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Segunda-feira, 11 de fevereiro de 2013 
 

SANTIDADE AO ETERNO CRIADOR! 

 

SONHOS E VISÕES 360:1 
 

Um povo condenado 
 

(1) Nesta mensagem, Jesus me disse que o povo 

adventista do sétimo dia não buscou uma lei de justiça para 

si mesmos. Eles a buscaram não pela fé, mas por uma lei 

vinda das obras. 

(2) O Senhor me colocou em contato com o povo 

judeu, esse povo que O colocou à morte. Ele disse, 

“Quando deixei esse povo e que Eu não mais estava no 

meio deles, eles não o souberam. Seus ritos, suas ceri-

mônias, seus sacrifícios não mais eram aceitos por 

Deus. Esse povo estava sacrificando cordeiros sobre 

seus altares; Eu nem mesmo olhava para eles.” 

(3) Assim, o Senhor estava no ato de dizer-me 

que O POVO ADVENTITA DO SÉTIMO DIA não 

mais é Seu povo, e que Ele saiu do meio desse povo. Ele os 

repudiou. A casa deles, - isto é dizer, seus templos, suas 

cerimônias – ficou desolada. O Senhor não toma parte em 

todas as obras deles, e seus templos ficaram desolados. 

(4) Jesus não mais está no meio desse povo; co-

meçando com os dirigentes da conferência geral, o Senhor 

os vomitou. O Senhor disse desses pastores ASD: “Eles 

são bodes que estão alimentando esse povo. Eles são 

maus, e deixaram o rebanho se perder nos pecados de 

Sodoma e Gomorra. Eles fracassaram em seu dever. O 

sangue do rebanho será pedido deles.” 

(5) Falando do Sr. Malton BRAFF, Jesus me disse 

que os seus olhos derreterão nas órbitas, e sua língua apo-

drecerá na sua boca. Todos os pastores, esses falsos pasto-

res, esses ministros com seus diretores, a mesma sorte lhes 

está reservada. 

(6) O povo judeu foi condenado quando o Senhor 

separou-se desse povo. Ele me disse, “A mesma retirada 

ocorreu para a igreja adventista do sétimo dia. ESSE 

POVO ESTÁ CONDENADO. O Sr. Malton BRAFF 

terá de prestar contas a Deus por esse povo, que ele 

disse pertencer-lhe, como se tendo o direito de VIDA ou 

MORTE sobre esse povo. Os outros dirigentes serão 

julgados de acordo com as suas obras (de acordo com o 

que fizerem) com as mensagens de Sonhos e Visões.” 

(7) Foi-me mostrado, no tempo do retorno de Je-

sus sobre as nuvens dos céus, o povo adventista do sétimo 

dia, condenado por Jesus, se achará à esquerda do trono de 

Deus. Jesus não reconhece esse povo como Seu povo. 

Crede em Seus Profetas 
“Crede no SENHOR, vosso Deus, e estareis segu-

ros; crede nos seus profetas e prosperareis.” 2 Crônicas 

20:20. 

 

Sonhos e Visões 360: 2 

 

 (1) O Senhor me informou que Seu verdadeiro 

povo é encontrado entre os JUDEUS de sangue e no pe-

queno “remanescente” de Filadélfia, os JUDEUS pela FÉ. 

A Salvação é dos Judeus 
Jesus disse, “A salvação é dos judeus.” “Os ver-

dadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em ver-

dade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem.” 

João 4:22,23. 

 (2) Num sonho eu estava numa igreja adventista 

do sétimo dia. O Senhor me ensinava. Ele me disse que 

Seu Espírito não mais está com esse povo ASD; Seu Espí-

rito está retirado desse povo, e que Seus verdadeiros ado-

radores eram os judeus que estão no mundo e no pequeno 

“remanescente” de Filadélfia que saiu da igreja adventista 

do sétimo dia. 

