
EIS QUE VENHO EM BREVE: A HORA FINAL CHEGOU!
 
 

Mateus 25. 1-13
 

“ENTÃO o reino dos céus será semelhante a dez virgens que, tomando as suas lâmpadas,
saíram ao encontro do esposo. -  E cinco delas eram prudentes, e cinco loucas. -  As loucas,
tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. -  Mas as prudentes levaram azeite em
suas vasilhas, com as suas lâmpadas. -  E, tardando o esposo, tosquenejaram todas, e
adormeceram. -  Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. -
 Então todas aquelas virgens se levantaram, e prepararam as suas lâmpadas. -  E as loucas
disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. -  Mas
as prudentes responderam, dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos
que o vendem, e comprai-o para vós. -  E, tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que
estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. -  E depois
chegaram também as outras virgens, dizendo: SENHOR, Senhor, abre-nos. -  E ele,
respondendo, disse: Em verdade vos digo que vos não conheço. -  Vigiai, pois, porque não
sabeis o dia nem a hora em que o Filho do homem há de vir.”
 

Romanos 13.11: “E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono;
porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé.”
 

Este programa está direcionado a você que não acredita muito no arrebatamento, para você que
não está  com a vida no altar de Deus e para você que tem sido fiel, para que continue ainda
mais.
 

Vamos supor que o arrebatamento aconteceu há cinco minutos.
-         O que será da sua vida agora?
-         O que fazer?
-         O que será que vem pela frente? Você irá passar mais sete anos aqui na terra com um

sofrimento inimaginável. 
 

Vamos a alguns fatos:
-         o anticristo irá aparecer para todo o mundo a partir do pacto de paz que fará com

Israel e o mundo Árabe e muitos. Onde foi predito isto? 
Vejamos  Daniel 9. 27: “E ele firmará aliança com muitos por uma semana; e na metade da



semana fará cessar o sacrifício e a oblação; e sobre a asa das abominações virá o assolador, e
isso até à consumação; e o que está determinado será derramado sobre o assolador.”
 

-         Ele, o anticristo, se tornará o maior líder político de todos os tempos – e você  que
não acreditou que Jesus viria, ou você que brincou de ser servo de Deus, terá o desprazer
de conhece-lo. 

-          Logo após o arrebatamento houve o colapso na economia mundial, houve um racha
geral. Toda economia mundial será então manipulada e um só tipo de dinheiro começará
a operar no planeta.

-         O mundo entra num caos e desespero com o sumiço de milhares de pessoas.
-         Sua mulher, ou seu marido sumiu, seus filhos pequenos também. Aquele filho que

você não suportava mais porque ele havia ‘virado crente’, desapareceu também. 
-         As crianças do planeta inteiro sumiram, há um clamor geral, tal como no dia em que o

anjo matou a todos os primogênitos do Egito, na época de Moisés.
-         Os bebês e fetos das mulheres que estiverem grávidas sumirão, não importando se a

pessoa seja servo de Deus ou não. É lógico, que se for serva de Deus, sumirão os dois.
-         Você que achava que o arrebatamento era pura ficção vê agora  com seus próprios

olhos que é uma dura realidade.
-         E você que tanto louvou, falou profecias, mas não largava das coisas mundanas, vai

receber um choque maior porque ficou para trás.
-         Se prepare porque de agora em diante você não terá mais amigos, não poderá confiar

mais em ninguém, todos serão suspeitos, será cada um por si.
-         Mas que destino hein! Você chamava sua mulher de fanática, de louca, de beata e ela

tinha razão. E agora, quem foi o louco que ficou?
-         Será  que há alguma esperança ainda de salvação, alguma luz no fim do túnel?
-         Sim, claro que há, sob duras penas, porque Jesus é bom, é bom até demais e ainda vai

dar-lhe uma última chance para juntar-se a ele.
 

“ A noite é passada, e o dia é chegado. Rejeitemos, pois as obras das trevas e vistamo-nos das
armas da luz”.
 

