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Quarta-feira, 13 de fevereiro de 2013 
 

SANTIDADE AO ETERNO CRIADOR! 
 

Sonhos e Visões Capítulo 361 por Jeanine Sautron 

 

(1) Escapa por tua vida! Isto interessa a todas as 

ilhas. 

(2) Os habitantes das ilhas são chamados a deixar 

suas ilhas por causa dos tsunamis. As ilhas desaparecerão 

sob o poder da sétima praga. 

“Precisamos... utilizar todos os nossos recursos e 

valer-nos de todas as facilidades com que a Providência 

nos supriu. ... É dada a promessa: "Eis que estou convosco 

todos os dias até à consumação do século." Mat. 28:20. 

Manuscrito 100, 1893.” Cristo Triunfante, 324. 

 (3) Vi isso em visão. Ondas tão altas como as 

mais altas montanhas estavam passando com um estampi-

do e vindo cair direto na terra. Era impossível sair. Será 

então muito tarde para os que têm negligenciado esta 

advertência. 

(4) Meu mensageiro me disse, “Todas as ilhas, as 

pequenas, como as grandes, desaparecerão da terra. A 

aflição atingirá a humanidade inteira.” 

“Naquela mesma noite a porta da misericórdia fe-

chou-se para sempre aos ímpios e descuidados habitantes 

de Sodoma. Deus não será sempre zombado; não será por 

muito tempo menosprezado. "Eis que o dia do Senhor 

vem, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a 

Terra em assolação, e destruir os pecadores dela." Isaí-

as 13:9. A maioria no mundo rejeitará a misericórdia de 

Deus, e submergir-se-á na repentina e irreparável ruína.” 

Maranata, 260. 
  

(5) A SÉTIMA TAÇA está em espera. Sob a 

ordem de Jesus, esse anjo já partiu do céu. Agora, Sonhos e 

Visões revelam que não há mais nenhum tempo: IDE! 
 (6) A sétima taxa da ira de Deus está pronta para 

ser derramada sobre a terra. Tudo irá depressa desde que o 

SINO DE FINADOS soou para a humanidade. 

 (7) Meu mensageiro me disse que os homens da 

terra estão dançando ao redor de seus ataúdes, não sabendo 

que seus destinos foram selados, como foi para os homens 

de Sodoma e Gomorra. 

 “Os juízos de Deus breve serão derramados sobre 

a terra. “Escapa por tua vida” é o aviso dos anjos de 

Deus. Outras vozes são ouvidas dizendo: “Não fiques 

excitado; não há nenhum motivo para especial alarme.” 

Aqueles que estão à vontade em Sião clamam “Paz e segu-

rança,” enquanto o céu declara que rápida destruição 

está prestes a chegar sobre o transgressor. Os jovens, os 

frívolos, os amantes de prazer, consideram esses avisos 

como contos ociosos e se voltam deles com um gracejo. 

Pais são inclinados a pensar que seus filhos estão certos 

sobre o assunto, e todos dormem à vontade. Assim foi na 

destruição do velho mundo e quando Sodoma e Gomorra 

foram consumidas pelo fogo. Na véspera de sua destrui-

ção as cidades da planície se esbanjavam em prazer. Ló 

foi ridicularizado por seus temores e advertências. Mas 

foram esses zombadores que pereceram nas chamas. 

Aquela mesma noite a porta de misericórdia foi fechada 

para sempre para os ímpios, descuidados habitantes de 

Sodoma.” Conflito e Coragem, 53.  

 

Sonhos e Visões 361: 2 

 

 (1) Antes disso, meu mensageiro levou-me ao 

tabernáculo, a fim de me mostrar o anjo que segurava em 

sua mão a sétima taça. 

 (2) Jesus lhe deu a ordem para sair para a terra. 

 (3) Jesus me fez chegar mais perto do lugar san-

tíssimo. Vi o altar e os dois anjos, um de cada lado da arca. 