 (3) O Senhor me deu uma mensagem para eles: 

 (4) O SHOA voltará. O Senhor está lhes ofere-

cendo um refúgio que Ele reservou sobre a terra para eles. 

O SHOA voltará. 
“Quando, pois, virdes que a abominação da desolação 

[o ato idolátrico de despojar e tomar pela força, estragar], 

de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo (quem lê, 

que entenda), então, os que estiverem na Judéia, que fujam 

para os montes; e quem estiver sobre o telhado não desça a 

tirar alguma coisa de sua casa; e quem estiver no campo 

não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas 

e das que amamentarem naqueles dias! E orai para que a 

vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque 

haverá, então, grande aflição, como nunca houve desde o 

princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá ja-

mais.” Mateus 24:15-21.  

“E, naquele tempo, se levantará Miguel, o grande 

príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá 

um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve 

nação até àquele tempo; mas, naquele tempo, livrar-se-á o 

teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. E mui-

tos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para 

a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno.” 

Daniel 12:1,2. “E, desde o tempo em que o diário [empre-

go contínuo] for tirado e posta a abominação [idolatrias] 

desoladora [destituído, sem lar], haverá mil duzentos e 

noventa dias.” Daniel 12:11. 

 (5) Jesus anuncia a DESTRUIÇÃO de JERU-

SALÉM. Ele disse, “Quando virdes esse país cercado 

pelos opressores do Sábado, fugi de vosso lar, parti 

para Oregon.” 

 (6) Na crise final que está se aproximando sobre a 

terra, e o sino de finados anunciando o fim de todas as 

coisas, Jesus diz ao Seu povo pela fé, “Pressionai juntos! 

Pressionai juntos! Não ajunteis para vós tesouros sobre 

a terra. Concernente aos fiéis judeus por nome e os 

judeus pela fé, tudo será tirado deles. Sereis AFUGEN-

TADOS de vossos lares, que serão confiscados pelos 

poderosos deste mundo. O SHOA voltará.” 

 (7) Tais foram as palavras do Senhor JESUS; tal 

é Sua mensagem para o povo de Deus hoje. 

 

Sonhos e Visões 360:3 

 

 (1) A igreja adventista do sétimo dia não mais é o 

remanescente do Eterno, desde que o Senhor a vomitou e 

achou no lugar deles, disse Jesus, os mesmos pecados de 

Sodoma e Gomorra. É um povo condenado. 

 (2) “O Sr. Malton BRAFF,” disse Jesus, “terá 

de prestar contas diante do tribunal divino.” 

 (3) O povo adventista do sétimo dia não tem ne-

nhuma PROTEÇÃO no tempo da sétima praga. Eles irão 

submeter-se às mesmas calamidades com aqueles que estão 

perdidos. Eles se submeterão à ira de Deus, pois cada pes-
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soa que tomou parte em neutralizar as mensagens de So-

nhos e Visões verá a ferida que fez o Filho de Deus e Seu 

povo suportar, ao barrar o caminho desta verdade vinda do 

céu: “VOLTA AO TEU PRIMEIRO AMOR.” 

 (4) “Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu 

primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arre-

pende-te, e pratica as primeiras obras; quando não, 

brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu casti-

çal, se não te arrependeres.” “Eu sei as tuas obras, que 

nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou 

quente! Assim, porque és morno e não és frio nem 

quente, vomitar-te-ei da minha boca.” Apocalipse 2:4,5; 

3:15,16. 

 (5) Jesus o sabe; Ele sabe que os adventistas do 

sétimo dia conhecem de cor esses capítulos do Apocalipse. 

O Senhor sabe disso; esse povo não quis se arrepender, e 

eles zombaram desta mensagem; e os dirigentes, os pasto-

res e as pessoas responsáveis da conferência geral em 

Washington rejeitaram esta mensagem, denegrida por 

Malton BRAFF, de quem o Senhor disse que impediu Seu 

povo de receber esta mensagem de DESPERTAMENTO. 

