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Para meus queridos amigos: 

 

DEIXADO PARA 

TRÁS.  
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EXISTEM MUITAS PESSOAS 
NO MUNDO DESAPARECEND 

SUBITAMENTE? 

O que está 
acontecendo?!?! 

Para onde foram minha 
Família/Crianças/Amigos/ 
Colegas/Professores??? 

 

• Você não está sozinho. Este livreto foi 
escrito para ajudá-lo e guiá-lo. 

 
• Uma profecia Bíblica foi realizada e se 

chama “Arrebatamento”. 
 

• Crianças e bebês podem ter sido levados 
no arrebatamento para estarem com Jesus 
para suas proteções por causa da terrível 
tribulação que está por vir sobre a terra. 
Animais domésticos também podem ter 
sido levados pela mesma razão. 
 

• Esse arrebatamento significa a vinda do 
fim do mundo (Fim dos tempos!)  
Informe-se! 
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? ! ? ! ? ! ? ! ? ! ? ! ? ! ?    

 

Resumo rápido: 
 

Jesus Cristo chamou sua Igreja 
para o céu. Aqueles que rejeitaram 
Cristo foram deixados para trás. 
 
 

Os “Ques?”, e “Por quês?”, os 
“Comos?” e os “Hãs?” serão 
esclarecidos nesse livreto.  

 

A EXPLICAÇÃO DO 

ARREBATAMENTO 
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Mas primeiro . . . Seu filho sumiu? 
Se sim, tome um momento e respire.  

Quando estiver pronto, leia por favor . . . 
 
 
É convicção de muitos poucos cristãos que, quando o arrebatamento 
acontecer, toda criança pequena demais para entender qualquer coisa sobre 
Jesus Cristo (aqueles com idade inferior a prestação de contas) será levada à 
presença do Senhor ao lado da Igreja. No entanto, não é certo que isso 
aconteça. Essa ideia coincide com o entendimento bíblico de que quando 
uma criança ou bebê morre, ele / ela vai instantaneamente estar com o 
Senhor. 
 

Quando o menino do rei Davi morreu, ele disse: "Ele não pode vir a mim, mas 
eu irei a ele" (2 Samuel 12:23). Davi sabia onde estava o filho; ele sabia que 
seu filho estava seguro na presença de Deus. 
 

Por mais difícil que seja aceitar neste momento, Deus (de acordo com nossa 
crença atual) está mantendo todos os pequenos em segurança com Ele no 
céu, garantindo que eles não sofram o horror e o terror do que está por vir 
sobre a terra (pós-arrebatamento). 
 

Se estivermos certos, e sua criança /seus filhos foram levados para o céu, 
então eu desafio você a procurar Deus agora e garantir que você acabe onde 
eles também estão. Ainda é possível entregar sua vida a Deus. Perdoe-me, 
eu nunca desejaria menosprezar sua mágoa ou angústia, mas com toda a 
honestidade, é muito melhor sofrer angústia finita no aqui e agora, e acabar 
cruzando o limiar do céu, do que continuar recusando a Cristo. 
 

Eu humildemente e gentilmente exorto você a usar o tempo que resta na 
terra para clamar a Deus. Diga o que precisar. Basta começar um diálogo. 
Ele está aqui e está ouvindo e lhe responderá.  
  

Salmo 145:18  “Perto está o Senhor 
de todos os que o invocam, de todos 
os que o invocam em verdade.” 
 

E saiba que Jesus ama muito 
seus filhos. Ele diz isso muitas 
vezes na Bíblia. Nenhum dano 
chegará aos seus preciosos 
pequeninos. 
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Os pequeninos e Jesus 
 
Marcos 10:13-16  

E traziam-lhe meninos para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam 
aos que lhos traziam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: 
Deixai vir os meninos a mim, e não os impeçais; porque dos tais é o reino de 
Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus 
como menino, de maneira nenhuma entrará nele. E, tomando-os nos seus 
braços, e impondo-lhes as mãos, os abençoou. 
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ESPERE .  .  .  . JESUS?! 
ISTO REALMENTE TEM ALGO A VER 

COM ELE? 

 

TALVEZ A MÍDIA ESTEJA DIZENDO QUE 
ALIENS NOS LEVOU.  

NÃO CREIA NISSO.  

A BÍBLIA PREVIU ESTE EVENTO E É ONDE 
VOCÊ PRECISA INICIAR A INVESTIGAÇÃO 
PARA FAZER SENTIDO TUDO QUE ESTÁ 
ACONTECENDO. 

Convido você a pegar a Bíblia e estudar 
comigo. 

NÃO FIQUE SÓ COM MINHA PALAVRA. 
DESCUBRA POR SI MESMO . . . 

 

 

 

 

PALAVRA DE DEUS 
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A Bíblia é a revelação de Deus ao homem. É o único livro que nos fornece 
informações precisas sobre Deus (sendo trino - Pai, Filho e Espírito Santo), a 
necessidade do homem e a provisão de Deus para essa necessidade, 
orientação para a vida e nos diz como receber a vida eterna. A Bíblia pode 
fazer essas coisas porque é a Palavra inspirada de Deus, incapaz de errar 
nos manuscritos originais.  
 
A Bíblia descreve as relações de Deus com o povo judeu antigo e a igreja 
cristã primitiva. Ele nos fala sobre o grande presente do Filho de Deus, Jesus 
Cristo, que cumpriu as profecias judaicas do Messias. Ele nos fala sobre a 
salvação que Ele realizou através de Sua morte na cruz, Seu triunfo sobre a 
morte na ressurreição e Sua promessa de retorno à Terra. É o único livro que 
nos fornece informações confiáveis sobre o futuro, sobre o que acontecerá 
conosco quando morrermos e sobre a direção da história. 

Mateus 3:16-17  E, sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe 
abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo 
sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia:  
“Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo.”  
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SIM PESSOAL, É OFICIAL . . . 
 
 

CRISTÃOS SÃO 
POBRE DE ESPÍRITO 
      

 

 

 

 

 

 
 

 

HÁ APENAS UMA PORTA. 

1 Timóteo 2:5   Porque há um só Deus, e um só Mediador entre Deus e os 
homens, Jesus Cristo homem. 

 

“Entrem pela porta 
estreita, pois larga é 

a porta e amplo o 
caminho que leva à 

perdição, e são 
muitos os que 

entram por ela.” 
 
