
Mensagem da Sexta trombeta: Guerra
matando um terço dos homens

“A guerra do Armagedom está se aproximando”. Sonhos e Visões 197:3:3.

Estudo Bíblico para 29 de Dezembro de 2012 (Se Jesus não vier antes disso)             Preparado por Roy Lemke

“E 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, a qual dizia ao sexto anjo, que

tinha a trombeta: Solta os quatro anjos que se acham presos junto do grande rio

Eufrates. E 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. O número dos

exércitos dos cavaleiros (cavalaria)era de duas miríades de miríades; (uma miríade, um

número ilimitado),pois ouvi o número deles. E assim vi os cavalos nesta visão: os que

sobre eles estavam montados tinham couraças de fogo, (brilhando como fogo)e de

jacinto, (uma cor vermelha, margeando no preto) e de enxofre; (Sulfúrio) e as cabeças

dos cavalos eram como cabeças de leões; (corajosos e poderosos heróis de guerra) e de

suas bocas saíam o fogo,(relâmpagos) fumaça e enxofre (incenso). Por estas três pragas

foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre,

que saíam de suas bocas. Porque o poder (Jurisdição, liberdade, direito, força) dos

cavalos estava nas suas bocas (linguagem) e nas suas caudas. Porquanto as suas

caudas eram semelhantes a serpentes, ( pessoas ardilosas e maliciosas) e tinham

cabeças,(importantes e extrema punição) e com elas causavam dano (injustamente

ou pecado perverso, fazer o errado, socialmente ou fisicamente) . 

“Os outros homens (sobraram dois terços), que não foram mortos por estas

pragas,(calamidades) não se arrependeram ( não mudaram as suas mentes e

cordialmente concordaram com as abominações de seus pecados passados a

transgressões dos mandamentos de Deus )das obras (ações) das suas mãos (cobiçando

o poder para determinar e controlar o destino do homem), para deixarem

de adorar (reverenciar, como um cão lambendo as mãos de seu mestre) aos

demônios,(seres demoníacos) e aos ídolos (imagens ou ícones de deuses pagãos, tais

como o 666 upc ícone de satanás ou o ícone da Babilônia de adoração ao sol) de ouro, de

prata, de bronze, de pedra e de madeira, que nem podem ver (discernir), nem ouvir

(entender), nem andar (viver). Também não se arrependeram (não mudaram as suas

mentes e cordialmente concordaram com as abominações de seus pecados passados a

transgressões dos mandamentos de Deus, tais como o 7º dia de Sábado de nosso criador)

dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias (tomar drogas, magias, e idolatrias) nem da

sua prostituição (adultério, segundos casamentos, fornicações, incestos), nem dos seus

furtos.” Apocalipse 9:13-21.
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Sonhos e Visões Nº 339:3:1-14

Aviso: o Armagedom é um código
de guerra!

PROFECIA DA SEXTA (6ª) TROMBETA:

Esta mensagem é terrível: GUERRA.
Há uma terrível advertência na sexta trombeta,

mensagem ditada por Moisés na presença de Jesus.
 Como numa visão profética, Moisés disse isto, do

livro de João no Apocalipse:
“Quem adorar a besta, e receber a sua marca, o

tal beberá do copo da ira de Deus, derramado sem
mistura.”

Aqui, este aviso é endereçado aos “remanescentes”
de Filadélfia. Jesus repete: “Desde que mantivestes a
perseverança em Mim, Eu vos guardarei no tempo
da grande tentação.”

De um lado, há as consequências da transgressão;
e, do outro lado, a fidelidade em não transgredir: a
obediência que é requerida.

Na sexta trombeta, uma guerra incendeia
toda a terra. Vi Satanás comandando os exércitos.
Armagedom. O tempo da sexta trombeta está
indo para o seu cumprimento. Não demorará. 

Jesus disse: “Se a profecia tardar, esperai por
ela, pois ela certamente virá.” Isto significa: NÃO
DURMAIS, ela está breve sobre nós! MUITO
BREVE, mais breve do que a esperaríamos.

A sexta trombeta de Apocalipse 9 solta os
quatro anjos que se encontram no rio Eufrates. Esse rio
será o caminho através dos combates. 

Vi a GUERRA quando os ventos forem soltos, e
um aumento da criminologia. As pessoas mudarão tal
que não vereis seres humanos, mas demônios nas
formas humanas. Vossos vizinhos se tornarão
vossos piores inimigos. Deveis fugir diante de suas
ameaças de morte. Todas as fronteiras serão violadas
em terra e no ar. Máquinas de morte vigiarão as
cidades e aldeias, semeando morte.

Nessa visão, testemunhei uma cena que é menos do
que vi. Mas quando a sexta trombeta soar,
será o fim do mundo.

“Feliz [adorado] é o povo que conhece o som da
trombeta; eles andam no brilho da Tua face, ó
Eterno. Salmo 94:12. Abençoado [adorado],
abençoado...” Estudo de nosso Irmão Roy Lemke de 12 de
março de 2012.

(Estudos de 10 de Março de 2012 ….39 Um Deus
Filhos, não escravos

Como ter um amor que gera amor)
(“Bem-aventurado o povo que conhece o som

festivo (o alarmante som da trombeta), que anda, ó
Senhor, na luz da tua face.” Salmos 89:15).

Na visão da sexta trombeta, fui inspirada que a
França tinha acabado de eleger um novo presidente. O
nome desse homem me foi dado. Ele tinha acabado de
ser eleito pelo povo; seu mandato não chegará ao fim,
pois a sexta trombeta terá sido justo soada.

É uma profecia que está indo ao seu fim. O mundo
inteiro estará sob o domínio dos anjos maus. Eis por

que Jesus disse: “Ficai prontos!” Será como a dor da
mulher gestante. Ninguém escapará.

Na visão, o dia, a data e a hora me foram dados.
Tal será a profecia que os ventos serão soltos na
quinta-feira, 11 de outubro, às 15 horas, na tarde do
ano de 2012. Sonhos e visões 339:3:15-17.

Sonhos e Visões Nº 4
MENSAGEM DA SEXTA TROMBETA

                           MARCA DA BESTA: O UPC
 Há uma terrível advertência nesta mensagem que

foi dada por Moisés. Entendi que a marca era o
UPC, uma vez que o mundo todo está sob o inteiro
domínio do UPC, o código de barras 666.