-         Haverá ainda alguém pregando a palavra de Deus depois do arrebatamento? Mas
como, se o Espírito Santo levou a igreja ao encontro de Jesus nos ares?

-         Veja só quem estará pregando o evangelho aqui na terra:
 

a)      144 mil judeus – eles já estavam espalhados por todos os países, tribos, línguas e
nações. E estes foram selados para pregar o evangelho em todo o planeta. Apoc. 7. 3-4
“Dizendo:  Não  danifiqueis  a  terra,  nem  o  mar,  nem  as  árvores,  até  que  hajamos



assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. -  E ouvi o número dos assinalados,
e eram cento e quarenta e quatro mil  assinalados,  de todas as tribos dos filhos de
Israel.”

Escute – algumas pessoas acham que o arrebatamento só ocorrerá quando o evangelho for
pregado no mundo inteiro, isso baseado em Mateus 24. 14 “ e este evangelho do Reino será
pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes,  e então virá o fim.”  Mas
somente com esses 144 mil é que o evangelho será proclamado em todo o planeta...então
virá o fim, o juízo, o julgamento das nações e o reino milenial.
 

b)     Os que ficaram para trás que se diziam ‘crentes’, mas que na última hora escorregaram
no pecado, pisotearam no sangue de Jesus, agiram como as virgens loucas, ficaram sem
o azeite para suas lâmpadas.

c)     Possivelmente  Elias  e  Enoque  –  mas  estes  vão  pregar  para  os  judeus.  Eles  não
morreram, foram arrebatados ainda no antigo testamento.

Vejamos 2 Reis 2. 11: “E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo,
com cavalos de fogo, os separou um do outro; e Elias subiu ao céu num redemoinho.”
Gênesis 5. 25 “E andou Enoque com Deus; e não apareceu mais, porquanto Deus para si o
tomou.”
 

OBS: alguns estudiosos dizem que será Elias e Moisés, só que Moisés morreu, e se ele morreu,
ele não pode voltar para morrer uma segunda vez. Veja Deuterenômio 34. 5–7 “Assim morreu
ali Moisés, servo do SENHOR, na terra de Moabe, conforme a palavra do SENHOR. -  E o
sepultou num vale, na terra de Moabe, em frente de Bete-Peor; e ninguém soube até hoje o
lugar da sua sepultura. -  Era Moisés da idade de cento e vinte anos quando morreu; os seus
olhos nunca se escureceram, nem perdeu o seu vigor.”
 

-         Então é dessa forma que o evangelho vai estar sendo pregado em todo o planeta.
-         Saiba de uma coisa, a perseguição àqueles que professarem o nome de Jesus será

grande,  inimaginável,  você  possivelmente  irá  pagar  com  sua  vida,  o  ACEITAR  A
JESUS.

-         É por isso que alertamos, aproveite enquanto ainda não dói aceitar a  Jesus como
salvador, principalmente aqui no Brasil. AINDA NÃO DÓI!

 

-         Mas  você ainda tem dúvida. O arrebatamento já aconteceu, e você diz: “ Perdi tudo
mesmo, agora é que vou errar...”

-         Esse será o seu erro fatal, você poderá ter perdido tudo e a todos, mas existe ainda
lago que você tem e que o inimigo quer destruir – ‘seu espírito’. Esse é o alvo dele,
colocar seu espírito nas trevas, no lago de fogo, que será o destino final dele.

-         Ouça só esta passagem em Apoc. 7. 9 “Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma



multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas,
que estavam diante do trono,  e  perante o  Cordeiro,  trajando vestes  brancas e  com
palmas nas suas mãos;”

-         Mas quem são estes aí? Apoc. 7. 14: “E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-
me:  Estes  são os  que  vieram da  grande tribulação,  e  lavaram as  suas  vestes  e  as
branquearam no sangue do Cordeiro.”

-         Aí  está  a  prova de  que  haverá salvação durante  a  tribulação! E será  sua  última
chance!

 

VAMOS  a mais alguns fatos

 

-         Como estará a situação no mundo?
-         Os  primeiros  três  anos  e  meio  de  tribulação,  pós-arrebatamento,  será  de  grande

prosperidade, falsa paz e segurança. Em 1TS 5. 3 -  Pois que, quando disserem: Há paz e
segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que
está grávida, e de modo nenhum escaparão.

