
CONHECA 
O
FUTURO!

cidade celestial de Deus descerá para a nova Terra, 
que terá sido recriada e estará linda, e onde viveremos 
com Ele para sempre (Apocalipse 21 e 22).

Esse é o final feliz. A melhor maneira de estar 
preparado para o futuro é convidar Jesus para 
entrar na sua vida e no seu coração hoje. Ele 
atenderá o seu chamado e você terá a bênção 
da Sua presença e do Seu amor a partir desse 
momento, até à eternidade. Você pode fazer esta 
simples oração:

Querido Jesus, eu acredito que Você morreu por mim 
e que me ama. Sei que preciso da Sua presença na 
minha vida, por isso abro o meu coração e Lhe peço 
que entre. Perdoe todos os meus pecados. Obrigado 
pela dádiva da vida eterna e por perdoar todos os 
meus pecados. Ajude-me a amar Você e compartilhar 
o Seu amor e verdade com outros. Amém.
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A Bíblia está repleta de profecias e predições 
escritas pelos profetas de Deus há milhares 
 de  anos. Essas profecias descrevem em 

detalhes as condições do mundo e os eventos 
atuais. Nós estamos vivendo no período que a 
Bíblia denomina os últimos dias, em referência ao 
período da história da humanidade que precede 
a segunda vinda de Jesus Cristo e o reino que Ele 
estabelecerá na terra.

A Bíblia nos adverte que um poderoso governo 
mundial surgirá nestes últimos dias, liderado 
por um ditador conhecido como Anticristo, que 
tentará obrigar toda a população do mundo a 
adorá-lo. (Leia 2 Tessalonicenses 2.) As pessoas 
que rejeitaram Jesus Cristo serão ludibriadas pelo 
Anticristo e receberão a “marca da Besta” na mão 
direita ou na testa. Sem a marca ou o número 
da Besta, ninguém poderá comprar nem vender 
nada. A Bíblia diz que esse número é 666. O 
reinado de terror do Anticristo durará sete anos e 
será o período mais difícil da história do mundo! 
(Leia Apocalipse 13 e Mateus 24.)

Mas depois dessa época, que será a mais tenebrosa 
da história da humanidade, despontará a aurora 

mais brilhante que já se viu. No final do reino do 
Anticristo, Jesus Cristo voltará, “vindo sobre as 
nuvens do céu, com poder e grande glória”, para 
resgatar os Seus filhos da perseguição do Anticristo 
e suas forças. (Mateus 24:29-31; 1 Coríntios 
15:51; 52; Apocalipse 14:14-16.)

Todos os cristãos que já tiverem morrido 
ressuscitarão dos túmulos e receberão então os 
seus corpos imortais e indestrutíveis. Aqueles que 
ainda estiverem vivos na Terra serão transformados 
instantaneamente e também receberão novos 
corpos eternos. Depois disso, seremos levados ao 
céu para “encontrar o Senhor nos ares”  
(1 Tessalonicenses 4:14-17).

Depois que nos reunirmos no Céu, Cristo e Seus 
seguidores retornarão à Terra para derrotar as 
forças malignas do Anticristo, na sobrenatural 
“Batalha do Armagedom” (Apocalipse 19). 
Então Jesus e todos os Seus filhos ressuscitados 
organizarão e governarão o mundo com verdade, 
justiça e equidade. Esse será o reino de Deus na 
Terra (Apocalipse 20:4).

Após esses acontecimentos teremos mil anos do 
maravilhoso reinado de Cristo na Terra. A grande 
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