 Os mercadores com os habitantes da terra 
têm todos tomado do vinho da fornicação dela, aquele
da besta.
                 Aqui, a luz dada sobre a sexta trombeta
mostra que o UPC 666 é realmente a marca da
besta. A marca da besta está relacionada aos chips,
aos cartões de banco, uma vez que são esses
objetos que tornam possível ter acesso à marca. Está
dito que ninguém seria capaz de comprar
roupas nem alimentos sem ter a marca.

 O próprio Jesus, quando eu estava em Sua
presença com os 144.000, assinalou-me para não
tocar:

O UPC que é a marca: 666.
Há uma advertência que determinará a fidelidade

de cada um (agora). Agora, já fazem anos desde que o
teste começou. Um fogo foi lançado sobre cada um dos
filhos de Deus para purificá-los do mundanismo e
do UPC 666.

 Jesus me revela que é exatamente
O UPC, a marca de Satanás,

o inimigo de Deus. “Somos chamados para vencê-
lo,” disse Jesus; chegaremos a fazê-lo, uma vez que Ele
JÁ venceu por nós. Creiamos, tomemos posse da
promessa. Conseguiremos fazê-lo, uma vez que a
vitória foi dada para nós. Sonhos e Visões 339:4:1-7

Sonhos e Visões Nº5
Vi, ademais, quando eu estava nesta visão,

quando os “remanescentes” embarcaram no BARCO
DE JESUS. Aqui, não é o barco de Noé. Filadélfia é o
barco de Jesus. Infelizmente, há alguns que não se
separaram do UPC. Jesus OS VOMITOU. Não há
nenhuma desculpa. Ele os fez sair de Seu navio, e 
lhes disse para retornar aos vômitos deles.

Esta é a razão para O AVISO de Moisés para a
Igreja Remanescente: “Seja quem for que adorar a
besta e receber sua marca, sua imagem, seu número
que é o UPC,  será rejeitado por Deus.

Hoje, este aviso de Moisés e Jesus é claro, de que o
UPC é a grande TENTAÇÃO dos últimos dias. A
Igreja de Filadélfia será terrivelmente provada. Ela
precisa passar através do FOGO.

 Comparado com a árvore no Éden, quando Jesus
deu ordem aos nossos primeiros pais para não tocar a
árvore proibida, foi-me mostrado que hoje, é a
mesma advertência que Jesus dá, dizendo
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para não tocar a árvore proibida. O UPC é
pecado, sujeira, MAL.

Sim, vi que aquelas maçãs eram lindas; contudo,
cada uma delas portava o UPC. Comer frutas estampa-
das com o UPC, é comer a fruta da árvore do Éden, da
qual nossos primeiros pais não tinham direito de
comer. Um ponto de obediência é colocado sobre este
pecado. Seja quem for que receber sua marca...

Foi-me mostrado que Satanás apresenta esses
produtos estampados com o UPC como uma tentadora
delícia (bombom); mas se vossos olhos se abrissem,
veríeis que aqueles que têm comido o UPC, o código
de barras, têm as feições de Satanás e são os inimigos
de Deus.

Não tocar o UPC, refletiremos a linda face de
Jesus, Seu lindo caráter e 

SUA SANTIDADE.
O AVISO É O UPC.

Jesus vem! Ele está perto. Ai, ai para ele e para ela
que não vigiam e que têm tomado prazer na injustiça e
desobediência. Eles serão achados sem proteção e
estarão nas trevas. Sonhos e Visões 339:5:1,9.

Sonhos e Visões No. 6
AGORA VIRÁ O SOM DA SEXTA

TROMBETA.
Mensagem da iminente sexta trombeta:
Numa visão, vi que havia sobre a terra uma

sonolência espiritual e de conforto, que fazia os
homens pensar em anos de prosperidade. Os
“remanescentes” tambêm estavam dizendo: “Sou rico,
não necessito de nada.”

Vendo ao meu redor sofrimento, a vida difícil, o
desemprego, etc., senti que, a despeito de tudo,
aquilo deixou os homens num sono profundo,
pensando que tudo seria sempre assim. Inverno,
primavera, verão, outono, e assim por diante, sempre
a vida bela, as férias e os divertimentos.

Então, os ventos acabaram de ser soltos;
era quinta-feira, 11 de outubro de 2012, às
15 horas, da tarde, quando na visão vi a guerra, uma
verdadeira guerra.

Bombas estavam caindo ao redor da casa. Como
empurrada pelo Espírito Santo que me inspirou estas
palavras: O dia, a hora, e o ano, a data:

Os ventos estão soltos!
Os ventos estão soltos!
Os ventos estão soltos!

JESUS VEM!
Na visão, tinham acabado de ser soltos no tempo,

na data e no ano. Sonhos e Visões 339:6:1-6.

Sonhos e Visões No. 7
 É guerra! Na visão, fui colocada numa cena de

guerra, num lindo, ensolarado dia de outono.
Olhei ao meu redor, vi que as coisas estavam

diferentes. Depois da visão da data, da hora e do ano,
vi um mal, um mal; não sei como aquilo podia se
tornar assim. Os humanos, tão bondosos,

estavam transformados em demônios,
maus.

Eu estava perdendo a realidade de um mundo
tranquilo, e eu olhava enquanto os aviões estavam
passando sobre a Alta Savóia e voavam a muito baixa
altitude. Por todo lugar, os “drones” voavam a baixa
altitude para procurar por aqueles que não queriam
obedecer a marca da besta.

Esta visão foi terrível, contudo ela ficou gravada
em minha memória.

Nessas provações, vi que os “remanescentes”
serão perseguidos em todos os países. Entre nossos
irmãos e irmãs, alguns não serão capazes de suportar as
provações e retornarão. Suas lâmpadas estavam
vazias de óleo. Não fizeram nenhuma provisão de
óleo.

Os perigos estão nos espreitando. Precisamos
vigiar, orar,  para não cometer os mesmos erros como
os ASD: MORNIDÃO.

Eis por que precisamos orar e não relaxar, pois
aqueles que se apostataram estavam dizendo para si
mesmos, disse o Senhor: 

“Sou rico e não preciso de nada.”
Aqui estão, os perigos da

auto-suficiência.
Esta profecia da sexta trombeta transtornará o

mundo inteiro, profecia para os “remanescentes” em
Sonhos e Visões, revelada por Jesus e Moisés. A
sexta trombeta breve virá:

FICAI PRONTOS!

Sonhos e Visões No. 8
Não seremos capazes de dizer que o Senhor não

nos avisou. 
É ao vosso risco e perigo!