 
 

Mateus 7:13 
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Jesus disse: 
 

 “Eu Sou a porta. Qualquer 
pessoa que entrar por mim, será 

salva. Entrará e sairá; e 
encontrará pastagem . . .” 

 

 “Eu sou o bom Pastor; o bom 
Pastor dá a sua vida pelas 

ovelhas...” 
  

João 10:9 e 11 



	10	

A BÍBLIA?  
O ARREBATAMENTO?!  

FIM DO MUNDO???!! 

 
   

                   ISSO É LOUCURA 
 
 
 

Q: EU VOU PRECISAR DE 
MAIS DETALHES PARA ME AJUDAR 
(POTENCIALMENTE) ACREDITAR . . . 
que você não é louco também. 

O QUE VOCE CONSEGUIU? 

R: MAS É CLARO! VOCÊ PRECISA DE 
UM MAPA PARA ENTENDER O QUE 
ESTÁ VINDO. 

 

VAMOS DAR UMA OLHADA . . . 
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TOME CORAGEM CAROS AMIGOS. 
FIQUE COMIGO . . .  

                     
. . . E LEIA 
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1.  Idade atual da igreja 
O tempo antes do Arrebatamento da Igreja. 
 
Mateus 28:19-20  Portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, 
batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo; Ensinando-os 
a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado; e eis que eu estou 
convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. 

 
2.  Arrebatamento da Igreja 
A Igreja refere-se aos cristãos que creram apenas no pagamento de Jesus 
Cristo por seus pecados e aceitaram Seu dom gratuito de salvação (também 
conhecido como os 'salvos'). Todos eles fizeram uma escolha consciente de 
aceitar a Cristo e crer Nele. Nem todos os que afirmam ser cristãos são 
realmente salvos. O cristianismo não é uma religião, mas um relacionamento 
restaurado com Deus, nosso Criador. 
 
Efésios 2:8-9  Porque pela graça sois salvos, por meio da fé (confiança); e 
isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras (boas ações / 
rituais / batismo infantil / frequência à igreja, etc.), para que ninguém se 
glorie.” 

1. Idade atual 
da Igreja 

2. Arrebatamento 
da Igreja 

3. Anos de Tribulação 

4. O princípio 
das 

Lamentações 

5. Profanação 
do Templo 

6. A Grande 
Tribulação 

7. O Retorno de 
Cristo 

8. O 
Reino 

milenar 
de Cristo 

9. 
Julgamento 

Final 

10. 
Estado 
Eterno 

Primeiros 3.5 
anos	

últimos 3.5 
anos	

Cronologia dos Fins dos Tempos 
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João 14:6  Jesus respondeu, “Eu sou o caminho, a Verdade e a Vida. 
Ninguém vem ao Pai (Deus) se não por Mim.” 
 
João 3:16-17  “Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu 
Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê (Jesus) não pereça, mas 
tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que 
condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele (Jesus 
Cristo). 
 
Jesus menciona o Arrebatamento (arrebatando) Sua Igreja da Terra antes 
que a Tribulação comece: “Como guardaste a palavra da minha paciência, 
também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o 
mundo, para tentar os que habitam na terra” (Apocalipse 3:10). 

1 Tessalonicenses 4:15-17 Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor: 
que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos 
os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com 
voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus; e os que morreram em Cristo 
ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos 
arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, 
e assim estaremos sempre com o Senhor. 

Mateus 24:40,41  Dois homens estarão no campo: um será levado e o outro 
deixado. Duas mulheres estarão trabalhando num moinho: uma será levada e 
a outra deixada. 

3.  Anos de Tribulação  
(Apocalipse 3:10, Mateus 24; Marcos 13 e Lucas 17) 
Este é um período de sete anos de julgamento da Terra por Deus para 
aqueles que rejeitaram a Cristo. O propósito de Deus nisso é desviar o foco 
das pessoas de seus ídolos e das coisas em que confiaram, em vez de 
confiar Nele. Esse evento de abalar a terra renderá o maior número de almas 
salvas no final. Deus pretende testar as pessoas uma última vez usando a 
tribulação para separar as ovelhas (os que desejam) das cabras (os que não 
desejam) em todas as esferas da vida. 
 
Isaías 26:9  “havendo os teus juízos na terra, os moradores do mundo 
aprendem justiça.” 

Apocalipse 7:9-17  A grande multidão de vestes brancas 

Depois disso, olhei, e diante de mim havia uma grande multidão que 
ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, pessoas e idiomas, 
diante do trono e diante do Cordeiro. Eles usavam túnicas brancas e 
seguravam ramos de palmeiras nas mãos. E eles gritavam em alta voz: 
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"A salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao 
Cordeiro". 

Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono e ao redor dos anciãos e 
das quatro criaturas vivas. Caíram sobre o rosto diante do trono e adoraram a 
Deus, dizendo: “Amém! Louvor e glória e sabedoria e obrigado e honra e 
poder e força sejam para o nosso Deus para todo o sempre. Amém!" 

Então um dos anciãos me perguntou, “Esses de vestes brancas – quem são 
e de onde vieram?” 

Eu respondi, “Senhor, tu o sabes.” 

E ele disse: "Estes são os que vieram da grande tribulação, que lavaram 
as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso, eles 
estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário; e 
aquele que está assentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. 
Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Não os afligirá o sol nem 
qualquer calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o 
seu Pastor; ele os guiará às fontes de água viva. E Deus enxugará dos seus 
olhos toda lágrima." 

A Tribulação é a resposta de Deus a um povo que não deseja se afastar de 
seus pecados, que não o reconhecerá, e àqueles que acreditam que estão 
"bem" sem o preço pago por Jesus. Mas Deus nos adverte na Bíblia que, 
sem o pagamento de Jesus, nossos pecados não pagos nos enviarão para 
uma eternidade no inferno. 

 
Romanos 6:23  “Porque o salário do pecado é a morte (separação eterno, 
no inferno, longe da Vida do Criador), mas o dom gratuito de Deus é a vida 
eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor.” 
 
Salmo 14:1  Diz o tolo em seu coração: “Deus não existe.” 
 