-         Essa será a grande armadilha para a humanidade da época, uma falsa paz e falsa
segurança... 

-         A coisa começará a ficar séria mesmo quando começar o cadastramento mundial, ou
seja, quando se começar a colocar a marca da besta nas pessoas. A priori, essa marca, ou
identificador  eletrônico  mundial  não  será  algo  forçado,  mas um grande atrativo.  As
pessoas farão fila para colocar o chip que será a marca da besta...

-         Enquanto isso, você que tanto ouviu falar desse momento, agora o está vivendo e não
tem mais local para você fazer compra, porque em todos os lugares se exige o código da
marca para toda negociação. 

-         E  agora,  como é  que  você vai  sobreviver?  Comprar não pode,  vender  não  pode
também,  trabalhar  não  pode,  pois  nisso  tudo  o  código  será  exigido...as  empresas
exigirão esse código de seus funcionários...será um regulamento mundial...e quem
não quiser, será declarado inimigo do novo  governo...

-         Apoc. 13. 16-17 “E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e
servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita, ou nas suas testas, -  Para que
ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta,
ou o número do seu nome.”

-         Você está vivendo agora um tempo único para humanidade e tudo porque resistiu a
palavra de Deus. Achou que os que falavam de Jesus eram loucos, alienados. Pois esses
loucos e alienados foram ao encontro de Jesus nos ares e você, o sábio, o  inteligente, o
filósofo, o auto-suficiente – FICOU PARA TRÁS!

-         Paulo já nos alertava em 1 Tessal. 4. 16-17 “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.”

-         Só lhe resta agora uma coisa a fazer – persistir e resistir ao governo mundial, mas
resista com Jesus do seu lado, caso contrário será em vão.

-         Você quer saber porque a violência agora está pior do que nunca? É porque todos os
demônios juntos com satanás fizeram do planeta terra sua morada temporária. Em Apoc.
12.  12 temos: “  Por isso  alegrai-vos,  ó  céus,  e  vós que neles  habitais.  Ai  dos  que
habitam na terra e no mar; porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que
já tem pouco tempo.” ...

-         Além da influência do diabo na terra, quando acabar os três primeiros anos e meio e
começar  a  segunda  metade  dos  sete  anos,  a  ira  de  Deus  irá  abater  as  nações,  e
principalmente os que estiverem do lado do anticristo.

-         ... “ quando disserem há paz e segurança então virá a súbita destruição...”
 

VAMOS as catástrofes mundiais agora
 

-         Catástrofes jamais imaginadas. Durante a tribulação serão tocadas as 7 trombetas,
serão abertos 7 selos, e serão derramadas 7 taças de ira. Cada um desses juízos sobre a
terra terá um objetivo.

-         Em Apoc. 8.7-9 “E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo
misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte;
queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. E o segundo
anjo tocou a trombeta; e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo
em fogo, e  tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das
criaturas que tinham vida no mar; e perdeu-se a terça parte das naus.”

-         Nos versículos 10/11 vem mais uma dor de cabeça para humanidade: “E o terceiro
anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha,
e caiu sobre a terça parte dos rios, e sobre as fontes das águas. -  E o nome da estrela
era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram
das águas, porque se tornaram amargas” ...

-         O calor abrasador sobre o planeta: Apoc. 16. 9: “E os homens foram abrasados com
grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas; e
não se arrependeram para lhe darem glória.”...

-         E  depois  disso  vem ainda  uma  grande  praga  que  apanhará  a  todos  que  tiverem
aceitado a marca da besta. Apoc. 16. 10-11 “ E o quinto anjo derramou a sua taça sobre
o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso; e eles mordiam as suas línguas de dor.
-  E por causa das suas dores, e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do
céu; e não se arrependeram das suas obras.”...



-         Isso são as catástrofes naturais, sem falar nas guerras e rumores de guerras...
 