Feliz [adorado] é o povo que conhece o SOM da
trombeta vindoura; ele anda no brilho da Tua face,
Oh Eterno! Salmo 94:12. Estudo de nosso Irmão Roy
Lemke, datado de 12 de março de 2012.

Estejamos prontos! Jesus vem!
Os ventos breve serão soltos. É iminente! Jesus

vem! Não temos mais nenhum tempo. As profecias
estão clamando alto.

ORAI, ORAI! a fim de ganhar a vitória sobre a
besta.

JESUS VEM!
Levantai-vos, Igreja de Filadélfia, e sede ILUMI-

NADOS!
A sexta trombeta foi revelada por Jesus e Moisés, e

que a igreja não seja encontrada adormecida quando
esta profecia tiver atingido seu cumprimento.

Que Deus vos abençoe em vossa preparação.
FICAI PRONTOS! É para breve!

Amor e saudações,
Vossa irmã em Cristo,

J.S.
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S&V 350 A sexta trombeta
Santidade ao Eterno Criador!

S&V 350:1
MENSAGEM AO MUNDO.

A Igreja Adventista do Sétimo Dia, chamada
Laodicéia, rejeitada e vomitada por Jesus, o Filho de
Deus, não é mais o Seu povo.

A fim de formar um povo santo, um “rema-
nescente” foi chamado por Jesus, o Filho de Deus, para
sair daquela igreja apóstata, e foi nomeado a igreja
de Filadélfia, o “remanescente” que guarda os
mandamentos de Deus, incluindo o Sábado do sétimo
dia, e a fé de Jesus.

Sonhos e Visões dizem hoje e revelam esta mensa-
gem ao mundo, que a sexta trombeta do Apocalipse de
João no Novo Testamento ressoou no céu.

Vi Jesus escoltado por anjos, cavaleiros, cada um
sobre um cavalo e cercando o trono de Deus.

 Após o incensário, cheio de brasas vivas, ser
lançado sobre a terra, sob a ordem do Senhor, vi uma
treva densa cobrindo a terra.

As brasas vivas lançadas sobre a terra causaram o
derretimento das glaciares, que estão sendo partidas e
caem com um ruído terrível e ensurdecedor.

 Vi na visão, anjos cavaleiros tinham descido de
seus cavalos e estavam meditando em silêncio.

 Um anjo com uma trombeta de ouro deu um
sonido triste, vagaroso e melancólico, um canto onde vi
os anjos chorando e meditando com tristeza ao som da
trombeta.

 O sonido saiu através da terra, sem os habitantes
serem capazes de ouvi-lo.

 Após o fim do sonido (canto) da trombeta, o
Senhor deu ordem ao Seu exército para retirar-se. O
anjo que tinha a trombeta permaneceu perto do trono.

 Compreendi que os anjos queriam ouvir o que
Jesus tinha a me dizer, qual era Sua conversa comigo,
mas eles obedeceram a Sua ordem e partiram. Sonhos e
visões 350:1:1-12

S&V Nº 2
 Jesus me fez chegar perto, muito perto de Seu

grande trono branco, e Ele começou com estas
palavras:

“A igreja de Laodicéia é uma igreja apóstata.
Ela não é mais o Remanescente. Ela tem bebido do
vinho da iniquidade dessas igrejas de Babilônia e se
misturado com a iniquidade dessas igrejas. Ela está
unida a Sodoma e Gomorra.”
             O SONIDO da trombeta que ouviste é o som
da sexta trombeta. Ela nos faz ouvir o dobre de
finados da humanidade, o FIM antes do FIM.”

Após o som da trombeta, Jesus me disse que os
quatro anjos estão soltos na data, no ano, e na hora que
foram revelados em Sonhos e Visões.

 A igreja de Laodicéia não mais tem o Espírito de
Profecia. Ela está cega, e essa igreja está indo à
perdição. O castiçal foi retirado dela.

S&V 350:3
Mensagem da Igreja de Filadélfia, o “rema-

nescente”, ao mundo:
O FIM do mundo ESTÁ à mão. A sexta

trombeta soou no céu, anunciando o DOBRE
DE FINADOS da humanidade.

O tempo de aviso para arrepender-se está
terminado para o mundo.

Jesus ainda está no lugar santíssimo,
mas não por muito tempo.

Ele vem para dar a cada um de acordo com as suas
obras.

O tempo para os apelos está terminado. Os homens
desta terra não mais podem ser convertidos. Eles
rejeitaram a graça divina, incluindo a igreja de
Laodicéia, o assim chamado povo eleito de Deus. Essa
igreja recebeu a justiça imputada, e  recusou a justiça
comunicada.

S&V 350:4
 Vi as terríveis consequências da sexta trombeta.
A água se tornou amarga (poluída). Os peixes

morriam nos lagos. Por todo lugar havia um odor
pestilento que saía dos lagos e dos riachos, um cheiro
de morte causando morte. Por toda parte os riachos
estão se secando.

Os ventos acabaram de ser soltos na
quinta-feira, 11 de outubro, às 15 horas
(3:00 p.m.) do ano de 2012.

Os quatro anjos que estavam presos no Rio
Eufrates agora estão soltos. É o FIM do mundo. O fim
está chegando, deixando o mundo no mais total caos.

A igreja de Laodicéia não tem esta profecia da
sexta trombeta. Ela rejeitou o Espírito de Profecia de
Ellen White, e é o Espírito de Profecia de Ellen White
que continua nos Sonhos e Visões de Jeanine Sautron.

Aquela igreja rejeitou os Sonhos e Visões; mas o
Espírito de Profecia continua, e este mesmo Espírito de
Profecia condena a Igreja Adventista do Sétimo Dia
por sua apostasia.

O mundo está indo para o seu fim; e este fim
ressoou através da sexta trombeta, que é ao mesmo
tempo o sino de finados da humanidade.

 Jesus disse: “Os homens têm destruído a terra de
Deus com o nuclear, a radioatividade, um lindo
edifício que foi colocado em suas mãos.”
                Hoje, a humanidade está sofrendo por causa
dessa perplexidade, em busca por dinheiro e poder.
Mas não é por muito tempo.

 Jesus disse: “Estou vindo para destruir os que
destroem a terra. Não há mais nenhuma esperança
para a humanidade, que está indo à perdição.”

Jesus predisse o fim deste mundo que está se
aproximando a passos largos. Por toda parte a terra será
coberta com água devido à elevação do nível do mar.
As ilhas desaparecerão. Aqueles que vivem nas ilhas
precisam sair de sua terra natal.