 

4. “O Princípio das lamentações” (Primeiros 3.5 anos) 

• O ANTICRISTO (AC) É REVELADO E CHEGA AO PODER COM A 
AJUDA DA CONFEDERAÇÃO DE 10 NAÇÕES E O “FALSO 
PROFETA,” 

• O AC CONFIRMA O TRATADO DE 7 ANOS DE PAZ COM ISRAEL. 
• ISRAEL TERÁ O SEU (MUITO ADIADO), TERCEIRO TEMPLO 

CONSTRUÍDO ANTES OU DURANTE ESTE PERÍODO. 
• AS “DUAS TESTEMUNHAS” ENTRAM NA CENA MUNDIAL; SECA / 

PRAGAS / FOME, 
• OS 144,000 EVANGELISTAS JUDAICOS SÃO NOMEADOS. 
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5.  Profanação do templo (ponto médio)        
 

• AS DUAS TESTEMUNHAS SÃO MORTAS PELO AC, 
• O AC SE SENTA NO TERCEIRO TEMPLO E DECLARA-SE “DEUS” 

(OS JUDEUS ACREDITAM QUE O AC É SEU MESSIAS), 
• O TRATADO DE PAZ COM ISRAEL É ABOLIDO, 
• 3.5 DIAS APÓS A SUA MORTE, DEUS NO CÉU DESPERTA AS 

DUAS TESTEMUNHAS DOS MORTOS E CHAMA-OS DE VOLTA 
PARA ELE; LOGO APÓS, 7000 MORREM EM UM TERREMOTO.  

Apocalipse 11:12-14  E ouviram uma grande voz do céu, que lhes dizia: Subi 
para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem; e os seus inimigos os viram. E 
naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a décima parte da 
cidade, e no terremoto foram mortos sete mil homens; e os demais ficaram 
muito atemorizados, e deram glória ao Deus do céu. É passado o segundo ai; 
eis que o terceiro ai cedo virá. 

 
6.  A Grande Tribulação (últimos 3.5 anos) 

• TODAS AS OBRAS INFERNAIS SE PERDEM NA TERRA; GUERRA! 
PRAGAS! TERROR! 

• O “ANJO DO EVANGELHO” É LIBERADO PARA PREGAR AO 
MUNDO. 

• UMA NOVA ORDEM MUNDIAL CONTINUA A SER ESTABELECIDA 
DURANTE O REINO DO AC, RESULTANDO EM: 
(1) UMA ECONOMIA GLOBAL E A MARCA DA BESTA, 
(2) UMA RELIGIÃO MUNDIAL E ADORAÇÃO OBRIGATÓRIA DO AC 
(SATÃ). 

 
7.  O Retorno de Cristo 

• A BATALHA DE ARMAGEDN: O RETORNO DE JESUS À TERRA, O 
AC É DERROTADO. 

8. O Reino milenar de Cristo 
1,000 anos do reinado de Cristo na Terra. 
 

9. Julgamento Final  
(Apocalipse 20:11-15, Judas 1:14-15) 
Também conhecido como Julgamento do Trono Branco. É quando Deus faz o 
julgamento final sobre aqueles que se recusaram a acreditar em Seu Filho, 
Jesus Cristo. 
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10. Estado Eterno/Eternidade 
A terra e toda a criação (já criada) serão redimidas e restauradas de volta ao 
desígnio original de Deus (antes que tudo fosse amaldiçoado por causa do 
pecado de Adão e Eva). Aqueles que foram salvos viverão lá em alegria e 
perfeita paz, para sempre. 
 
Apocalipse 21:4  Ele (Deus) limpará de seus olhos toda a lágrima; e não 
haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor; porque já as primeiras 
coisas são passadas. 
 
Isaías 11:6  E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se 
deitará, e o bezerro, e o filho de leão e o animal cevado andarão juntos, e um 
menino pequeno os guiará. 
____________________________________________________ 

• ANTICRISTO (FALSO MESSIAS): 
Um homem surgirá pouco a pouco / da obscuridade no início da tribulação 
que alcançará vitória após vitória, tanto na política quanto na guerra. O diabo 
enganará muitos a adorá-lo na forma do anticristo. A princípio, o anticristo 
será visto pelo mundo como a resposta para os problemas do mundo; um tipo 
de salvador; "O homem com o plano". Ele acabará por ser visto por muitos 
como o ditador do mal que realmente é. Sua verdadeira missão será a 
destruição. A Bíblia se refere a ele como o Filho da Perdição / o Homem da 
Iniquidade (ou pecado) / Gog o Filho da Destruição e a Besta. É profetizado 
que ele reunirá todos os exércitos do mundo para lutar contra um retorno de 
Jesus Cristo, apenas para ser derrotado de uma vez por todas (1 João 2:18, 
Ap. 13:1 e 4; 13:1-8; 16:12 e 14). 

 
• O FALSO PROFETA: 

Ele administrará o funcionamento da Igreja única Mundial (o falso núcleo 
deste credo é que todas as religiões levam a Deus). A missão principal do 
Falso Profeta será fazer com que o mundo adore o Anticristo (Ap. 13:11-14). 
 

• AS DUAS TESTEMUNHAS: 
Deus colocará dois judeus na terra que pregarão por 3,5 anos em Jerusalém. 
Esses dois homens serão um presente de Deus para as pessoas da terra, 
pedindo-lhes que se submetam ao senhorio de Jesus Cristo. Eles 
proclamarão o evangelho e darão esperança aos que foram deixados para 
trás. A mensagem deles é para a salvação da alma. Além de sua mensagem, 
as Duas Testemunhas transformarão água em sangue e causarão todo tipo 
de pragas na Terra, geralmente tornando a vida miserável para aqueles que 
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vivem na Terra; o único objetivo de toda a miséria é devolver as pessoas a 
Deus em arrependimento. Muitos tentarão matar os dois apenas para serem 
mortos por suas próprias mãos, pois serão invencíveis. No entanto, o Senhor 
eventualmente permitirá que o anticristo os mate no meio da tribulação 
quando ele subir ao Terceiro Templo e se declarar Deus (Ap. 11:3-13, 
Malaquias 4:5-6). 
 
 

• OS 144,000 EVANGELISTAS JUDEUS: 
Logo após o arrebatamento, antes que o anticristo administre sua marca, 
Deus chamará seu exército de 144,000 crentes judeus para servir a fim de 
fornecer uma voz de esperança para os judeus em todo o mundo. Ele fará 
isso enviando um anjo para marcar a testa de 12,000 de cada uma das 12 
tribos de Israel. Os 144,000 serão despertados para o seu propósito em 
resposta aos cristãos que são tirados da terra. Eles pregarão aos judeus em 
todo o mundo que Jesus é o Messias e se espalharão pelo mundo, 
possivelmente em pares - dois a dois - como Jesus instruiu Seus discípulos a 
fazer. São esses 144,000 que se oporão a Israel assinar um tratado de paz 
para proteção; serão os 144,000 que identificarão o anticristo por quem ele é; 
serão os 144,000 que advertirão Israel da traição do anticristo, e serão os 
144,000 que levarão os judeus do mundo todo ao esconderijo preparado para 
eles por Deus no deserto da Judeia (Ap. 7: 2-8, Ap. capítulos 7 e 14). 
 

