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No princípio criou Deus os céus e a terra... 

 
No princípio era o Verbo (Jesus) e o Verbo 

estava com Deus e o Verbo era Deus. 

(Jo 1.1) 



 

Cl 1.16 "O próprio Cristo é o Criador que fez 
tudo no céu e na terra, as coisas que podemos 
ver e as que não podemos..." ( A Bíblia Viva ) 



 
E vivia o homem em perfeita harmonia 

com a natureza criada por Deus. 



 

"A sentença deles está baseada neste fato: a Luz do céu 
veio ao mundo, porém eles amaram mais a escuridão do 
que a Luz, porque as obras deles eram más". ( Jo 3.19) 



 

Porque o homem voluntariamente cortou o 
relacionamento com Deus... 

 



 

 



 

 



 

 



 
Jo. 1:14,10 - "Cristo tornou-se um ser humano, e morou aqui na 
Terra entre nós, e era cheio de perdão amoroso e de verdade. E 
alguns de nós vimos a glória dEle - a glória do Filho único do Pai 
Celeste. Embora Ele tenha feito o mundo, não foi reconhecido 
pelo mundo quando veio". (A Bíblia Viva) 



 

 



 
Jesus fez milagres maiores do que qualquer um 
que já viveu neste mundo. Ele é Deus! 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



Desta forma - crucificado - Jesus morreu. 

Esteve 6 horas em agonia. 

E todo o céu tornou-se escuro. 

 

Jo 1.11,12 -" Mesmo em sua própria terra e entre seu próprio 
povo... Ele não foi aceito. Só uns poucos o acolheram e 
receberam. Mas a todos que O receberam, Ele deu o direito de se 
tornarem filhos de Deus". - (A Bíblia Viva) 



 

 

O corpo de Jesus foi colocado em 
uma sepultura. 

Jesus havia dito antes: "Eu voltarei à vida!". Por isso, 
colocaram soldados romanos para guardar a sepultura. 

O terceiro dia após a morte... 

Pela manhã, houve um 
grande terremoto. 

Anjos de Deus apareceram 

e lançaram longe a grande 
pedra, aterrorizando os 

soldados. 



 

 

Jesus voltou da morte e apareceu aos discípulos ... 

A Ressurreição de 
Jesus foi o princípio 
de um novo mundo. 

Durante 40 dias após a 
ressurreição, Jesus apareceu 

muitas vezes aos seus discípulos e 
disse-lhes que fossem pregar este 

Evangelho por todo o mundo, 
dizendo às pessoas para se 

arrependerem. Há perdão para os 
pecados de todo aquele que crer. 

Então Jesus voltou ao céu, 
prometendo regressar para buscar 

os seus. 
Todo verdadeiro cristão aguarda 

este dia chamado 
ARREBATAMENTO. 

At 1.1-11 ; I Ts 4.13-18 ; Jo 14.1-3 



SINAIS QUE ANUNCIAM A VOLTA DE JESUS 
 

 

Muitos proclamarão: " Eu sou o 
Cristo!" - E enganarão a muitos! 



 

 



 

 



 

 

A Bíblia fala de um acontecimento esperada por milhões de cristãos: O 

ARREBATAMENTO. Este evento levara" milhões de pessoas de várias partes do 

mundo, as quais desaparecerão misteriosa e simultaneamente. Estes são os que 

amam e servem ao Senhor Jesus com todo o coração e fervor de espírito. Desejam 

morar no céu. Querem viver com Jesus. Para estes o Senhor fala:" E olhai por 

vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de 

embriaguez, e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele 

dia Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a 

Terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por 

dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e estar em pé diante do 

Filho do Homem"- Lc. 21 34,36 Após o ARREBATAMENTO acontecerão 

estas coisas acima descritas. 



 

 

II Tes. 1:7 - "E a vós, que sois atribulados, descanso conosco, quando 
se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder... 

... como labareda de fogo, tomando vingança dos que não 
conhecem a Deus e não obedecem ao Evangelho de nosso 
Senhor Jesus Cristo; os quais, por castigo, padecerão eterna 
perdição, ante a face do Senhor e a glória do seu poder." 



 

 



 

 

Lc 12.4, 5 - "E digo-vos, amigos meus: Não temais os que matam o corpo e depois 
não têm mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer; temei 
aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno; sim, vos digo, a 
esse temei". 



 

 

Então tudo o que estiver 
escrito nos livros será 
revelado e todo homem será 
julgado por seus feitos. 

Tudo será trazido à luz, pois 
não há nada escondido que 

Deus não saiba. 

"Todos os covardes, incrédulos, infiéis, corruptos, 
assassinos, imorais, feiticeiros, os que adoram ídolos 
e os mentirosos serão lançados no lago de fogo e 
enxofre para vergonha eterna" . (Ap 21.8) 



 

 



 

 



 

 



 



Um Convite Especial 

Jesus Cristo está vivo hoje! Ele quer entrar em sua vida, perdoar os seus 
pecados e dar a você o poder de ter uma vida abundante. Ouça as suas 
palavras: "Venham a mim todos os que estão cansados e oprimidos e Eu vos 
aliviarei" - e ainda -"Eu sou o caminho, a Verdade e a Vida e ninguém vem 
ao Pai a não ser por mim". 