S&V 350:5
Em Sonhos e Visões, Jesus relatou a história do

dilúvio no tempo de Noé. Ele também relatou a
iniquidade de Sodoma e Gomorra.

Jesus disse que a igreja de Laodicéia, chamada
Igreja Adventista do Sétimo Dia, o “remanescente”,
com seus membros são mais culpados que os habi-
tantes de Sodoma e Gomorra. Seria melhor para aquela
igreja que ela fosse atada a uma mó [pedra de moinho]
e lançada no fundo do mar.

Eis por que Jesus encurtou os dias, por causa deste
pequeno “remanescente” de Filadélfia que saiu da 
Laodicéia apóstata. Do contrário, ninguém seria salvo.
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É por amor por este “remanescente” que Ele encurtou
os dias.

O anjo me disse: “Quando Jesus vier, achará Ele fé
sobre a terra?”

Eis por que o Senhor em Seu amor, e unicamente
por Seu amor e misericórdia, colocará um FIM a este
mundo de iniquidade.

J.S.
Sábado, 20 de outubro de 2012

S&V 350:6

 É ao sexto anjo que o incensário foi dado, para ser
lançado sobre a terra com as brasas ardentes tiradas do
altar do propiciatório, para que os glaciares da terra
derretessem.

É este anjo que recebeu a ordem para soltar os
quatro anjos para que os ventos fossem totalmente
soltos.

As brasas ardentes causam o derretimento das
geleiras da terra.

A água será escassa sobre a terra, ao ponto de criar
fome. O trigo, que é a base do alimento dos homens,
irá faltar. Há uma fome em larga escala que está
programada para a terra.

Vi, na França haverá uma falta de trigo. Será a
escassez.

O racionamento de alimento será sentido por todo
lugar nas cidades. Cada indivíduo ou família receberá
um cartão de racionamento para ter direito aos
alimentos racionados, como no tempo da guerra (1943-
1945). Isto não será devido à guerra, mas devido à
seca. Sonhos e Visões, Jeanine Sautron.

Foi-me revelado que os ventos não poderiam ser
soltos todos de uma vez; do contrário, todos os
habitantes da terra teriam perecido.  Os ventos foram
soltos pouco a pouco (gradualmente) até o
cumprimento da sexta trombeta, quando os quatro
anjos foram desligados e os ventos completamente
soltos.

Os eventos que estão apressando o mundo para o
caos, tal como o derretimento dos campos de gelo,
escapam da atenção dos homens da terra. Os homens
poderosos deste planeta reconhecerão que é o fim
do mundo.

S&V 338 O tempo de angústia
Mensagem:
Antes de deixar Seus membros, o Senhor me
disse: “Orai como nunca tendes orado
antes.” No Sábado à tarde, momentos de
oração serão organizados pelos diáconos e
pelas pessoas responsáveis. Falai pouco e
orai muito. 

Jesus me falou do Espírito de Profecia: A Grande
Controvérsia, o capítulo entitulado, “O TEMPO DE
ANGÚSTIA.” Estamos, Ele disse, no tempo de
angústia. Oração e fé serão nossa única força durante a
quinta e a sexta trombetas. Presentemente, estamos
atravessando a quinta trombeta.

Jesus me indicou que a sexta trombeta colocará em
teste a fé da igreja. É uma passagem OBRIGA-

TÓRIA, um teste de caráter, e de nossa fidelidade em
não TOCAR o UPC. Este teste começou quando esta
mensagem foi dada. Infelizmente, alguns tomaram a
boa resolução de seguir a Jesus, mas a sacudidura os
levou embora, porque essas pessoas não quiseram
suportar a provação pelo Senhor.

Jesus me disse isto: “A igreja está na grande
controvérsia.” É o teste de caráter e da diversidade de
opiniões que serão discutidas na mensagem. Uma
sacudidura ocorrerá. Os infiéis e os hipócritas serão
eliminados.

Eis por que Ele me disse também para vigiar. Eles
não são todos nossos irmãos; ASDs estão em nossas
fileiras.

A Igreja de Filadélfia precisa retomar o livro, A
Grande Controvérsia, e estudar o capítulo, “O
TEMPO DE ANGÚSTIA,” mensagem dada por Jesus
para nosso TEMPO.

Fim desta mensagem.
Soou o dobre de finados.

S&V351:1
Querida irmã, saudações para ti e ao nosso Irmão Roy
Lemke!

Eu acabo de tirar do computador as cópias da
mensagem ao mundo. O SINO DE FINADOS
SOOU no céu pelo anjo da sexta trombeta. O dobre de
finados é morte.

Vi no som da sexta trombeta um grande exército
que eu não podia contar. Esse exército era de miríades
e miríades de cavaleiros montados em seus cavalos. A
armadura deles era vermelha como fogo, e suas caudas
eram similares às cabeças de serpentes. Foi um exército
terrível que foi mandado para a terra.

O Senhor estava sentado sobre Seu trono. O anjo
da sexta trombeta também estava diante do trono do
Senhor.

Vi um cavaleiro passando diante de mim. Ele tinha
uma armadura vermelha como fogo, e da boca de seu
cavalo estavam saindo fogo, enxofre e fumaça.

A sexta trombeta é morte. Um terço dos homens
sobre a terra morrerão através desse flagelo. Aqueles
cavaleiros, cujo número é superior ao dos habitantes da
terra, acabaram de deixar o céu para sua obra de morte.

Esse exército passava diante de minha vista, e eu
não podia contar seu número. Esse exército desceu do
céu sob a ordem de Jesus para sua obra de morte.

A praga estava em suas caudas. Então ouvi o anjo
que tinha soado a trombeta dizendo aquilo, e fui capaz
de entender que essa doença feriria os homens em suas
entranhas. Essa doença era o CÂNCER.
(9:16)O número dos exércitos dos cavaleiros era de duas
miríades de miríades; pois ouvi o número deles. (9:17)E
assim vi os cavalos nesta visão: os que sobre eles
estavam montados tinham couraças de fogo, e de
jacinto, (azul profundo) e de enxofre; (Sulfúrio), Tendo
armaduras brilhando como o fogo, (jacinto azul e
sulfúrio amarelo, Meditator’s Bíble) e as cabeças dos
cavalos eram como cabeças de leões; e de suas bocas
saíam o fogo,(relâmpagos) fumaça e enxofre (incenso
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divino, porque queimar enxofre era considerado tendo
poder para purificar e afastar doenças). (9:18)Por estas
três pragas foi morta a terça parte dos homens, isto é,
pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre (incenso divino
para purificar), que saíam de suas bocas. (9:19)Porque o
poder dos cavalos estava nas suas bocas e nas suas
caudas. Porquanto as suas caudas eram semelhantes a
serpentes, (ou demônios) e tinham cabeças, e com elas
causavam dano.(9:20)Os outros homens, que não foram
mortos por estas pragas, não se arrependeram das obras
das suas mãos, para deixarem de adorar aos demôn-
ios, e aos ídolos de ouro, de prata, de bronze, de
pedra e de madeira, que nem podem ver nem ouvir,
nem andar. (9:21)Também não se arrependeram dos
seus homicídios, nem das suas feitiçarias  nem da sua
prostituição, nem dos seus furtos.” Apocalipse 9:16-
21.