• O ANJO DO EVANGELHO: 
Um dos métodos mais surpreendentes que Deus usará para compartilhar o 
Evangelho é enviar o Anjo do Evangelho. Apocalipse 14:6-7 descreve quão 
perto do final da tribulação um anjo especial será enviado em uma missão 
crucial para circunavegar o mundo. O Anjo do Evangelho compartilhará com 
todas as pessoas vivas as Boas Novas de Jesus Cristo. 
 

• A MARCA DA BESTA: (do Anticristo) 
Apocalipse 13:16-18  “(Anticristo) fará com que todos, pequenos e grandes, 
ricos e pobres, livres e escravos, recebam uma marca na mão direita ou na 
testa: e que ninguém possa comprar ou vender , exceto aquele que tiver a 
marca, ou o nome da besta, ou o número de seu nome. Isso exige sabedoria. 
Que a pessoa que tem discernimento calcule o número da besta, pois é o 
número de um homem. Esse número é 666." 
 
 

CUIDADO!      CUIDADO!    CUIDADO! 
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A Marca da Besta provavelmente será um implante de microchip ou uma 
tatuagem que funcionará como um caixa eletrônico ou cartão de crédito. 
CUIDADO: Todos que receberem a Marca da Besta serão lançados no 
inferno, por isso não aceite a marca! Não há perdão por receber a Marca, 
pois exigirá uma decisão consciente de prometer lealdade ao Diabo. É nesse 
ponto que Deus separará Seus seguidores dos seguidores de Satanás. 
Aqueles que tiverem a Marca perseguirão aqueles sem ela. Deus julgará 
aqueles com a Marca, infligindo-os com uma aparência repugnante e uma 
úlcera muito dolorosa cobrindo seus corpos (Ap. 14:9-11). 
 
Serão tempos difíceis para aqueles que recusarem, mas Deus sustentará, 
ajudará e fortalecerá aqueles que não aceitarem a marca. 
 
Deuteronômio 31:6  “Seja forte e corajoso. Não tenha medo ou pavor por 
causa deles, pois o Senhor seu Deus vai com você; Ele nunca deixará você e 
nem o abandonará." 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NÃO ACEITE ESSA 
MARCA!!!!!!! 
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Julgamentos da Tribulação em 
detalhes: 
 
A Tribulação inicia quando o Anticristo 
assumir o poder e confirmar uma aliança 
(tratado) de sete anos com Israel (Dan. 
9:27; 12:11). 
 
Então, uma série de sete selos será 
aberta. Os quatro primeiros selos liberam 
um cavaleiro e assim cada um é aberto 
por sua vez: Branco: Anticristo, (Ap. 6:2) 
Vermelho: Guerra, (Ap. 6:3-4) Preto: 
Fome, (Ap. 6:5-6) Pálido / Chloros: Morte,  
(Ap. 6:8). 
 
Depois disso . . . 
 
Quinto Selo: Morte dos Mártires (Ap. 6:9)  
 
Sexto Selo: Grande terremoto / lua em 
sangue / sol escureceu (Ap. 6:12). 
 
Sétimo Selo: Apresenta a próxima série 
de julgamentos - As Trombetas. Estas 
serão tão angustiantes que haverá 
silêncio no céu por meia hora. 
 
Os julgamentos da trombeta removem 
1/3 de tudo o que precisamos para 
viver: água, vegetação, luz.  
 
Trombeta 1: Granizo e Fogo queimam 
grama e 1/3 de árvores (Ap. 8:7).  
 
Trombeta 2: Montanha ardente lançada ao 
mar, 1/3 das criaturas do mar morrem 
(Ap. 8:8). 
 
Trombeta 3: Absinto cai do céu 
envenenando 1/3 dos rios, (Ap. 8:10).  
 
Trombeta 4: Remoção de 1/3 da luz na 
Terra (Ap. 8:12).  
 
Trombeta 5: Gafanhotos-escorpião do 
abismo - tortura de cinco meses por suas 
picadas (Ap. 9:1-12).  

 
Trombeta 6: Quatro anjos presos no 
Eufrates afrouxaram e mataram 1/3 da 
humanidade (Ap. 9:14). 
 
Trompete 7: Inicia a taça do julgamento. 
Começa a "grande" tribulação (segunda 
parte). É quando Satanás é expulso do 
céu (Ap. 12) e ele fica tão irritado que 
tenta matar os judeus (Ap. 12:12-13), mas 
eles fogem para o deserto - entendido 
como Petra, na Jordânia - (Ap. 12:14), 
que faz com que Satanás volte seu ódio, 
raiva e frustração para os cristãos da 
tribulação (Ap. 12:17). 
 
Taça 1: Dores penetrantes sobre os que 
têm a Marca (Ap. 16:2). 
 
Taça 2: O mar se transforma em sangue - 
todos os mares e criaturas morrem  
(Ap. 16:3). 
 
Taça 3: Toda a água doce se transforma 
em sangue (Ap. 16:4). 
 
Taça 4: Sol queima as pessoas com fogo - 
as pessoas amaldiçoam a Deus  
(Ap. 16:5). 
 
Taça 5: O trono e o reino do Anticristo são 
lançados na escuridão total (Ap. 16:10) 
 
Taça 6: o Eufrates seco permite que 'reis 
do leste' reúnam exércitos no Armagedom 
(Ap. 16:12) 
 
Taça 7: “Está feito!” Terremoto tão grande 
em todas as ilhas e montanhas que 
passa, pedras de granizo de 100 lb caem 
sobre os homens (Ap. 17:21) A prostituta 
da religião do mundo único é destruída e a 
batalha do Armagedom ocorre quando 
Jesus retorna com sua igreja na vitória. 
Ele reina por 1000 anos (Ap. 17,18 e 19).

 



	20	

A Tribulação é um alerta para o 
arrependimento 
antes que a eternidade esteja sobre           
a humanidade. 
 

	
	

	
	
	

 
 

 
 
 
 
 

	

É HORA DE 

DESPERTAR. 
 