A China, Rússia, armagedom – a última batalha – Jesus vem para iniciar o governo milenial.
RÚSSIA  –  Ezequiel  caps.  38/39 –  profecia  contra  gogue:  “VEIO  a  mim  a  palavra  do
SENHOR, dizendo: -  “Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gogue, terra de Magogue,
príncipe e chefe de Meseque, e Tubal, e profetiza contra ele. -  E dize: Assim diz o Senhor
DEUS: Eis que eu sou contra ti, ó Gogue, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal; -  E te farei
voltar, e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti, com todo o teu exército, cavalos e
cavaleiros,  todos  vestidos com primor,  grande multidão,  com escudo e  rodela,  manejando
todos a espada”...
Cap 39: “TU, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gogue, e dize: Assim diz o Senhor
DEUS: Eis que eu sou contra ti, ó Gogue, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. -  E te farei
voltar, mas deixarei uma sexta parte de ti, e far-te-ei subir do extremo norte, e te trarei aos
montes de Israel. -  E, com um golpe, tirarei o teu arco da tua mão esquerda, e farei cair as
tuas flechas da tua mão direita. -  Nos montes de Israel cairás, tu e todas as tuas tropas, e os
povos que estão contigo; e às aves de rapina, de toda espécie, e aos animais do campo, te darei
por comida.”
 

Já em Apoc. 20. 7-9 – gogue na terra de magogue, aí é satanás que será solto pela última vez:
“E, acabando-se os mil anos, Satanás será solto da sua prisão, -  E sairá a enganar as nações
que estão sobre os quatro cantos da terra, Gogue e Magogue, cujo número é como a areia do
mar, para as ajuntar em batalha. -  E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial
dos santos e a cidade amada; e de Deus desceu fogo, do céu, e os devorou.”
Apoc. 20. 10-15 “E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está
a besta e o falso profeta; e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. -  E vi um
grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o
céu; e não se achou lugar para eles. -  E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante
de Deus, e abriram-se os livros; e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram
julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. -  E deu o mar os
mortos  que nele  havia;  e  a  morte  e  o  inferno deram os mortos que neles  havia;  e  foram
julgados cada um segundo as suas obras. -  E a morte e o inferno foram lançados no lago de
fogo. Esta é a segunda morte. -  E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi
lançado no lago de fogo”...
 

Já falamos do governo mundial, do que estará ocorrendo no mundo, das  catástrofes,  agora
vamos ver como estará Israel durante a tribulação.
 

-         a porta da Graça fechou e começou a tribulação, o tempo dos judeus. Porque o tempo
dos judeus estava parado desde ressurreição de Jesus, quando havia começado o tempo
da Graça. Daniel já havia falado das 70 semanas para o seu povo. Com a ressurreição de
Jesus,  a  semana dos judeus/da profecia  de  Daniel  parou na  69ª  semana.  E agora os
judeus estão vivendo a última semana de sete anos.



-         DANIEL 9. 24-27 “Setenta semanas estão determinadas sobre o teu povo, e sobre a
tua santa cidade, para cessar a transgressão, e para dar fim aos pecados, e para expiar
a iniqüidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia,  e para ungir o
Santíssimo. - Sabe e entende: desde a saída da ordem para restaurar, e para edificar a
Jerusalém, até ao Messias, o Príncipe, haverá sete semanas, e sessenta e duas semanas;
as ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. -  E depois das sessenta e
duas semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo; e o povo do príncipe,
que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação; e
até ao fim haverá guerra; estão determinadas as assolações. -  E ele firmará aliança
com muitos por  uma semana; e  na metade da  semana fará cessar  o sacrifício e  a
oblação; e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até à consumação; e o
que está determinado será derramado sobre o assolador.”

-         Os judeus estão vivendo um grande momento, acham eles, porque o líder mundial, o
anticristo deu o sinal verde para eles construírem o terceiro templo. E com isso, eles
acham que o anticristo é o messias tão esperado...SERÁ UM GRANDE EVENTO...