“Os homens vivendo vidas depravadas, espezin-
hando este mandamento: ´Não cometerás adultério,’
morrerão por causa desse pecado. Um terço das
pessoas morrerão, de câncer do seio para as mulheres, e
de câncer da próstata para os homens.”

Estas são as palavras que ouvi da boca do anjo.
O pecado de adultério, fornicação, poligamia,

tornou-se o câncer da sociedade. Os homens, sem
interrupção, depravados nesse pecado, são feridos
pelos cavaleiros da morte. Seus olhos são sem piedade.
Aqueles que correm após a carne num desejo por
impureza morrerão.

“Qualquer que deixa sua mulher e casa com outra
adultera; e aquele que casa com a repudiada pelo
marido adultera também.” Lucas 16:18. “Não sabeis
que os injustos não hão de herdar o Reino de Deus?
Não erreis: nem os devassos, nem os idólatras, nem
os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas,
nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados,
nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o
Reino de Deus.   E é o que alguns têm sido, mas
haveis sido lavados, mas haveis sido santificados,
mas haveis sido justificados em nome do Senhor
Jesus e pelo Espírito do nosso Deus.” 1 Coríntios 6:9-
11.

Então vi esse anjo sair para soltar, sob a ordem do
Senhor, os quatro anjos que estavam presos no Rio
Eufrates.

Os ventos estão soltos. Os homens desta terra não
mais terão nada os impedindo de fazer o mal: guerras,
imoralidade, insegurança, não mais restrição nos atos e
palavras. Todos verão uns nos outros um inimigo.

“Três espíritos imundos... porque são espíritos de
demônios, que fazem prodígios; os quais vão ao
encontro dos reis de todo o mundo para os congre-
gar para a batalha, naquele grande Dia do Deus
Todo-poderoso.” Apocalipse 16:13,14. “Com a qual
se prostituíram os reis da terra; e os que habitam na
terra se embebedaram com o vinho da sua prosti-
tuição.” Apocalipse 17:2.

Agora veio o tempo da sexta trombeta. O Senhor
exercerá este juízo sobre a terra contra a transgressão
deste mandamento: “Não cometerás adultério,
fornicação e poligamia.”

Os homens foram mortos pela fumaça, pelo fogo e
pelo enxofre. A AIDS foi um flagelo da ira divina. Não
obstante este flagelo, os homens não se arrependeram
de sua conduta depravada. Os homens sobre a terra são
como animais.

Os filhos, desde a sua juventude, têm relaciona-
mentos sexuais; e seus pais os encorajam nessa direção.
Os homens caíram mais baixo do que os animais. É por
causa deste mal na sociedade que os homens serão
castigados.

S&V 351:2
Os quatro anjos estão soltos.
Vi, há um anjo na França, um anjo na América, e

os outros dois não me foram mostrados. Cada um deles
tem uma espada em suas mãos e também estão fazendo
sua obra de morte.

O som da sexta trombeta anuncia muitos eventos
no mundo, o fim antes do fim.

O som da quinta trombeta soou em 2002. Vi esse
anjo soando o trombeta, e os homens da terra morreram
através de um grande calor: 35.000 mortes na França
somente, sem contar as outras partes do mundo. Isso
foi anunciado como terrível nas notícias.
               Vi que a terra será poluída pelo enxofre, pela
fumaça, e pelo fogo daqueles cavaleiros, e que eles
matarão os homens com estes três flagelos. 

Esta mensagem, vou acrescentá-la à mensagem
para o mundo, pois é concernente à sexta trombeta.

“Ninguém escapará”, disse o Senhor, que não
pode ver e desaprova a depravação sexual de nossa
terra. É esse PECADO que destruiu Sodoma e
Gomorra, os homens desenfreados nesse pecado.

“Pecado é a transgressão da lei.” 1 João 3:4.
“Não cometerás adultério!” Êxodo 20:14. “Quem
comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca
desde o princípio. Para isto o Filho de Deus Se
manifestou: para desfazer as obras do diabo. Qual-
quer que é nascido de Deus não comete pecado;
porque a Sua semente permanece nele; e não pode
pecar, porque é nascido de Deus.” 1 João 3:8,9.
“Necessário vos é nascer de novo!” João 3:7.
“Renascidos... pela palavra de Deus.” 1 Pedro 1:23.

 Portanto, na sexta trombeta, um terço dos homens
e mulheres perecerá sob esses flagelos.

Esta profecia foi entregue por Jesus e o sexto anjo,
para a igreja e para o mundo.

É por causa dos homens, desenfreados em sua
depravação e imoralidade sexual, corrompendo o
planeta com esse odioso pecado, que o Senhor disse:
“Está feito para os maus!” 

Isso significa que o Senhor está cheio de ver os
homens desta terra em depravação e imoralidade
sexual, mergulhando a sociedade nos atos e pecados de
Sodoma e Gomorra.

O próprio Jesus me disse: É porque os homens
estão desenfreados em sua conduta depravada e imoral
que Ele tomou a decisão de destruir esses homens
desenfreados, como Ele destruiu Sodoma e Gomorra.

Jesus o disse, estamos vivendo no tempo de
Sodoma e Gomorra.

É porque o mundo foi além desse pecado, que o
próprio Jesus decidiu destruir esses homens, que estão
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sob a aparência de demônios, e os que estão destruindo
a terra com o nuclear.

J.S.

Os Ventos estão soltos!
Terça-feira, 09 de outubro de 2012

S&V 349:3
Saudações, minha irmã! Cumprimentos ao nosso

Irmão Roy Lemke!
De acordo com a mensagem recebida, é o assunto

de 11 de outubro de 2012, às 15 horas, tempo francês.
Esta mensagem deve ser publicada para a igreja e

para o mundo na internet. Agradeço-vos!
Recebei minhas saudações em Jesus que volta

breve!
Deveis publicar também sobre o incensário lançado

sobre a terra; é para o derretimento do gelo.
Nosso Irmão Roy Lemke será capaz de colocar

tudo aquilo na ordem das mensagens, e publicá-las na
internet.