 

O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. 
Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém 

pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. 
(2 Pedro 3:9) 

 

Figure	1hjg	

Jesus não é 
Deus...Não há vida 
após a morte...Há 

somente o aqui e o 
agora... 

 
Figure	 

	

Jesus	não	é	Deus..	
Não	há	vida	após	

a	morte...	
...	Há	somente	o	
aqui	e	o	agora	
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“Arrependimento”  mencionado na Bíblia 
(Grego: metanoia) 

não é autoflagelação. 
É apenas uma mudança de ideia;  

uma mudança de direção 
 

  
 

 
 
E não há necessidade de limpar seu pecado antes 
de se aproximar de Deus. Ele conhece você e ama 
você e quer que você venha a Ele como você é: Mas 
Deus demonstra Seu próprio amor por nós nisso: 
Enquanto ainda éramos pecadores, Cristo morreu 
por nós (Romanos 5:8). 

Seja sincero: se dizemos que não temos pecado, 
enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós  

(1 João 1:8). 
 

 

Deus está aqui agora com você enquanto você lê isto. 
Seus ouvidos estão abertos à sua voz e Ele nunca está 
ocupado demais para escutá-lo. 
 

 
 

Você pode fazer contato com Ele em qualquer lugar, a qualquer 
momento. Seja respeitoso, mas lembre-se: Oração é apenas 
falar com Deus. Peça-O para revelar-Se a você. 
 
Jeremias 29:13  E buscar-me-eis, e me achareis, quando me 

buscardes com todo o vosso coração. 
 

Salmos 145:18  Perto está o Senhor de todos os que o 
invocam, de todos os que o invocam em verdade. 
 

Mateus 7:7  Pedi, e dar-se-vos-á; buscai, e encontrareis; 
batei, e abrir-se-vos-á. 
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Isaias 1:18 
Vinde então, e argui-me, diz o Senhor: 

ainda que os vossos pecados sejam 

como a escarlata, eles se tornarão 

brancos como a neve; ainda que 

sejam vermelhos como o carmesim, 

se tornarão como a branca lã. 

O nascimento de Cristo trouxe 
Deus para as pessoas; a cruz de 
Cristo leva as pessoas a Deus. 
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Jesus pergunta: 
 
 

 
 

 

Pois que aproveita ao homem ganhar 

o mundo inteiro, se perder a sua 
alma? Ou que dará o homem em 
recompensa da sua alma? 

 

Mateus 16:26 
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EXORTO-O a buscar e alcançar a vida 
eterna, fazendo de Jesus Cristo o seu 

salvador.  

Pois os anjos de Deus se alegrarão por você! (Lc. 15:10) 

Querido Senhor Deus, criador de todas as coisas, eu me humilho diante de ti. 
Por favor, perdoe-me, devido à minha falta de vontade de me sujeitar a você, 

perdi o arrebatamento. Agradeço muito por poupar minha vida no caos da 
Tribulação e por me dar uma oportunidade de me arrepender. Sei que pequei 
em meus pensamentos, palavras e ações e não sou digno de entrar no Céu 
com base em minha própria justiça ou dignidade. Peço perdão por todos os 

meus pecados. Eu aceito seu Filho Jesus Cristo como meu Senhor e 
Salvador. Reconheço que Ele morreu na cruz pelos meus pecados e 

ressuscitou no terceiro dia. De agora em diante, Deus, por favor, guie e 
direcione minha vida, pois agora estou vivendo no período dos últimos anos da 

Terra. Guarde minha mente contra os enganos e mentiras que tentarão 
desacreditar meu relacionamento com você, Senhor. Mais uma vez obrigado 
por Sua misericórdia, amor e perdão. Obrigado por não me abandonar aos 

meus erros, mas por ter estendido a mão para me trazer para casa.   
       Em nome de Jesus, eu oro, amém. 

Romanos 10:9-13 
Se você declarar com a boca "Jesus é o Senhor" e acreditar em seu coração que Deus O 

ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Pois é com seu coração que você acredita e é 
justificado, e é com sua boca que você professa sua fé e é salvo. Como diz a Escritura: “Quem 
crer nele nunca será envergonhado”. Pois não há diferença entre judeus e gentios - o mesmo 
Senhor é o Senhor de todos e abençoaricamentetodos os que O invocam, pois: “Todo aquele 

que invocar o nome do Senhor será salvo.” 
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Lucas 23: 39-43 

E um dos malfeitores que 
estavam pendurados 
blasfemava dele, dizendo: Se 
tu és o Cristo, salva-te a ti 
mesmo, e a nós. 
Respondendo, porém, o 
outro, repreendia-o, dizendo: 
Tu nem ainda temes a Deus, 
estando na mesma 
condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os 
nossos feitos mereciam; mas este nenhum mal fez. “E disse a Jesus: 
Senhor, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. E disse-lhe 
Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no Paraíso.” 

_________________________________________________________________________ 

Não complique as coisas: 
Apenas creia que Jesus é quem Ele diz que é. 

O Dom da salvação é simples assim. Não tem preço e 
ainda assim disponível a todos. 

 
Atos 4:12  “E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu 

nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser 
salvos.”  
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RELIGIÃO 

 
 
 
 

 
 
 

   RELACIONAMENTO 
	
	
	

 
 
 
 
 

Numa época em que ninguém sabia que a terra era uma esfera; quando ninguém sabia dos pólos ao norte e ao sul, Deus 
estabeleceu um continuum leste / oeste. 

 
Deus sabia que a distância entre os pólos poderia ser medida e também sabia que ninguém poderia medir a distância entre o 

leste e o oeste. 
 

A palavra hebraica para Oriente é kedem, que significa: eterno. 
 

“Ele não nos trata como nossos pecados merecem ou nos retribui de acordo com nossas iniquidades. Pois tão alto 
quanto os céus estão acima da terra, tão grande é o Seu amor por aqueles que O temem (honram e confiam); tanto 

quanto o leste está do oeste, até agora ele removeu nossas transgressões de nós”  Salmo 103: 10-12 
 

É por isso que Ele usa “tanto quanto o leste está do oeste” para descrever como somos perdoados e quão longe nossos pecados 
estão de nós. Não podemos ver o começo do fim. É simplesmente interminável - assim como o perdão Dele está disponível para 

nós! 
 