 (4) Jesus avançou para mim, e fui capaz de ver em 

seu peito pedras de todas as cores. Eu tremia, quando ele 

disse, “A Minha graça te basta.” 

 (5) Ele me fez chegar perto dele e, do céu, Ele me 

disse, “Olha lá embaixo.” – Vi a terra. 

 (6) “Um vulcão despertou,” Jesus me disse, 

“pois este anjo tendo em sua mão a sétima taça, chegou 

sobre a terra. É um poderoso anjo que sacudiu as en-

tranhas da terra.” 

 (7) A partir do lugar santíssimo fiquei paralisada 

pelos assombrosos gritos, gritos de angústia. Ouvi vozes 

vindas da terra, dizendo, “É O FIM DO MUNDO! É O 

FIM DO MUNDO!” 

“Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles co-

lherão do seu Reino tudo o que causa escândalo e os que 

cometem iniqüidade. E lançá-los-ão na fornalha de fogo; 

ali, haverá pranto e ranger de dentes.” Mateus 13:41-42. 

“Sem fé é impossível agradar a Deus.” Hebreus 11:6. 

“Quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, 

porque haveremos de vê-lo como ele é.” 1 João 3:2. A 

perfeição do céu deve ser vosso poder.” Serviço Cristão, 

24. 9 Testimonies, 21. 

 (8) Como um ruído abafado, um terrível estrondo 

estava chegando aos meus ouvidos. Eu me perguntava, “O 

que é isso?” 

 (9) Jesus tranquilizou-me e me disse, “Esse ruído 

que tu ouves, são TSUNAMIS.” 

 (10) Era terrível, Senti-me frágil, fraca. Aqueles 

gritos me aterrorizavam. 

 (11) Jesus falou e me disse de novo, “São TSU-

NAMIS. Não temas.” 

 (12) Eu tive a impressão que o tabernáculo celes-

tial tremia por causa do poder e da força dos tsunamis. Não 

obstante tive a impressão de estar segura no lugar santíssi-

mo. 

“Escondei-nos... da ira do Cordeiro, pois o gran-

de dia de Sua ira é chegado.” Apocalipse 6:16, 17. “E da 

sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as 

nações; e ele as regerá com vara de ferro e ele mesmo é o 

que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-

poderoso.” Apocalipse 19:15. “Sete anjos que tinham as 

sete últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de 

Deus. Apocalipse 15:1. “Tua ira é chegada!” Apocalipse 

11:18. “Porque se revestiu de justiça, como de uma cou-

raça, e pôs o elmo da salvação na sua cabeça, e tomou 

vestes de vingança por vestidura, e cobriu-se de zelo, 

como de um manto. Conforme forem as obras deles, assim 

será a sua retribuição; furor, aos seus adversários, e re-

compensa, aos seus inimigos; às ilhas dará ele a sua re-

compensa.” Isaías 59:17,18. “E toda ilha fugiu, e as mon-

tanhas não foram achadas... Toda montanha e ilha 

foram movidas de seus lugares.” Apocalipse 16:20; 6:14. 

“Pois numa hora veio o teu juízo.” “Pois numa hora tão 
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grandes riquezas desapareceram.” “Pois numa hora ela 

foi desolada.” Apocalipse 18: 10,17,19. “Antes, rejeitastes 

todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão; 

também eu me rirei na vossa perdição e zombarei, vindo o 

vosso temor,  vindo como assolação o vosso temor, e vin-

do a vossa perdição como tormenta, sobrevindo-vos 

aperto e angústia.” Provérbios 1:25-27. 

Sonhos e Visões 361:3 

 (1) Antes disso, meu mensageiro me disse, falan-

do da sétima taça: “Vem e te mostrarei essa taça. Eu te 

mostrarei o anjo que recebeu ordem para executar essa 

triste tarefa dessa taça.” 