Jesus mostrou-me que as pessoas do mundo
seguirão as mensagens na internet e tomarão estes
escritos a sério. Eles tomarão as cópias em suas mãos e
tomarão seriamente estas mensagens para nosso tempo.

Muitas pessoas conseguirão ler estas mensagens
apocalípticas. Vi que nada mais os deterá. Para eles
haverá um objetivo: salvar suas vidas.

Vi que as mensagens farão um impacto sobre suas
mentes. Nada mais os deterá.

Minhas saudações fraternais em Jesus que volta
logo.

J.S.

S&V 349:4
Saudações para ti de novo, querida irmã.

Eu estava no Google Chrome [leitor de internet], e
vi escrito que a igreja ASD está seguindo na internet as
mensagens de J.S. publicadas com os escritos de Ellen
White.

Aqui eu li que a maioria de seus membros está
seguindo os escritos de Sonhos e Visões na internet, e
tomando em conta os estudos publicados pela nossa
igreja.

Eis por que as mensagens devem ser bem
estudadas antes de publicá-las. Agradeço-vos.

Vede o que deve ser publicado ou não publicado.
Para mim, penso que tudo deve ser publicado. Preciso
ver esses escritos para dar minha aprovação.

J.S.

Quarta-feira, 10 de outubro de 2012
S&V 349:5

Querida irmã e querido irmão, saúdo-vos no lindo
nome de Jesus que volta logo.

O mundo está anunciando o fim do mundo para
2012. Para a Igreja Remanescente não é o fim do
mundo como o mundo o está anunciando. Não sei por
que o mundo está atormentado pela destruição do
planeta terra. Não é o fim do mundo ainda, mas o
início do FIM.

A sexta trombeta anuncia que OS VENTOS
ESTÃO SOLTOS.

A Igreja Remanescente de Filadélfia recebeu esta
profecia da sexta trombeta. Os ventos estando soltos,
nada mais impedirá as guerras, os terremotos, as
doenças, as viroses, - e o mundo estará impotente para
verificar a causa.

Foi-me mostrado, o pior perigo que o planeta podia
suportar é a RADIOATIVIDADE.

Foi-me mostrado que uma vez que os ventos não
mais estão contidos, os ciclones, os terremotos, os
vulcões apressarão a terra para a catástrofe da
RADIOATIVIDADE. Esse é o maior perigo.

Não causeis dano à terra, nem ao mar, até que os
servos de Deus recebam o selo de Deus em suas
frontes.

S&V 349:6
Vi diante de meus olhos, na ocasião de uma visão,

uma terrível explosão sobre a terra. Ouvi por toda parte
clamores: “É o fim do mundo!” Foi como uma
explosão.

Olhei. Foi como se uma estrela em todo seu brilho
tivesse caído sobre a terra.

Na mesma visão, vi que a natureza estava
queimada. As árvores estavam queimadas pela
radioatividade, e um forte calor estava se espalhando
na natureza.

Foi um tempo de angústia tal como nunca houve
sobre a terra. Por todo lugar as pessoas estavam
deixando seus carros abandonados nas ruas, um pouco
por toda parte, como destroços, abandonados.

Tudo era inutilizável. A morte INVISÍVEL estava
por toda parte.

Precisamos tornar conhecido ao mundo esta
mensagem do Apocalipse de João sobre a sexta
trombeta. É uma mensagem do fim antes do fim. A
Igreja de Filadélfia é a única a portar esta mensagem.
Cabe à igreja anunciá-la ao mundo.

Os ventos estão soltos. Uma catástrofe como a
nuclear destruirá o planeta. O mundo não sabe o que
destruirá o planeta, mas me foi mostrado, é uma
explosão nuclear que contaminará tudo: os animais, o
solo, as árvores.

Bebês morrerão em seus berços e nos peitos de
suas mães. Eis o que é esperado para o mundo. Os
ventos estando soltos, tudo pode acontecer num
instante.

Eu vi aquilo. Ninguém sabe quando isto ocorrerá;
ninguém estará seguro.

Os filhos de Deus miraculosamente atravessarão
este TEMPO DE ANGÚSTIA.

Não é nosso papel anunciar ao mundo os eventos
vindouros, mas a sexta trombeta, o fim antes do fim.

J.S.

S&V 349:7
Querida irmã, estou te enviado este título para a

cópia: “Os quatro ventos de guerra” sobre a sexta
trombeta; se possível, para ser colocado com o texto
que te enviei, para ser acrescentado à mensagem de
ontem. Agradecimentos.

Isto interessa ao nosso Irmão Roy Lemke, que
coloca os textos na internet.
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 Estou seguindo na internet a mensagem de Roy
Lemke, e seus estudos são muito interessantes.

Foi-me mostrado, muitas pessoas estarão interes-
sadas por esses estudos.

Envia-me as cópias que serão colocadas na internet
para verificar e ver o que será publicado, ANTES de
publicá-las.

Amor e saudações, tua irmã, J.S.
Os quatro ventos de guerra, “tempo de

angústia,” são anunciados pelo anjo da sexta
trombeta!

“A sexta trombeta anuncia que os ventos
serão soltos.” Sonhos e Visões 342:1:8.

“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, a qual dizia ao sexto anjo,
que tinha a trombeta: Solta os quatro anjos que
se acham presos junto do grande rio Eufrates. E
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.”
Apocalipse 9:13-15.

Na visão, o dia, a data e a hora me foram dados.
Tal será a profecia que os ventos serão soltos na
quinta-feira, 11 de outubro, às 15 horas, na tarde do
ano de 2012. Sonhos e Visões 339:3:17 (Visão de 2 de
setembro de 2012).

“Na sexta trombeta, o dia, o ano, e data
foram dados. (Ver Apocalipse 9:15).

Não é o dia do retorno de Jesus, mas o da sexta
trombeta… A igreja Remanescente precisa agora
orar para escapar das armadilhas do inimigo, e
permancer firmes para a volta de Jesus.” Sonhos e
Visões 343:3:3,5.  “A igreja não recebeu o poder do
Espírito para atravessar o tempo de angústia, o
tempo de angústia é agora!” Sonhos e Visões
347:3:10.