Este Salmo profético, que apontava para o Primeiro Advento de Cristo, mostra que Deus já havia planejado que você tivesse a 
oportunidade de descansar após Jesus ter pago na cruz por você e compartilhar um relacionamento com Ele muito antes da 

chegada de Seu Filho à Terra. 
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AGORA QUE QUETIONAMS SOBRE SEU 
DESTINO ETERNO AGORA APRESENTADO, 
POR QUE NÃO OLHAMOS MAIS PROFECIAS 

BÍBLICAS SOBRE VOLTAR A VIDA NO 
TEMPO FINAL E O QUE VOCÊ DEVE 

PROCURAR . . . 

 
    
 
 
 
 

 
 
 
 
 

CONHECIMENTO É PODER. 
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RELAÇÕES INTERNACIONAIS 
CONTURBADAS:  
Jesus disse que a terra inteira haverá mais e mais problemas. 
“Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não 
tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda 

não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá 
fomes e terremotos em vários lugares . . .” (Mateus 24:6-7). 

 
AUMENTO DE DESASTRES NATURAIS:  
“…e haverá fomes, e pestes, e terremotos, em vários lugares. Mas 
todas estas coisas são o princípio de dores (Mateus 24:7,8). 
 
Romanos 8:22  Porque sabemos que toda a criação geme e está 
juntamente com dores de parto até agora. 

Maior frequência de terremotos, tsunamis, incêndios, secas, 
tempestades estranhezas e mudanças no clima (inundações, frio 
extremo, terríveis tempestades de granizo, tornados, etc). 

SOCIEDADE SEM DINHEIRO: Início e progressão 
em relação a isso, que pavimentam o caminho para a aceitação 
da Marca da Besta. 
 

(1) Pagamento com cartão bancário / caixa eletrônico com assinatura 
/ PIN (número de identificação pessoal); 
 

(2) payWave / PayPass sem contato, pagamento por carteira móvel e 
internet, pagamentos biométricos “Apple Pay” / “Selfie Pay”, 
criptomoeda (dinheiro eletrônico / digital), sistema de pontuação de 
crédito social (China), 
 

(3) Implante de microchip RFID: um precursor da Marca da Besta 
(666) já está em uso hoje - um microchip inserido na mão é um 
NTAG216 do tipo NFC 2. Observe: 6 x 6 x 6 = 216 

 
AUMENTO DO CONHECIMENTO E 
TECNOLOGIA: “E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela 
este livro, até ao fim do tempo; muitos correrão de uma parte para 
outra, e o conhecimento se multiplicará” (Daniel 12:4). 
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AUMENTO DO MAL E DA DESORDEM: “Sabe, 
porém, isto: que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. 
Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, 
presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, 

ingratos, profanos, Sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, 
incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, Traidores, obstinados, 
orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Tendo 
aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te” (2 
Timóteo 3:1-5). 

 

UMA RELIGIÃO MUNDIAL: Primeiro passo em direção a 
muitos que se curvam ao Anticristo como deus? Unir formalmente todas as 
religiões contra a ideia de que Jesus Cristo é o único caminho para o 
Criador. Como? Busque: Paz da Aliança Mundial das Religiões - Os 
líderes políticos do mundo assinaram um Acordo para Propor a 
Promulgação do Direito Internacional para o Cessação de Guerras e a Paz 
Mundial. Os líderes religiosos prometeram se tornarem um de acordo 

com os 'ensinamentos de Deus' através dos escritórios da *WARP e 
contribuir para o trabalho de paz. Eles assinaram o Acordo de Paz Mundial e a 
Aliança Mundial de Religiões. * World Alliance of Religions’ Peace  
 

CANDIDATO POTENCIAL A 
FALSO PROFETA: 
O Papa Francisco promoveu abertamente uma 
religião mundial única e uma nova ordem mundial. 
 

Ele desrespeitou publicamente a Deus e traiu sua própria 
fé e profissão cristã professa proclamando coisas como: 
• A morte de Jesus na cruz foi um fracasso, 
• Jesus pecou e precisava de perdão, 
• A evolução foi como Deus criou a terra, 
• Ateus só precisam ser bons para chegar ao céu. 
 

A questão é, se você acredita na fé cristã ou não - 
reconheça uma cobra desleal, não confiável e de língua 

bifurcada quando a vir. Não dê peso às suas palavras. Ele não tem honra ou 
credibilidade. Até o próprio clero pediu sua renúncia. Se ele acaba 
desempenhando um papel importante na tribulação, bloqueie seus ouvidos e 
corra para as colinas! 
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NOVA ORDEM MUNDIAL - UM GOVERNO 
GLOBAL MUNDIAL SOB O COMANDO DO 
ANTICRISTO: A Bíblia profetiza que o anticristo acabará 
reinando sobre o governo mundial por três anos e meio, pouco antes 

do Segundo Advento de Jesus, para estabelecer seu próprio governo 
mundial. O controle do próximo governo do fim dos tempos será consolidado 
nas mãos totalitárias do anticristo. O dragão, que é o diabo, dará a este 
sistema governamental mundial sua sede, poder e grande autoridade 
(Apocalipse 13:2). Todos sentirão a opressão dessa estrutura de governo 
mundial porque é satanicamente inspirada. Apocalipse 13: 7 declara que o 
poder será dado ao anticristo sobre "todas as tribos, línguas e nações". O 
versículo 3 diz: "E todo o mundo se admirou da besta". Daniel 7:23 também 
fala de um sistema governamental mundial governado pelo Anticristo: “O 
quarto animal será o quarto reino na terra, que será diverso de todos os 
reinos, devorará toda a terra e a pisará no chão, e a quebrará em pedaços.” 
A profecia então afirma que este governo mundial governará o mundo até a 
Segunda Vinda. 
 
A palavra "globalização" significa exatamente o que diz. É o processo de 
transição do mundo para um governo global. A Comissão de Governança 
Global, criada pelas Nações Unidas, divulgou um relatório: “Nosso bairro 
global, na qual afirma um tribunal mundial, um imposto global e uma força 
policial global. A publicação 7277 do Departamento de Estado dos EUA 
estabelece uma força policial mundial sob comando das Nações Unidas. ” 
Quando ouvimos sobre o direito internacional, ele se refere às leis do 
governo internacional. Quando ouvimos falar da Corte Mundial, ela se refere 
ao sistema judicial criado para fazer cumprir as leis do sistema 
governamental mundial. O Banco Mundial, a Organização Mundial do 
Comércio, a Organização Mundial da Saúde - todas essas poderosas 
instituições mundiais são exatamente o que dizem ser. Eles são todos 
componentes do governo mundial, o governo mundial profetizado para o fim 
dos tempos cerca de 2.000 anos. 
 