 (6) Portanto, vede o juízo que desabará sobre essa 

pessoa e sobre os que não buscaram o Espírito de Deus 

para si mesmos, e para o povo. Jesus disse dessas pessoas, 

“Enquanto ainda estando sobre seus pés seus olhos se 

fundirão em suas órbitas, e suas línguas apodrecerão 

em suas bocas.” 

 (7) Que terrível juízo para esses dirigentes que 

levaram o povo adventista do sétimo dia à perdição e à 

morte eterna! 

 (8) Esse povo está sem proteção. 

 (9) A Igreja de Filadélfia, o “remanescente” em 

Oregon, e de outro lugar entre os judeus por nome e os 

judeus pela fé, o Senhor declara sobre eles: 

 (10) “NENHUM CABELO CAIRÁ DE SUAS 

CABEÇAS.” 

 (11) Aqui está a promessa; pois este “remanescen-

te” recebeu o SELO DO DEUS VIVO. É O ISRAEL DE 

DEUS SOBRE A TERRA. 

 (12) O Senhor lhes disse que Ele combateria seus 

inimigos. 

 (13) O Filho de Deus disse mais isto, “Antes de 

tocar os Seus ungidos, antes de persegui-los, aqueles 

rebeldes às Suas leis terão de tocar o Seu braço.” 

 (14) Não há nenhum retorno para o povo adven-

tista do sétimo dia. Eles estão perdidos. Não há mais ne-

nhum intercessor para esse povo. O destino deles foi sela-

do. 

 (15) No tabernáculo celestial diante do lugar san-

tíssimo, Jesus me disse que os santos foram selados, que o 

julgamento dos vivos desde 1988 para a igreja adventista 

do sétimo dia está terminado, e para o mundo. 

 (16) “Aquele que é santo, que se santifique 

ainda. O que está praticando justiça, que seja justifica-

do ainda; e aquele que está se sujando, que se suje ain-

da.” 

 (17) Como o Senhor me disse, a igreja adventista 

do sétimo dia é um povo impuro. Eles permanecerão sobre 

esta terra; e os santos serão arrebatados com Ele ao céu. 

Esse povo é achado no lado esquerdo do Senhor com os 

réprobos. 

 (18) A mensagem de aviso e arrependimento foi 

dada para esse povo desde 1988. E desde então, esse povo 

endureceu sua cerviz e se rebelou contra Deus, dizendo-

lhe, “Conhecemos esses versos.” 

 (19) Mas o Senhor veio e testou Sua igreja para 

levá-los ao arrependimento e mudança de coração. Esse 

povo não quis. O Senhor A VOMITOU. 

 (20) O Senhor disse, “Eu te vomitarei hoje.” 

Essa igreja foi repudiada e está indo para a perdição. Eu 

mesmo diria que ela está perdida. 

 (21) Sr. Malton BRAFF, terás de sofrer, e terás de 

prestar contas a Deus por essas almas que estavam no seio 

de tuas igrejas. 

 Jeanine Sautron  

VOMITADA 
“E ao anjo da igreja que está em Laodicéia escreve: Is-

to diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio 

da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio 

nem quente. Tomara que foras frio ou quente! Assim, 

porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei 

da minha boca. Como dizes: Rico sou, e estou enriqueci-

do, e de nada tenho falta (e não sabes que és um desgraça-

do, e miserável, e pobre, e cego, e nu), aconselho-te que de 

mim compres ouro provado no fogo, para que te enrique-

ças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a 

vergonha da tua nudez; e que unjas os olhos com colírio, 

para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos 

amo; sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta 

e bato; se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entra-

rei em sua casa e com ele cearei, e ele, comigo. Ao que 

vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu tro-

no, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu 

trono.   Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às 

igrejas.” Apocalipse 3:15-22. 

 

FIM DO CAPÍTULO 360 

 