-         Os olhos do mundo inteiro estarão voltados para Jerusalém.
-         Enquanto isso, dois profetas estarão pregando o evangelho lá mesmo e apontando o

falso messias como sendo o anticristo. Veja Apoc. 11. 3 “E darei poder às minhas duas
testemunhas, e profetizarão por mil duzentos e sessenta dias, vestidas de saco.” 1260
dias/ 42 meses ou 3,6 anos – primeira metade dos sete anos da falsa paz.

-         Em Apoc. 11. 4-6 temos “ Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão
diante do Deus da terra. - E, se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca, e
devorará os seus inimigos; e, se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja
morto. -  Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova, nos dias da sua
profecia; e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra
com toda a sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem.”

-         Agora você se prepare, porque o marco para o início da grande tribulação, onde a peia
vai aumentar pra valer será após a morte dessas duas testemunhas. Em Apoc. 11.7 : “ E,
quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os
vencerá, e os matará.”...

-         Vamos aqui antes de prosseguirmos, explicar duas coisas:
I-                   a besta que subiu do mar em Apoc. 13 – esse aí é o anticristo;
II-                e a besta que subiu da terra no versículo 11, é o falso profeta : “E vi subir da

terra outra besta, e  tinha dois chifres semelhantes aos de um cordeiro; e falava
como o dragão.” – esse aí tem um papel importantíssimo na vida do anticristo. Ele
será o grande maestro da ilusão/da mentira. Ouça o que fala no versículo seguinte de
Apoc. 13. 12-15: “- E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz
que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora
curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à
vista dos homens.(lembra-se do que fez Elias aos 450 profetas de baal no monte
Carmelo em 1 Reis 18. 20-40?) -  E engana os que habitam na terra com sinais que
lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra



que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. -  E foi-
lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da
besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da
besta.” 

 

-         Veja só em que tempos você estará metido, só engano e mentira. Ilusionismo de
primeira categoria. Entendeu porque as crianças e adolescentes estão sendo ‘adestrados’
para gostar de feitiçaria, de bruxas, duendes, ensinamentos da nova era.

-         Deixe  seu  filho  ser  leitor  e  fã  de  Harry  Potter!  Senhor  do  anéis...ouvinte  de
xux...digimon, pokemon, dragon ball z...

-         Entendeu por que o dia das bruxas está cada vez mais popular no planeta inteiro? 
-         O preparo está sendo agora – o condicionamento está sendo em nossos dias para no

futuro aceitarem os truques do falso profeta.
 

Voltemos aos judeus. E quando será que eles vão descobrir que aquele que eles pensam que é o
messias é na realidade um falso messias? Vejamos  2 Tessal. 2. 3-4 “  Ninguém de maneira
alguma vos engane; porque não será assim sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o
homem do pecado, o filho da perdição, -  O qual se opõe, e se levanta contra tudo o que se
chama Deus, ou se adora; de sorte que se assentará, como Deus, no templo de Deus, querendo
parecer Deus.”
 

-         É aí que o anticristo quebra o pacto de paz com os judeus, porque eles se recusarão a
adorá-lo como Deus. (falar do mesusá dos judeus quando diz que eles só devem adorar a
um único Deus). Ainda em Daniel 9. 27 temos: “E ele firmará aliança com muitos por
uma semana; e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação (a prova da
construção do 3 templo do judeus ); e sobre a asa das abominações virá o assolador,
e isso até à consumação; e o que está determinado será derramado sobre o assolador.”

-         Será aí  a angústia de Jacó, um tempo de dor e de perseguição para os judeus.
-         Vamos  para  Mateus  24.  15-18:  “Quando,  pois,  virdes  que  a  abominação  da

desolação,  de  que falou o profeta  Daniel,  está  no lugar  santo;  quem lê,  atenda;  - 
Então, os que estiverem na Judéia, 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.”

-         Vejamos também Marcos 13. 18-20: “Orai, pois, para que a vossa fuga não suceda
no inverno. -  Porque naqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve desde o
princípio da criação, que Deus criou, até agora, nem jamais haverá. E, se o Senhor não
abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria; mas, por causa dos eleitos que
escolheu, abreviou aqueles dias.”