Quando Jesus voltar, achará Ele fé sobre a terra? ?
FÉ, AMOR, a esperança de Seu retorno.” Sonhos e

Visões 342:1:9. (“Quando vier o Filho do Homem,
porventura achará fé na terra?” Lucas 18:8. “Como
aconteceu nos dias de Noé, assim também será
nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam,
casavam e davam-se em casamento, até o dia em que
Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e destruiu a
todos.” Lucas 17:26,27. “Quando a longanimidade
de Deus esperava, nos dias de Noé… na qual
poucas, isto é, oito almas se salvaram através
da água.” 1 Pedro 3:20.)

Se você “preferiu o pecado (“Pecado é a
trangressão da lei.” 1 João 3:4.), indiferença,
os ídolos, ao invés do amor de Cristo,” você não
poderá ser salvo dos seus pecados. (Jesus Cristo
veio ao mundo para salvar pecadores, do qual
eu sou o maior.” 1 Timóteo 1:15.) (“A quem
chamarás Jesus; porque ele salvará o seu povo
dos seus pecados.” Mateus 1:21.) (“Deus
enviando o seu próprio Filho em semelhança da
carne do pecado, e por causa do pecado, na carne
condenou o pecado.” Romanos 8:3.) (“Santos”
guardam os mandamentos de Deus e a fé
de Jesus.” Apocalipse 14:12.) (“Jesus disse: “Se

queres entrar na vida, guarda os mandamentos.”
Mateus 19:17.) (“Bem-aventurados aqueles que
lavam as suas vestes (no sangue do cordeiro) para
que tenham direito à arvore da vida, e possam
entrar na cidade pelas portas.” Apocalipse 22:14) “A
grande controvérsia eliminará os infiéis, os
mornos, os idólatras, os incrédulos.” Sonhos e

Visões 342:2:3. 
Saí dela (Babilônia: “os reis da terra,” “e os

mercadores da terra.” Apocalipse 18:3) povo
meu, para que não sejas participante dos seus
pecados, e para que não incorra nas suas pragas,
porque os seu pecados se acumularam até o céu, e
Deus se lembrou das iniquidades dela.” Apocalipse

18:4,5. “(Babilônia: “os reis da terra,” “e os
mercadores da terra.” Apocalipse 18:3) caiu, caiu a
grande cidade, que a todas as nações deu a beber do
vinho da ira da sua prostituição…Se alguém
adorar a besta, e a sua imagem, e receber o sinal
na fronte, ou na mão, também o tal beberá do
vinho da ira de Deus, que se acha preparado
sem mistura no cálice da sua ira;… e não têm
repouso nem dia nem de noite os que adoram a
besta e a sua imagem, nem aquele que recebe o
sinal do seu nome.” Apocalipse 14:8-11.)

“Levantai-vos”, disse Jesus, “Eu venho!” 
Irmão, Ele está sobre a nuvem. Levanta-te! Anuncia
ao Seu povo que eles precisam novamente sair das
fileiras.” Sonhos e Visões 342:3:17-18.

“Quando a igreja tiver se separado dos
apóstatas, eu vi, atrás deles, com aqueles que foram
colocados a dormir, imediatamente vem a
sétima praga e a sétima trombeta.” Sonhos e
Visões 342:3:20.

“Ficai prontos para a vinda do opressor.”
Sonhos e Visões 342:4:1.

“Que não vos movais facilmente do vosso modo de
pensar, nem vos pertubeis, quer por espírito, quer por
palavra, quer por espístola como enviada de nós, como
se o dia do Senhor já estivesse perto. ninguém de
modo algum vos engane; porque isto não sucederá sem
que venha primeiro a apostasia e seja revelado o
homem do pecado, o filho da perdição, aquele
que se opõe e se levanta contra tudo o que se chama
Deus ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta
no santuário de Deus, apresentando-se como
Deus.” 2 Tessalonicenses 2:2-4.

“Eis que vem o Anti-Cristo!”
1 João 2:18

Justificação de Cristo: Amor ao que
obedecem os seus 10 mandamentos!

Os quatro ventos de guerra, “o tempo de
angústia”, é anunciado pela trombeta do sexto anjo!

É o fim da paz mundial
“A sexta trombeta anuncia que os ventos

serão soltos.” S&V 342:1:8.
“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, a qual dizia ao sexto anjo,
que tinha a trombeta: Solta os quatro anjos que se
acham presos junto do grande rio Eufrates. E foram
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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.”
Apocalipse 9:13:15.

Na visão, o dia, a data e a hora me foram dados.
Tal será a profecia que os ventos serão soltos na
quinta-feira, 11 de outubro, às 15 horas, na tarde do
ano de 2012. Sonhos e Visões 339:3:17 (Visão de 2 de
setembro de 2012).

Na sexta trombeta, o dia, o ano, e a data são
dados. (ver Apocalipse 9:15)

Não é o dia do retorno de Jesus, mas o da sexta
trombeta… A igreja Remanescente precisa agora
orar para escapar das armadilhas do inimigo, e
permancer firmes para a volta de Jesus.” Sonhos e
Visões 343:3:3,5.  

“A igreja já recebeu o poder do Espírito para
atravessar o tempo de angústia. O tempo de angústia é
agora!” Sonhos e Visões 347:3:10.

Quando Jesus voltar, achará Ele fé sobre a terra?
FÉ, AMOR, a esperança de Seu retorno. Sonhos e
Visões 342:1:9. (“Quando vier o Filho do Homem,
porventura achará fé na terra?” Lucas 18:8. “Como
aconteceu nos dias de Noé, assim também será
nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam,
casavam e davam-se em casamento, até o dia em que
Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e destruiu a
todos.” Lucas 17:26,27. “Quando a longanimidade
de Deus esperava, nos dias de Noé… na qual
poucas, isto é, oito almas se salvaram através
da água.” 1 Pedro 3:20.)

