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IGREJA DE FILADÉLFIA,
O “REMANESCENTE”
que guarda os MANDAMENTOS
de Deus, incluindo SÁBADO,
E a Fé de JESUS.
A FÉ de JESUS:
O Espírito de Profecia.

Santidade ao Eterno Criador!
Sonhos e Visões Nº 1
(1)

(2)

JESUS saiu da
Igreja de Laodicéia
em 1990:
Fazem agora 26 anos.

Fazem agora vinte e seis (26) anos desde que
Laodicéia não tem mais Mestre. Laodicéia não mais tem por
mestre a:

(3)

JESUS,
O PRINCÍPE DA VIDA.

JESUS SAIU de Laodicéia, e chamou os seus fiéis a
sairem dessa igreja, que é
(4)

APÓSTATA.

Aqueles que são os seus fiéis foram chamados para
segui-lo pela

FÉ.

Sonhos e Visões Nº2
(1)

VISÃO:

Era Sábado de manhã. Numa visão vi JESUS, alto e
majestoso, suas roupas de um branco deslumbrante.
(2)
Ele veio em minha direção e disse-me para olhar ao
que ele faria.
(3)
Vi-o. Ele tinha um ABANADOR na sua mão, e
estava ABANANDO nesta igreja onde eu estava neste
Sábado de manhã, e onde eu era membro, registrada nesta
igreja.
(4)
Ele começou a abanar e foi abanando por toda
parte. Vi-o abanando conforme andava, e ele não parou.
(5)
Vi que a palha estava se levantando e caindo para
fora do ABANADOR no chão. Vi também que os grãos
eram

LEVES.

Eles mesmos se levantaram e estavam caindo também no
chão.

(6)

Ele continuou abanando e abanando nesta igreja de
Saint-Julien, França, sem parar, até eu ver que não havia
nada mais para ser abanado. Não havia mais grãos, nem
palha no ABANADOR.
(7)
Na visão, olhei, e vi no chão todos os grãos e a
palha, enchendo este local de adoração.
(8)
JESUS veio em minha direção, e explicando-me,
disse:
(9)
“Vede! Há um grão, restou um (1) grão no
ABANADOR, e os outros estão no chão, para serem
destruídos.”
(10)
“Vês, é o único grão que encontrei, o único
bom grão.”
(11)
Fui tocada por esta declaração.
(12)
“Este grão, és tu,
ÉS TU,” disse-me ele.
(13)
Após revelar-me o que vi, JESUS

SAIU desta igreja, e saiu de todas as igrejas
adventistas do sétimo dia.

(1)

Sonhos e Visões Nº 3

Saí em visão. Vi JESUS saindo da igreja de
Collonges, França, e da de Annemasse, França.
(2)
À medida que ele estava saindo, vi a glória o
seguindo. Ele tinha consigo um castiçal, que estava
refletindo a luz. Ele estava saindo, trazendo com ele o
castiçal que não mais tinha o seu lugar na Laodicéia. Ele
deixou estas igrejas na escuridão aqui em baixo.
(3)
A adoração terminou; JESUS que esperava por mim
do lado de fora, veio até mim e falou-me em particular, e
disse-me para

SAIR DESTA IGREJA
de Saint-Julien, França,

pois ele não mais estava em todas estas igrejas
adventistas do sétimo dia. Ele tinha saído delas
(4)

DEFINITIVAMENTE.

“Essas igrejas,” disse-me ele, “estão

MORTAS em SONO ESPÍRITUAL.”
“Essas igrejas são
IGREJAS
SEM DEUS
E SEM FÉ.”
(5)

Ele transmitiu-me esta mensagem, e disse-me para
publicá-la:
(6)
Os santos são chamados para sairem!

Saíam!
Separai-vos!
Colocai-vos à parte!

(7)

“Esta mensagem,” disse o Senhor, “deve ir para o
mundo todo, para todas as igrejas adventistas do sétimo
dia.”
(8)

“Estas igrejas com os seus membros
pecaram contra
o espírito santo de Deus.”
(9)
JESUS disse: “O pecado contra o espírito
santo é um
pecado IMPERDOÁVEL.”
(10)

Ele (JESUS) pediu-me para transmitir esta
mensagem para todas as igrejas adventistas do sétimo dia,
que seus fiéis foram chamados para sairem delas.
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(11)
Veio então a continuação do que foi revelado em
Apocalipse:

Ele disse: “Vomitei-te.”
(12)

Desde então, os fiéis saíram de seu seio, e o próprio
JESUS os nomeou:

(13)

Igreja de Filadélfia,
o “REMANESCENTE”
DO ETERNO,
O ISRAEL MODERNO DE
DEUS SOBRE A TERRA.

Passou-se algum tempo, e JESUS revelou-me após
esta mensagem que:
(14)

5% formaram o “remanescente.”

Os outros, as igrejas adventistas do sétimo dia
apóstatas irão para a

PERDIÇÃO.
Jeanine Sautron
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