A questão é: quem será o anticristo? Ele será quem confirmará, 
expandirá e aumentará o Tratado de Paz de 7 anos com Israel. . . é quem 
(Daniel 9:27 *) se refere. 
 
* Observe que, em termos proféticos, 1 dia é igual a 1 ano. 
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GUERRA DE EZEQUIEL (III GUERRA 
MUNDIAL?): 
No livro de Ezequiel, capítulos 38-39, uma guerra é profetizada para 
ocorrer quando uma coalizão de nações do Oriente Médio atacar 
Israel nas suas fronteiras do norte. Essa aliança de nações já se 

formou hoje. Aqui estão cada uma das nações listadas em seus nomes 
hebraicos modernos e antigos, vindos de Ezequiel, capítulo 38: 
[1] Rússia (Magog) [2] Turquia (dividida em quatro partes que compõem a 
Ásia Menor: Meshech, Tubal, Gomer e Togarmah) [3] Afeganistão, Paquistão 
e Irã (Pérsia) [4] Sudão, Etiópia e Somália (Cush) [5] Líbia (Put). 
Daniel 11:40-45 também menciona a Síria ("o rei do norte") e o Egito ("o rei 
do sul"); O Salmo 83:6-7 menciona: Arábia Saudita (ismaelitas) e Líbano 
(Tiro). 
 
Apesar dessa aliança formidável (muitas das quais envolvem bancos, infra-
estrutura e militares compartilhados), Israel não será destruído (Zacarias 12). 
 
 

 
 

Hassan Rouhani 
(Irã) 

 

Putin 
(Rússia) 

Tayyip Erdogan 
(Turquia) 

22 de novembro de 2017: Os líderes da 
Rússia, Irã e Turquia em Sochi (Rússia). 
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DAMASCO É DESTRUÍDA:  
Até o momento, uma grande porcentagem de Damasco (Síria) já 
está em ruínas. Em Isaías, capítulo 17, a Bíblia prediz que esta 
cidade será um dia arrasada, destruída e tornada totalmente 
inabitável. 

 

Isaías 17:1-2 
 

Profecia contra damasco 
Eis que Damasco será tirada, e já não será cidade, antes será um montão de 

ruínas. 
As cidades de Aroer serão abandonadas; hão de ser para os rebanhos que 

se deitarão sem que alguém os espante. 
 

 
POSSÍVEL PRINCIPAL 
DECEPÇÃO NO 
HORIZONTE: 
À medida que a Igreja sobe, os “alienígenas” 
descem? Talvez eles se intitulem antepassados 
da raça humana? De qualquer maneira, eles 
serão mentirosos porque serão anjos caídos 
(demônios) disfarçados. 

A Bíblia adverte que Satanás é o Pai das Mentiras (João 8:44). 2 Coríntios 
11:14 diz: "E não é de admirar, pois até Satanás se disfarça de anjo de 
luz". Satanás FINGE ser bom para que suas mentiras e truques 
sejam críveis e pareçam corretos. Ele fará QUALQUER COISA para 
impedir que você olhe para Jesus. 
 

A ideia de uma invasão alienígena / de outras palavras não é tão 
absurda quanto você imagina. Você sabia que os astrônomos do 
Vaticano estão procurando extraterrestres e estão usando o LUCIFER 
para fazer isso? LUCIFER é um acrônimo para "Utilitário de 
infravermelho próximo do telescópio binocular grande com câmera e 
unidade de campo integral para pesquisa extragalática". Este 
instrumento está acoplado ao Grande Telescópio Binocular da Universidade 
do Arizona (LBT), localizado no Monte. Graham, no sudeste do Arizona. O 
Telescópio de Tecnologia Avançada do Vaticano (VATT), de propriedade do 
Vaticano, fica ao lado. Eles estão usando o VATT e o instrumento LUCIFER 
do LBT para procurar um salvador alienígena. Uh-Oh. 
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E Jesus, respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane; 
Porque muitos virão em meu nome, dizendo: “Eu sou o Cristo”; e enganarão 
a muitos (Mateus 24:4).   
 

Mas o Espírito (Santo) expressamente diz que nos últimos tempos 
apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, e a 
doutrinas de demônios; Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo 
cauterizada a sua própria consciência (1 Timóteo 4:1,2). 

“Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e 
sendo enganados” (2 Timóteo 3:13). 

“Porque tais falsos apóstolos são 
obreiros fraudulentos, transfigurando-
se em apóstolos de Cristo. 
E não é maravilha, porque o próprio 
Satanás se transfigura em anjo de luz. 
Não é muito, pois, que os seus 
ministros se transfigurem em ministros 
da justiça; o fim dos quais será 
conforme as suas obras” (2 Coríntios 
11:13-15). O VATT, visto da varanda do LBT nas proximidades 

 

Observatório do Grande Telescópio Binocular do Monte Graham 
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Tudo o que estudamos até agora nos eventos futuros do 
mundo veio diretamente da Bíblia. 2 Timóteo 3:16 diz que 
“Todas as Escrituras são inspiradas por Deus e proveitosas 
para o ensino, a exortação, a correção e o treinamento da 
justiça . . .” A Bíblia é a Palavra de Deus infalível. Deus tem 
uma opinião muito alta de Sua Palavra. Ele a inspirou 

perfeitamente, e proíbe qualquer pessoa de poluí-la adicionando ou 
subtraindo-a: “Não acrescente ao que eu te ordeno e não subtraia, mas 
guarde os mandamentos do Senhor, seu Deus, que eu te dou." 
(Deuteronômio 4:2); (Apocalipse 22:18-19). Deus investe muito em garantir 
que todo homem, mulher e criança que leia a Bíblia leia a verdade. Sua 
Palavra para nós é antiga, mas relevante hoje, e é uma revelação 
progressiva de Si Mesmo e de Sua vontade, escrita por muitos e muitos 
anos. Estou confiante de que, ao ver esses eventos previstos na Bíblia, você 
saberá que a Bíblia é verdadeira (se o arrebatamento ainda não tiver 
começado a convencê-lo). 
 