A Bíblia diz : "todos pecaram e destituídos estão da Glória de Deus" - e 
também - "O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a 
vida eterna através de Jesus Cristo, Nosso Senhor". Quando Jesus morreu, 
Ele sofreu o castigo pelo seu pecado Neste instante, Ele está pronto para 
entrar em sua vida "Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha 
voz e abrir a porta, Eu entrarei em seu coração". 

Para ter o Seu amor e perdão e receber a vida eterna você deve recebê-Lo 
como sacrifício de Deus pelos seus pecados e convidá-Lo a entrar em seu 
coração pela fé. Se este for o seu desejo, você pode fazer uma oração de fé e 
Jesus Cristo entrará em sua vida Quero sugerir urna oração: 

 

"Senhor Jesus, eu preciso do Senhor. Obrigado por morrer na cruz 
pelos meus pecados. Eu abro a porta da minha vida e recebo o Senhor 
como meu Salvador e Senhor; dirija a minha vida, transforma-me na 
pessoa que deseja que eu seja. Amém." 

 
Se esta oração expressa o desejo de seu coração, então ore agora mesmo 

onde você estiver. Agora que você fez esta oração de fé e convidou a Jesus 
Cristo a entrar em sua vida, pode ter certeza de que Ele veio, porque Ele 
prometeu que viria se você pedisse. Pode ter certeza, também, de que seus 
pecados estão perdoados; de que você é um filho de Deus, e de que tem a 
vida eterna Se você quiser provar da vida abundante que Jesus prometeu, fale 
com Ele todos os dias em oração. Descubra o plano maravilhoso que Ele tem 
para a sua vida lendo a Bíblia todos os dias e conviva com outros que amam 
ao Senhor e O seguem. Finalmente, lembre sempre de Suas maravilhosas 
promessas: "Nunca vou abandoná-los ou desampará-los; porque Eu estou 
com vocês sempre, até o fim dos tempos". 

Um forte abraço! 



ALERTA 

 

Você já parou para refletir por que o seu esposo(a) e os 
seus filhos estão cada vez mais com um comportamento 
hostil ? Até mesmo você mudou muito, não é verdade? A 
influência maligna trazida para dentro de casa através de 
filmes, novelas e desenhos feitos por ímpios e inspirados 
pelos demônios para destruição dos valores morais e éticos 
da família, tem cada vez mais aumentado a criminalidade, o 
adultério, o sexo fora do casamento, a mentira, o 
homossexualismo, o roubo, a violência, a corrupção, o uso 
de entorpecentes (drogas), a idolatria, a feitiçaria, o 
espiritismo, levando as pessoas a adorarem ao diabo e 
desprezarem o que é sagrado. Deus trará a juízo todas estas 
coisas. Um conselho: "Fuja dessa geração má e perversa" e 
deixe de ser contaminado (a) com essas programações vis e 
nocivas. Preserve seu casamento; preserve seus filhos; 
preserve sua vida; arrependa-se e busque ao Senhor 
enquanto pode achá-Lo". 

 

Jesus o (a) ama e quer mudar a sua vida! 

Procure uma igreja evangélica em sua cidade (ou bairro), que ensine a 
Bíblia Sagrada e viva em compromisso com Jesus Cristo e a Sua Palavra, 
ou busque o endereço acima. 



Contracapa: 
 
O túmulo no qual o corpo de Jesus foi colocado está vazio. Três 

dias depois de sua crucificação, Ele ressurgiu dentre os mortos. Ele está 
vivo! Ele quer entrar em sua vida. O próprio Jesus disse: 'Eu sou a 
ressurreição e a vida. Todo aquele que crer em mim, ainda que esteja 
morto viverá!  

Quase dois mil anos passaram-se desde que Jesus ressurgiu dos 
mortos e Ele vive ainda hoje, com a maior e mais poderosa influência 
do mundo. Estadistas orgulhosos nos séculos passados nasceram e 
morreram -- governantes, homens de letras, cientistas, filósofos e 
teólogos, nasceram e morreram. Mas Jesus vive ainda hoje. 

Toda a Sua existência foi sem igual. Seu nascimento foi 
extraordinário - a Bíblia nos ensina que Ele nasceu de Maria, uma 
virgem. Sua vida foi inigualável - foi caracterizada pelo sobrenatural. 
Ele viveu toda uma vida sem pecado, e fez milagres maiores do que 
qualquer um que já viveu. Sua mensagem foi irresistível - ele oferece 
amor, perdão, e um novo modo de viver àqueles que o recebem como 
Salvador e Senhor. Onde Sua mensagem chegou surgiu nova vida. 
nova esperança, novo propósito para viver. Sua morte na cruz foi 
incomparável - 
Há 2.000 anos o Deus do Universo enviou o seu  Filho Único, Jesus Cristo,  
para  ser sacrificado  pelos  pecados de  todos os homens. Ele morreu por 
você!   Sua ressurreição foi sem igual - 
Três dias após a sua morte ocorreu o mais assombroso acontecimento 
da história: Jesus ressurgiu dos mortos! Seu nascimento. Sua vida. Sua 
morte e Sua ressurreição provam que Jesus é exatamente quem Ele 
disse ser: 

O Filho de Deus - O Salvador de toda a Humanidade! 


