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OOO   FFFIIIMMM   EEESSSTTTÁÁÁ   CCCHHHEEEGGGAAANNNDDDOOO   
  

Todos me conhecem por João Evangelista. Eu amava muito a Jesus e estava 
esperando a sua volta. 
Um dia tive um sonho e em visões o Senhor mesmo me mostrou o que iria 
acontecer: 
O mundo iria acabar, mas, antes disso, ele voltaria para punir os pecadores e 
arrebatar os verdadeiros cristãos, os quais ficariam com ele para sempre... 
Então, já não haveria mais morte, nem luto, nem pranto, nem dor, pois o próprio 
Deus enxugaria de nossos olhos toda lágrima! 
Eu queria contar a todos o que vi e, por isso, escrevi o livro do Apocalipse, o 
qual terminei dizendo: 

““OORRAA,,  VVEEMM,,  SSEENNHHOORR  JJEESSUUSS””..  
Este não é somente o final do meu livro, mas é, também, o final do livro de Deus, 
a Bíblia.  
Ela termina revelando tudo o que deve acontecer durante a segunda vinda de 
Jesus e a ressurreição do último dia, quando todos os que estiverem nos 
sepulcros ouvirão a voz do Filho do Homem e se levantarão dos seus túmulos, 
ressuscitados: Tanto os bons como os maus.  
Os que tiverem feito o bem, sairão de seus sepulcros para a ressurreição da 
vida; mas os que fizerem o mal sairão para a ressurreição da condenação.  
Alguns ressuscitarão para a vida eterna, enquanto que outros, para a vergonha 
e desprezo eterno. Da mesma forma, entre os que estiverem vivos naquele dia, 
uns serão tomados, enquanto que outros serão deixados. 
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Este é o grande Dia, que Deus nos tem falado, quando as nações se 
embravecerão e os reinos se moverão, mas Deus levantará sua voz e as 
cordilheiras se derreterão.  
E acontecerá que, nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar 
a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, conforme tem sido anunciado 
pelos seus servos, os profetas. E, ao soar a trombeta de Deus, os mortos 
ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, quando todo olho 
estiver vendo o Jesus vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. 
Quando se manifestar Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos 
nossos pecados nos tornaremos semelhantes a ele porque o veremos como ele 
é.  
Primeiro aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem.  Todas tribos da terra se 
lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e 
grande glória. 
Ele mesmo descerá do céu com alarido, e voz de arcanjo; ao som da trombeta 
de Deus; e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que 
ficarmos vivos para a vinda do Senhor, seremos transformados, num abrir e 
fechar de olhos, para, logo a seguir, sermos arrebatados até as nuvens, 
juntamente com os eleitos ressurrectos, para encontrar com Senhor nos ares. E, 
assim, estaremos para sempre com Jesus.   
 

 
EIS QUE ELE VEM COM AS NUVENS E TODO OLHO O VERÁ até mesmo os que 
o traspassaram, pois assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o 
ocidente, iluminando todo o céu, de uma de suas extremidades até a outra, 
assim será, também o Filho do Homem na sua vinda.    
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Ele é o nosso Deus, nosso refúgio e fortaleza: Um socorro bem presente na hora 
da angústia.  
POR ISSO NÃO TEMEREMOS... 
Ainda que a terra se mude e os montes se transportem para o meio dos mares... 
Ainda que as águas rujam e se perturbem e todas as nações se angustiem pelo 
bramido do mar e das ondas... 
Ainda que haja homens desmaiando de terror, na expectativa das coisas que 
sobrevirão ao mundo... 
Ainda que os poderes dos céus sejam abalados e a terra cambaleie como um 
bêbado 
Ainda que, os céus se desfaçam com um estrondo e os elementos abrasados se 
derretam...   
E ainda que a terra e as obras que nela há sejam queimadas... 
TEMOS UMA HABITAÇÃO QUE É NO CÉU!  
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E, levados, por mãos de anjos, para lá iremos. E enfim, chegaremos ao nosso 
verdadeiro LAR que está na cidade de Deus, a JERUSALÉM CELESTIAL, o 
santuário das moradas do Altíssimo.  
DEUS ESTÁ NO MEIO DELA: NUNCA SERÁ ABALADA. Não é uma cidade 
construída por mãos humanas: É uma cidade eterna, edificada nos céus, para 
os que foram eleitos desde antes da fundação do mundo para serem santos e 
irrepreensíveis diante dele, em amor.  

Mas quanto aos que se envergonham do testemunho de Jesus, aos incrédulos, 
aos abomináveis, aos homicidas, aos adúlteros, aos sodomitas, aos feiticeiros, 
aos idólatras, aos que se prostituem e a todos os mentirosos, a parte que lhes 
cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, quando, do céu, se manifestar o 
Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, como uma labareda de fogo...  

 
...tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não 
obedecem ao evangelho. 
Estes, por castigo, padecerão eterna perdição, ante a face do Senhor e a glória 
do seu poder, quando o próprio Senhor Jesus vier para ser glorificado nos seus 
santos e para se fazer admirável naquele Dia, em todos os que crêem.  
 

BEM AVENTURADO AQUELE QUE LÊ, 
E OS QUE OUVEM AS PALAVRAS DESTA PROFECIA 

porque o tempo está próximo. 
 

Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas: 
 

OO  VVEENNCCEEDDOORR  HHEERRDDAARRÁÁ  TTOODDAASS  AASS  CCOOIISSAASS......  
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AA  ggrraaççaa  ddee  NNoossssoo  SSeennhhoorr  JJeessuuss  CCrriissttoo  sseejjaa  ccoomm   ttooddooss  vvóóss..  

AAmm éémm!!  
  