Uma vez que o choque tenha diminuído um pouco, eu poderia imaginar que 
os líderes mundiais e a mídia tentarão convencer todos os 
que ficaram para trás de que esse desaparecimento não 
aconteceu apenas com os cristãos. Preste atenção: veja as 
muitas igrejas vazias; veja se as celebridades que 
professavam a fé cristã também se foram. Perceba que, se 

o mundo reconhecer o arrebatamento, tudo o 
que os cristãos pregaram sobre Jesus Cristo 
que ressuscitou dos mortos, sendo o Filho de Deus, o Salvador, 
o Messias, o Príncipe da Paz, o Senhor dos Senhores e o Rei 
dos Reis, e tudo o que o próprio Jesus pregou e ensinou deve 
ser verdadeiro. E se tudo isso for verdade, então a única 
resposta lógica seria cair de joelhos diante de Deus em 
confissão e arrependimento e submissão absoluta a toda 
palavra de Deus (conforme revelado na Bíblia). E se Jesus está 
vivo hoje - lá em cima no céu -, demônios e anjos teriam que ser 
reais também, porque eles também estão escritos na Bíblia. 
 

Você sabia que os demônios, como os anjos, acreditam em um 
Deus? Demônios e anjos estavam por perto quando Jesus criou os céus e a 
terra. Eles O viram em primeira mão e sabem a verdade. Só que eles não 
querem que você saiba. . . que eles sabem: “Você acredita que Deus é um; 
você faz bem. Até os demônios acreditam - e estremecem!” (Tiago 2:19). 
Eles não querem que você investigue e conheça o poder salvador do Senhor 
Jesus. Olhe ao seu redor e veja a Palavra de Deus se tornar realidade diante 
de seus olhos. Deus é o mocinho e Satanás é o mocinho. Não mexa com 
Satanás ou com suas mentiras. ELE É O PIOR; o terrorista final do mundo. 
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Ele é quem se deleita com o sofrimento e a morte 
de seres humanos. À medida que se aproxima o 
tempo de Jesus retornar e estabelecer o Reino de 
Deus, Satanás ficará muito zangado com a 
humanidade e, especialmente, com aqueles que 
se esforçam em obedecer a Deus (Apocalipse 
12:12). Quando perguntado por sinais de Sua 
segunda "vinda e do fim dos tempos" (Mateus 24: 
3), Jesus disse que haveria muitos falsos mestres 
religiosos (versículos 4-5, 11). Esses professores serão especialmente 
persuasivos. Não somente serão enganados a si mesmos e ensinando 
enganos, como também terão poderes sobrenaturais para "mostrar grandes 
sinais e maravilhas para enganar, se possível, até os eleitos [os fiéis a Deus]" 
(verso 24). A Bíblia nos diz por que esses falsos mestres terão tanto sucesso. 
Eles terão ajuda sobrenatural. Quando a era atual chega ao fim, a Bíblia diz 
que o anticristo será um “sem lei” que vem enganar as pessoas. Sua obra 
será "de acordo com a operação de Satanás, com todo poder, sinais e 
maravilhas mentirosas, e com todo engano injusto" (2 Tessalonicenses 2:9-
10). 
 
Não deixe o terror da tribulação influenciar você a seguir o anticristo: "Não 
tenha medo daqueles que querem matar seu corpo; eles não podem tocar 
sua alma. Tema apenas Deus, que pode destruir a alma e o corpo no inferno. 
. ” (Mateus 10:28) Satanás e seus demônios não estão no comando. Deus 
conhece o futuro e escreveu sobre isso para socorrê-lo. 
 

Este momento na Terra, agora, é o culminar de uma grande batalha 
entre Satanás e Deus pelas almas dos seres humanos, que vem 

ocorrendo desde a Criação. 

 

 

UFA!! 
 

 
 
Há muito para absorver aqui. Vamos pausar por um momento e apenas 
colocar de lado, só por agora. 
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Pense em reservar um tempo para montar este livreto antes de tudo isso 
acontecer. Eu era apenas um colega para você? Talvez seu professor? Ou 
talvez um amigo de um amigo? Se você me conhecesse de alguma maneira, 
talvez soubesse que sou cristão. Por que eu faria isso a menos que soubesse 
que estava chegando? 
 
Se eu e milhões de outras pessoas fomos levados por alienígenas (ou 
qualquer tipo de explicação está sendo usada), você não estaria lendo isso 
agora. Eu acabei de sair. . . Nenhum folheto - nenhuma mensagem - nenhum 
aviso do que está por vir. 
 
Não há menor possibilidade de que o Deus vivo tenha falado comigo sobre 
montar este livro para você? Ele colocou Seu fardo para você (Vê-lo salvo), 
no meu coração. Eu não lutei porque eu também tenho tido um fardo para 
você conhecer Jesus, nosso Criador, Salvador e Rei. 

 
 

 

  
Espero com toda sinceridade que você leve 
a sério todas as palavras deste livreto para 
o seu bem absoluto. Eu fui direto com você: 
Fiz-me acaso vosso inimigo, dizendo a 
verdade? (Gálatas 4:16). Espero que não! A 
Palavra de Deus nos traz toda a vida: “. . 
Bem-aventurados os que ouvem a palavra 
de Deus e a guardam!” (Lucas 11:28). 

 
Lembre-se das coisas que lhe mostrei: eventos de 
orientação para ajudá-lo a acreditar em Jesus e em Sua 
Palavra. Seu destino eterno depende disso.  

Figu

	

Figure	
jkljlkj	

Ele ressuscitou 
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AVISO JUSTO: 
 

A Bíblia fala daqueles que riram das 
coisas de Jesus. 

 
2 Pedro 3:4 

Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão 

escarnecedores, andando segundo as suas próprias 

concupiscências, E dizendo: Onde está a promessa da 

sua (Jesus) vinda? 

 

Mas quando Jesus voltar, ele nem 
transpira ao derrotar o Anticristo. 

 
2 Tessalonicenses 2:8 

E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor 

desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará 

pelo esplendor da sua vinda; 
 

Então pergunte a si mesmo . . . 
Você é um escarnecedor? 

Ou você está do lado vencedor? 
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O inferno não deveria ser 
lugar para humanos irem:  
Então dirá também aos que 
estiverem à sua esquerda: 
Apartai-vos de mim, malditos, 
para o fogo eterno, 
preparado para o diabo e 
seus anjos (Mateus 25:41). 

  

 
Então não seja atraído pelas mentiras 

 
Em vez disso, escolha VIVER 
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Ninguém tem maior amor do que aquele que dá 
a sua vida pelos seus amigos. 

João 15:13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jesus fez isso por você na Cruz. 
 

ÚNICO	CAMINHO	

 
Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos 

reconcilieis com Deus. 
 

2 Coríntios 5:20 


