sem sol. . . Nós precisamos agora

pressionarmos juntos, pressionarmos juntos,

pressionarmos juntos, pois o fim virá como um trovão

num céu azul. 

                                                           Sonhos e Visões 256:3:1, 2, 7, 8.]

[Nesta profecia revelada por Sonhos e Visões, o

mundo se encontra em densas trevas. Não há sol. Vi

como que uma fumaça esconde o dia. O ar é pesado,

pesado ao ponto de te sufocar, e tudo parece

desaparecer na escuridão sob essa densa fumaça. O

sol e o ar são escuros. Nesta profecia, haverá menos

dia e sol. O ar será irrespirável e envenenado. Na

natureza os frutos não mais serão suculentos, e os 

produtos da colheita diminuirão pela metade. 
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Os dias serão sem sol. 

Os produtos da terra não mais serão o que eles eram

quando a graça de Deus estava com os homens. Menos

colheita e economia e mais a vida será custosa, muito

cara. E os homens sofrerão  por essa vida cara e

quererão morrer. Eles terão um medo do amanhã. O

mundo se acha nesse profundo abismo. Densas trevas

estão se abatendo sobre a terra. Ela está indo para a sua

destruição. Os vegetais e as frutas serão interrompidos

em seu crescimento. Tudo será dispersado, dividido,

separado. Nada mais será capaz de trazê-la de volta.

Ela está indo para a perdição. . . Tudo mostra nessa

profecia do capítulo 9 de Apocalipse uma degradação

no mundo da natureza, na vida pública, na vida social,

na vida religiosa e na família.                                            

Sonhos e Visões 259:3:18-23.]

Sonhos e Visões 339:2:

Fui em visão para esta região que conheço bem. Vi

fluxos fumegantes saindo das entranhas da terra;

faíscas de fogo colocavam o firmamento em chamas.

Era terrível! O sol estava escurecendo mais e mais

por causa da magnitude do vulcão. Era pânico,

medo.

Eu não tive mais tempo para refletir sobre mais

nada. Só um pensamento veio à minha mente, e eu

dizia: “É agora o fim desse mundo? Não é possível que

seja agora, pois eu notei que tudo estava calmo; havia

uma tranquila paz, quando derepentemente eu percebi

que no Canadá, na França, todos os países estavam

sobre o poder dos vulcões. Eu tinha uma batalha na

minha mente, como se eu dissesse para mim mesma:

se você não está preparada agora, é tempo para se

preparar. Uma luta prosseguia em mim. Eu estava

perguntando para mim mesma, estou pronta? Tenho

eu abandonado todos os meus pecados? Como para

colocar-me em questionamento.

Eu tinha a impressão: Sim, é o fim, mas eu não

compreendia porque teria vindo tão cedo, e desse jeito.

       Compreendi que era inesperado, repentino, como

um trovão num céu azul.

No pânico, eu peguei o telefone. Eu tinha uma só

idéia: fazer minha irmã saber o que estava

acontecendo, rapidamente, para que ela pudesse sair

da casa dela. Eu sentia, cada um por si mesmo; cada

um terá que confiar em Deus nos eventos que irão se

desdobrar sobre a terra.  Eu sentia, cada um por si

mesmo. A palavra de ordem me foi dada: “Escape

por sua vida!” Ver Gênesis 19:17.

Vi que no Canadá, antes desse fenômeno, eles

não estavam preparados e não tinham nenhum

abrigo.

A quinta trombeta aconteceu em 2002. Profecia

cumprida.

Foi me mostrado que as locustas estão ainda em

ação, mas invisível aos nossos olhos. Elas estão sobre

a terra.

Desde a quinta trombeta, tudo está de cabeça

para baixo na natureza: fenômenos inexperados, como

uma porta aberta, provocando sobre a terra

inesperadas catástrofes para os homens.

Nada mais irá parar os efeitos do aquecimento, da

seca. O mundo está indo para o seu fim, mergulhando

os homens nas piores calamidades, tudo isso, por

causa de todos os que tem recebido a marca da

besta, e que a têm aceitado no UPC [6 6 6].

Vi, não mais água, não mais chuva, não mais

abelhas. Os campos não mais produzirão alimento. A

profecia está clamando em alta voz que tudo está

chegando ao seu fim.

Foi me mostrado, são os vulcões que explodirão

aqui e ali na cidades, nas vilas, que escurecerão o sol.

Quanto mais chegamos perto do tempo da quinta

trombeta, mais esses fenômenos inesperados

acontecerão.

Há, depois da quinta trombeta outra profecia

mais importante do que a quinta trombeta, que é

a sexta trombeta.

The Church of Philadelphia Roy Lemke, PO Box 652, Pleasant Hill, OR 97455-0652 (Phone: 541-228-6560)

A Igreja de Filadélfia
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