UM GUIA
Para aqueles que estão à esquerda para
passar por
A grande tribulação

APÓS O arrebatamento
Da verdadeira Igreja
Muitos
cristãos
verdadeiros
são
profundamente preocupado com quem
vai ser deixado para sofrer, a "grande
tribulação" depois que o Senhor Jesus
Cristo chamou Sua verdadeira igreja para
encontrar-se com ele no ar.
Esta reunião é referido como o rapture.
Não acreditamos em uma segunda
chance, mas acreditamos que a salvação
vai ser oferecido a uma pessoa até a sua
morte. A oportunidade de salvação
durante a tribulação é apenas uma
continuação da presente oportunidade
agora oferecido para aceitar o Senhor
Jesus como Salvador. Fé em o purifica
obra de Cristo é a única esperança da
humanidade perdida, vendido sob o
pecado,
antes
ou
depois
do
arrebatamento.
Esta mensagem é especialmente para
aqueles que estão à esquerda, após o
arrebatamento, a grande tribulação (Mt.
24:21), e seu objeto é para testemunhar
que as Escrituras ensinam que mesmo
assim, muitos serão salvos, dando suas
vidas como mártires (rev. 7:13, 14) e vai
escapar do final doom do eterno lago de
fogo" (Apoc. EX 20:15).

comprado corpo de Cristo sobre "o
arrebatamento da Igreja do Deus vivo" da
terra para a glória tem TOMADO LUGAR.
Tanto os vivos os crentes e os mortos em
Cristo (que tem sido levantado dentre os
mortos) foram capturados até ao
encontro do Senhor nos ares, em
conformidade
com
as
seguintes
escrituras:
"Dizemo-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"
(I Tessalonicenses 4:15-17)
Agora, após o arrebatamento, a Igreja
verdadeira (todos os crentes e seguidores
do Senhor Jesus Cristo) foi tirada da terra,
os poderes de Satanás vai ter oscilação
total, e um terrível e indescritível
tribulação terá lugar durante o qual os
habitantes da terra (judeus e gentios) terá
muito que sofrer.

PARA AQUELES QUE ESTÃO À ESQUERDA.

Para viver a vida de Cristo, agora, sob o
reinado do anticristo, e a confessar Jesus
como o seu Senhor e Salvador , que
podem escapar da condenação eterna no
inferno, vai custar-lhe a própria vida. Mas
salvação ainda está prometido para
aqueles que perseverarem até o fim (Mt.
24:13)

O GRANDE ACONTECIMENTO predito nas
Escrituras Sagradas (Bíblia) e que,
acredita-se, que nos ensinou a
evangélicos e verdadeiro sangue-

Aqueles que são salvos da grande
tribulação são descritas na Rev. MT 7:14
como tendo "lavaram as suas vestes e as
branquearam no sangue do Cordeiro." As

tuas
vestes
estão
manchados
com incredulidade, MUNDANISMO,
PRAZER QUE PROCURAM, e OUTROS
PECADOS.
Separar-se
para
Deus
absolutamente, e buscar limpeza,
acreditando no sangue de Cristo, que foi
derramado no Calvário para a remissão do
pecado (João 3:16)
"Porque todo aquele que invocar o nome
do Senhor será salvo" (Rom. 10:13)
Estudo a Bíblia diligentemente, ao mesmo
tempo que você tem, e memorizar, tanto
quanto possível antes que ele é tirado de
você.
O anticristo será o grande ditador
mundial; ele vai obrigar os homens a usar
sua marca, e adorá-lo e sua imagem.
RECUSAR A MARCA e a recusar-se a
ADORAR O ANTICRISTO ou sua imagem a
qualquer custo (rev. EX 13:15-17). Que é
muito melhor sofrer por um pouco de
tempo agora, e em breve estar com Cristo,
que para escapar sofrendo por ceder à
besta e sofrer os tormentos do inferno
para sempre (Apoc. 14:11)
Ser de bom ânimo. Segure firme a Palavra
de Deus. Ser bondoso para com o
judeu. "Aquele que perseverar até o fim,
esse será salvo" (Matt. 24:13)
Este panfleto foi escrito, como se se
tratasse de uma rapture tinha tomado
lugar e o SENHOR o tinha chamado sua
verdadeira igreja para fora deste mundo.
Talvez até agora, uma vez que você está
lendo isso, o rapture é história, e você à
esquerda. Olhar para Ele, Jesus Cristo,
para a força e a coragem para sofrer por
Ele, Ele sofreu por você até a morte. A
Bíblia dá testemunho de que durante este
período você não pode comprar nem
vender sem a marca da besta, e isso vai

trazer grande sofrimento e morte para
aqueles que se recusam a marca. MAS
AQUELE QUE RECEBE A MARCA ESTÁ
eternamente CONDENADO, E A IRA DO
DEUS VIVO PERMANECE SOBRE ELE.

Se o arrebatamento tem tomado lugar ou
ainda é futuro, quando você ler esta
mensagem

ACEITAR A JESUS CRISTO AGORA
Como seu Salvador, crendo que ele
morreu e derramou o seu sangue por
você. Renunciar inteiramente a ele.
Atentamente vigiar e orar, e testemunha
para ele até que ele venha. (Lucas 21:3436). Leia João 3:16 e 3:36.
"Se confessares com a tua boca o Senhor
Jesus [Salvador ], e em teu coração creres
que Deus o ressuscitou dentre os mortos,
serás salvo" (Romanos 10:9)
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