Se você “preferiu o pecado (“Pecado é a
trangressão da lei.” 1 João 3:4.), indiferença, os
ídolos, ao invés do amor de Cristo,” você não poderá
ser salvo dos seus pecados. (Jesus Cristo veio ao
mundo para salvar pecadores, do qual eu sou o
maior.” 1 Timóteo 1:15.) (“A quem chamarás Jesus;
porque ele salvará o seu povo dos seus
pecados.” Mateus 1:21.) (“Deus enviando o seu
próprio Filho em semelhança da carne do pecado, e por
causa do pecado, na carne condenou o pecado.”
R o ma n o s  8 :3 . )  (“Santos” guar d a m  o s
mandamentos de Deus e a fé de Jesus.” Apocalipse

14:12.) (“Jesus disse: “Se queres entrar na vida, guarda
os mandamentos.” Mateus 19:17.) (“Bem-aventurados
aqueles que lavam as suas vestes (no sangue do
cordeiro) para que tenham direito à arvore da vida, e
possam entrar na cidade pelas portas.” Apocalipse 22:14)

“A grande controvérsia eliminará os infiéis, os
mornos, os idólatras, os incrédulos.” Sonhos e Visões

342:2:3. 
Saí dela (Babilônia: “os reis da terra,” “e os

mercadores da terra.” Apocalipse 18:3) povo
meu, para que não sejas participante dos seus
pecados, e para que não incorra nas suas pragas,
porque os seu pecados se acumularam até o céu, e
Deus se lembrou das iniquidades dela.” Apocalipse

18:4,5. “(Babilônia: “os reis da terra,” “e os
mercadores da terra.” Apocalipse 18:3) caiu, caiu a

grande cidade, que a todas as nações deu a beber do
vinho da ira da sua prostituição…Se alguém
adorar a besta, e a sua imagem, e receber o sinal
na fronte, ou na mão, também o tal beberá do
vinho da ira de Deus, que se acha preparado
sem mistura no cálice da sua ira;… e não têm
repouso nem dia nem de noite os que adoram a
besta e a sua imagem, nem aquele que recebe o
sinal do seu nome.” Apocalipse 14:8-11.)

“Levantai-vos”, disse Jesus, “Eu venho!” 
Irmão, Ele está sobre a nuvem. Levanta-te! Anuncia
ao Seu povo que eles precisam novamente sair das
fileiras.” Sonhos e Visões 342:3:17-18.

“Quando a igreja tiver se separado dos
apóstatas, eu vi, atrás deles, com aqueles que foram
colocados a dormir, imediatamente vem a
sétima praga e a sétima trombeta.” Sonhos e
Visões 342:3:20.

“Ficai prontos para a vinda do
opressor.” Sonhos e Visões 342:4:1.

“Que não vos movais facilmente do vosso
modo de pensar, nem vos pertubeis, quer por
espírito, quer por palavra, quer por espístola como
enviada de nós, como se o dia do Senhor já
estivesse perto. ninguém de modo algum vos
engane; porque isto não sucederá sem que venha
primeiro a apostasia e seja revelado o homem
do pecado, o filho da perdição, aquele que
se opõe e se levanta contra tudo o que se chama
Deus ou é objeto de adoração, de sorte que se
assenta no santuário de Deus, apresentando-se
como Deus.” 2 Tessalonicenses 2:2-4.

“Eis que vem o Anti-Cristo!”
1 João 2:18

Conselhos de Jesus:

Perguntaram-lhe então: Mestre, quando, pois,
sucederão estas coisas? E que sinal haverá,
quando elas estiverem para se cumprir? Respondeu
então ele: Acautelai-vos; não sejais enganados; porque
virão muitos em meu nome, dizendo: Sou eu; e: O
tempo é chegado; não vades após eles…. Mas antes de
todas essas coisas vos hão de prender e perseguir,
entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, e
conduzindo-vos a presença de reis e governadores, por
causa do meu nome. Isso vos acontecerá para que deis
testemunho. Proponde, pois, em vossos corações não
premeditar como haveis de fazer a vossa defesa;
porque eu vos darei boca e sabedoria, a que nenhum
de vosso adversário poderá resistir nem contradizer. E
até pelos pais, e irmãos, e parentes, e amigos sereis
entregues; e matarão alguns de vós. E sereis odiados
de todos por causa do meu nome. (“Nós seremos
considerados como os judeus no tempo de Hitler.” 
S&V 74:7:34. 

“Será necessário a todos os custos nos
exterminar.” S&V 105:1:7. 
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“Satanás está no ato de preparar em todas as
partes do mundo campos de concentração como
foi no tempo de Hitler para matar a gás todos os
que, como os judeus, sejam diferentes dos outros
povos.” S&V153:4:6. “Uma grande provação está
vindo sobre o povo de Deus. Seremos considera-
dos como os judeus que precisam ser extermi-
nados a qualquer preço.” S&V 153:4:14.

“os fiéis da Igreja de Filadélfia serão presos e
levados para edifícios com elevada densidade de
radioatividade…. Satanás inspirará as autoridades
a irradiá-los até a morte.” S&V 190:7:2.

“Você será chamado judeu. Se guardar o
quarto mandamento, o Sábado, será
considerado como os judeus. Junte-se a eles,
assim aconselha Jesus… Eles irão precisar
exterminar este povo o qual guarda o Sábado, o
quarto mandamento, e que têem o selo de Deus
neles. (ver Apocalipse 9:4) 

Não querendo o chip RFID marcado na carne, o
qual é a marca da besta, você será colocado a morte.

“No lugar santíssimo, o Senhor me disse, que
nenhum cabelo cairá da cabeça de Seus santos.
Entre todos os que têm e portam sobre eles o
selo do Deus vivente, que é o Sábado do quarto
mandamento do Eterno, ninguém passará pela
morte. Mas sereis perseguidos. Estareis em
tormento para salvar vossas vidas.” S&V 244:5:1-
4).

Na sua paciência você possui a sua
alma… (“Aqui está a paciência dos santos, aqueles
que guardam os mandamentos de Deus -
incluindo o quarto mandamento, sétimo dia de sábado)

E a fé em Jesus.” Apocalipse 14:12.) 

Haverá grande angústia sobre a terra, e ira contra
este povo. E cairão ao fio da espada, e para todas as
nações serão levados cativos; e Jerusalém será pisada
pelos gentios, até que os tempos destes se completem.
E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas; e sobre a
terra haverá angústia das nações em perplexidade pelo
bramido do mar e das ondas. Os homens desfalecerão
de terror, e pela expectação das coisas que sobrevirão
ao mundo; porquanto os poderes do céu serão
abalados. E então verão vir o Filho do Homem em
uma nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando
essas coisas começarem acontecer, exultai e levantai
as vossas cabeças, porque a vossa redenção se
aproxima… Assim também vós, quando virdes
acontecerem estas coisas, sabei que o reino de Deus
está próximo. Lucas 21:7-31.

Justiça de Cristo:
Amo quem obedece aos 10

mandamentos de Deus!

“Se me amardes, guardareis
os meus mandamentos!”

João 14:15


