em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda
pecadores.
Depois que Jesus ressuscitou dos mortos,
apareceu para os Seus discípulos e deu-lhes este
mandamento: Ide por todo o mundo e pregai o
Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for
batizado será salvo, mas quem não crer será
condenado.
Aescolha é sua prezado leitor!
Lembrete:
Deus ama você e quer salvar também a sua família.
Portanto leia com fé em voz alta esta mensagem
para a sua família ouvir.
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A VINDA SÚBITA DO
REINO DE DEUS
“...e não o perceberam, até que veio o dilúvio, e
os levou a todos.” (Mateus 24:39)
A Bíblia que é a infalível Palavra de Deus
nos adverte que assim como foi nos dias de Noé,
assim será também nos dias da vinda do Filho do
Homem (Jesus Cristo). Comiam, bebiam,
casavam-se e se davam em casamento, até o dia
em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e os
consumiu a todos.
A mesma coisa aconteceu nos dias de Ló:
Comiam, bebiam, compravam, vendiam,
plantavam e edificavam, mas no dia em que Ló
saiu de Sodoma choveu do céu fogo e enxofre e os
consumiu a todos.
A Bíblia também nos adverte que haverá
duas ressurreições: uma para a vida eterna e a

outra para a perdição eterna. Os que tiverem feito
o bem, para a ressurreição da vida eterna e os que
tiverem praticado o mal, para a ressurreição do
juízo (João 5:29).
A primeira ressurreição é exclusiva
daqueles que nasceram de novo; que tiveram a
sua natureza pecaminosa mudada pela natureza
divina quando receberam Jesus como Senhor e
Salvador de suas vidas. Creram que, pela graça
de Deus, morreram com Cristo para o “eu”, para o
mundo e para o pecado, e foram feitos novas
criaturas nEle.
A segunda ressurreição é para os ímpios e
pecadores que rejeitaram a Cristo e que nunca
aceitaram a soberania de Deus em suas vidas.
Serão banidos para sempre da presença de Deus;
padecerão por castigo eterna perdição ante a face
do Senhor e a glória do Seu poder, quando Ele vier
para ser glorificado nos Seus santos e para se
fazer admirável naquele dia em todos os que
crêem.

Prezado leitor(a)
A porta da salvação está aberta ainda hoje.
Hoje é o tempo de Deus para a tua vida. Não adie
para amanhã, pois poderá ser muito tarde. Deus
quer que todos os homens se salvem e venham ao
conhecimento da verdade. Receba, hoje, Jesus
em teu coração como teu Senhor e Salvador
pessoal.
A Palavra de fé que pregamos é esta: Se
com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em
teu coração creres que Deus o ressuscitou dos
mortos, serás salvo.
Visto que com o coração se crê para a
justiça e com a boca se faz confissão para a
salvação.
Porque pela graça sois salvos, por meio da
fé, e isto não vem de vós; é dom de Deus. Não vem
de obras, para que ninguém se glorie.
Mas Deus prova Seu amor para conosco,