 (2) “Eu te mostrarei o que essa taça contém: AS 

ILHAS FUGIRÃO pelo poder do conteúdo da taça. As 

nações serão sacudidas. As torres e os ídolos deste mundo 

chegarão ao fim. As torres como a torre de Babel cairão 

com um estrondo e ruídos violentos misturados com os 

gritos de desespero. 

 (3) Um exemplo me foi mostrado nessa cena. Foi 

então que vi num sonho a ilha de MARTINICA submer-

gida por um muito alto tsunami, cujas ondas ultrapassavam 

as mais altas montanhas e vinham cair direto sobre a terra. 

 (4) Eu nunca tinha visto aquilo em visão antes. 

Foi realmente terrível! Foi então que entendi o poder da 

sétima praga. Será terrível! Foi assim que compreendi que 

tudo chegará ao fim. As ilhas desaparecerão. 

 (5) Eis a mensagem para aqueles que têm fé e 

crerão nesta terrível trombeta: 

 (6) Jesus disse para deixar as vos-

sas ilhas, pois elas desaparecerão da 

terra. É ao vosso próprio risco e peri-

go! Apressai-vos! É ao vosso próprio 

risco e perigo! O aviso está dado.  

 (7) A advertência foi dada:  

O FIM ESTÁ PERTO! 

O SINO DE FINADOS JÁ SOOU! 

O OPRESSOR ESTÁ SE APROXIMANDO! 

A SÉTIMA PRAGA ESTÁ PERTO! 
 (8) Eis as palavras do Senhor, “Os homens são 

incrédulos. Não tendo fé, nem o Espírito de Deus, eles 

não veem chegando o fim, que os surpreenderá como as 

dores de uma mulher grávida. Ninguém escapará.” 

 (9) “O fim virá, o fim de todas as coisas virá,” 

disse o Senhor; “não será de vosso próprio modo, do 

modo como o esperais, nem do modo que esperais ver 

os sinais. O fim não virá de um modo para ferir os 

olhos. O fim não virá do modo que esperais.” 

 (10) “Eis por que,” disse o Senhor, “o fim de 

todas as coisas virá como um ladrão na noite,  num 

momento quando ninguém o espera, imperceptível, 

silente.” 

 (11) Ele disse, “Buscareis pelo alto clamor do 

terceiro anjo, mas ele aconteceu de um modo diferente 

do modo que esperáveis acontecer. Procurareis pela 

chuva serôdia; ela aconteceu de um modo diferente do 

modo que esperáveis acontecer.” 

 (12) “Contudo”, disse Jesus, “tudo aquilo está 

terminado (o alto clamor está terminado), incluindo a 

mediação de Cristo no lugar santíssimo.” 

 (13) Jesus me disse, “Eu estou vos enviando no 

espírito de Elias, antes da vinda do Filho de Deus sobre 

as nuvens dos céus. Sereis perseguidos por Minha cau-

sa. Esperai! Eu venho para dar a cada um de acordo 

com as suas obras.” 

 Jeanine Sautron 

 “Por 20 anos, os israelitas gemeram sob o jugo do 

opressor; então eles se voltaram da idolatria, e com 

humilhação e arrependimento clamaram ao Senhor por 

libertação. Eles não clamaram em vão.  Habitava em Israel 

uma mulher ilustre por sua piedade, e por meio dela o 

Senhor escolheu livrar Seu povo. Seu nome era Débora. 

Ela era conhecida como profetisa, e na ausência dos 

magistrados usuais, o povo buscava por ela para conselho e 

justiça. 

 “O Senhor comunicou para Débora Seu propósito 

de destruir os inimigos de Israel, e lhe ordenou buscar por 

um homem chamado Barak, da tribo de Naftali, e ela tor-

nou conhecido para ele as instruções que ela tinha recebi-

do.” Filhas de Deus, 37. 

 

FIM DO CAPÍTULO 361 

 