-         Vai  ser  uma  perseguição  tão  grande  contra  os  judeus  que  só  um remanescente
escapará.  O anticristo  só  não terá  êxito  no aniquilamento total  dos judeus  porque o



próprio Jesus voltará, como Rei dos reis e descerá no monte das Oliveiras e abrir-se-á
uma fenda por onde os judeus irão passar e escapar das mãos do anticristo. Vamos para
Zacarias 14. 4-6: “E naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das Oliveiras, que
está defronte de Jerusalém para o oriente; e o monte das Oliveiras será fendido pelo
meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande; e metade do
monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. -  E fugireis pelo vale
dos  meus montes,  pois  o  vale  dos  montes  chegará até  Azel;  e  fugireis  assim como
fugistes de diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o SENHOR
meu Deus, e  todos os santos contigo. -  E acontecerá naquele  dia,  que não haverá
preciosa luz, nem espessa escuridão.”

-         É aí a Segunda Vinda de Jesus propriamente dita. O falso profeta e o anticristo serão
lançados no lago de fogo e satanás será acorrentado no abismo por mil anos. Em Apoc.
20. 1-3 temos: “  E VI descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo, e uma
grande cadeia na sua mão. - Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o Diabo e
Satanás, e amarrou-o por mil anos. - E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo
sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os mil anos se acabem. E depois
importa que seja solto por um pouco de tempo.”

-         E o Senhor será Rei sobre toda a terra; naquele dia, um será o Senhor, e um será o seu
nome.

-         Começa aí o governo milenial de Jesus. 1000 anos de paz e harmonia.
-         Será que você que acabou de ouvir  todos esses relatos ainda tem dúvida de  que

somente Jesus é a solução para sua vida?
-         Será que seu coração ainda quer continuar duro e rejeitar o caminho para salvação?
-         A escolha  é  sua,  somente você  pode decidir.  Ou participar  do arrebatamento ou

participar da tribulação; conhecer a Glória de Deus ou conhecer o anticristo e enfrentar a
ira de Deus sobre esse planeta. 

-         Mas tome uma decisão o mais rápido possível porque a Porta da Graça está fechando.
E quando ela fechar você vai presenciar tudo isso que falamos aqui. E vai lamentar não
ter acreditado na palavra de Deus.

-         Agora o recado é para você que está  brincando de ser servo de Deus. Ainda há tempo
de você se ajeitar, entrar na linha, colocar sua vida no altar de Deus.

-         Não brinque com Deus, porque de uma hora para outra acontece o arrebatamento e
você vai chorar lágrimas de sangue, vai clamar e não será mais ouvido.

-         Você vai querer ouvir a palavra de Deus durante a grande tribulação e não ouvirá
mais. Em Amós 8. 11 temos: “Eis que vêm dias, diz o Senhor DEUS, em que enviarei
fome sobre a terra; não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do
SENHOR.” 

-         Essa profecia está direcionada à grande tribulação.
-         Por que você não pára com esse pecado oculto, esse adultério, esses roubos, essa vida

de enganação?



-         Escute, Deus não destinou a ira para você, mas para os demônios. Deus quer para
você benção e mais benção.

-         Peça perdão ao Senhor hoje, se reconcilie com Deus.
-         Jesus te espera de braços abertos.
-         Não banque o ser superior, humilhe-se na presença do todo poderoso.
-         Ainda há tempo homem, ainda há tempo mulher.
-         O que você está esperando? A tribulação? Maior sofrimento?
-         O tempo é agora! É hoje!
-         Não deixe para amanhã, pois o amanhã pertence a Deus. 

 

JESUS ESTÁ VOLTANDO, está vindo nos corredores do infinito buscar um povo santo, um
povo que o busca de dia e de noite, um povo que ora.
 

Que você faça parte desse povo.
Que Deus te abençoe e ilumine.

Nos encontraremos na Jerusalém Celestial.
 

 

 

 

MARANATA – ORA VEM SENHOR JESUS!
 


