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SUA REDENÇÃO SE APROXIMA
T U L I O  P E V E R I N I

21. “SUA REDENÇÃO SE APROXIMA”
 

    INTRODUÇÃO
 Queridos irmãos, irmãs e visitantes amados, nos alegramos com a gloriosa ver-

dade de que JESUS   CRISTO, por meio de seu sacrifício expiatório, nos dá sua ben-
dita e segura salvação. Somos homens e mulheres pequenos e fracos que creem e 
amam um grande e poderoso Salvador.

 Mas o Senhor não apenas nos salva da condenação e do poder do pecado. Tam-
bém nos salvará da própria presença do pecado e de todas as suas consequências.

 A hora da salvação final, quando JESUS   resgatará seus filhos e estabelecerá seu 
reino glorioso, está próxima. “Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e 
erguei a vossa cabeça; porque a vossa redenção se aproxima” (Lc 21:28).  
 TEMA: “SUA REDENÇÃO SE APROXIMA”
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 Vamos mencionar os sinais mais marcantes do retorno de Cristo:
1. Pragas, fomes e terremotos. Mateus 24:7.
2. Violência, guerras e angústia entre as pessoas. Mateus 24:6; Lucas 21:25, 26.                
3. Crise econômica; luta entre capital e trabalho. Tiago 5:1-4.
4. Imoralidade e maldade. 2 Timóteo 3:1-5.
5. Influência mundial do papado, ecumenismo. Apocalipse 13:2, 3.
6. Avanços do espiritismo. Apocalipse 13:13, 14; 1 Timóteo 4:1.
7. O crescente poder dos Estados Unidos. Apocalipse 13:11.
8. Pregação poderosa do evangelho. Mateus 24:14.

 

Consideraremos de forma inter-relacionada os quatro últimos sinais que anun-
ciam claramente a segunda vinda de JESUS.

A. INFLUÊNCIA GLOBAL DO PAPADO. ECUMENISMO.

	❝  Vamos ler um versículo-chave sobre esse assunto: “A besta que vi era seme-
lhante a leopardo com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dra-
gão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então, vi uma de suas cabe-
ças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada; e toda a terra 
se maravilhou, seguindo a besta” (Ap 13:2, 3).
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Um estudo cuidadoso dessa passagem nos diz unanimemente que o dragão re-
presenta Satanás em primeiro lugar, e em um sentido secundário, o Império Ro-
mano. A besta representa o poder que sucedeu ao Império Romano, que recebeu 
do dragão “o seu poder, o seu trono e grande autoridade”; claramente corresponde 
a Roma papal. Essa identificação é confirmada pelas especificações listadas nos 
versos seguintes.

Em 538 d.C., o bispo de Roma torna-se o papa de Roma, com amplo poder político 
e religioso, estabelecendo sua sede em Roma. Durante 1.260 anos ele exerceu seu 
poder de dominação e perseguição.

 O papado sofreu uma “ferida mortal” (Ap 13:3) em 15 de fevereiro de 1798 quando 
o general Berthier, por ordem de Napoleão, entrou em Roma e fez o papa Pio VI 
prisioneiro; ele foi levado a Valência, França, onde morreu em 1799.

 A “ferida foi curada” (Ap 13:3) de maneira notável. Começou a sarar em 1929 com 
o Tratado de Latrão, quando Benito Mussolini, representando o governo da Itá-
lia, deu ao papa Pio XI poder político, independência e soberania absoluta, com 
um quilômetro quadrado de território para estabelecer o Estado do Vaticano. Qua-
tro meses depois, mais 30 nações reconheceram o Estado do Vaticano como uma 
nação soberana e independente.

 A profecia diz que “toda a terra se maravilhou após a besta” (Ap 13:3), isto é, após o 
papado. Vejamos alguns fatos importantes que confirmam o cumprimento dessa 
profecia.

 →
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 → Em 1982 ocorreu a Santa Aliança entre o Vaticano e os Estados Unidos com 
o encontro entre o papa João Paulo II e o presidente Reagan, que mais tarde 
precipitou a queda do comunismo. João Paulo II e Bill Clinton se encontraram 
em 1993, e a entrevista entre o Papa e George Bush Jr. foi em 2001. Por sua vez, 
Barack Obama se reuniu com Bento XVI em 2009. 
 → O papa João Paulo II visitou as Nações Unidas em outubro de 1995 e emitiu 
sua encíclica papal Dies Domini (O Dia do Senhor) em 31 de maio de 1998. Ele 
visitou o México em 1999 para estabelecer que a Virgem de Guadalupe é a pa-
droeira de toda a América e estrela da primeira e nova evangelização. 
 → Em março de 2000, João Paulo II fez uma importante viagem a Jerusalém para 
celebrar o jubileu e pedir desculpas ao mundo e aos cristãos pelos erros da 
Igreja Católica cometidos no passado. Durante seus 25 anos como papa – des-
de 1978 – João Paulo II fez mais de 170 visitas a 115 países, o que aumentou 
muito o prestígio da igreja.       
 → Em março de 2014, o papa Francisco se encontrou pela primeira vez com o 
presidente Barack Obama no Vaticano e, em 23 de setembro de 2015, Obama 
recebeu o papa na Casa Branca. Entre outros tópicos, eles discutiram como 
cuidar dos marginalizados e pobres, proteger as minorias religiosas e promo-
ver a liberdade religiosa em todo o mundo.
 →   Em 24 de setembro, o papa Francisco se tornou o primeiro papa a falar pe-
rante o Congresso em sessão dos Estados Unidos, um fato que ressalta a po-
pularidade que o pontífice alcançou no país.
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O movimento de ecumenismo também representa o cumprimento da profecia bí-
blica. Lembremos que o ecumenismo, ou “movimento pela união das igrejas cris-
tãs”, nasceu em 1948, em Amsterdã, e que teve como origem e centro o Conselho 
Mundial de Igrejas (CMI), que incluía igrejas protestantes, anglicanas e ortodoxas. 
A princípio, a Igreja Católica teve uma atitude desconfiada em relação a esse fenô-
meno.

Com o Concílio Vaticano II (1962-1965) – iniciado por João XXIII e concluído por 
Paulo VI – o movimento ecumênico experimentou um impulso notável. A partir daí, 
a iniciativa e a liderança do movimento passaram do CMI para a Igreja Católica.

 A Igreja Católica expressou abertamente qual sua posição quanto ao futuro do 
processo ecumênico. Na sua carta encíclica Ut Unum Sint (que todos sejam um), 
assinada em maio de 1996, João Paulo afirmou: “A Igreja Católica… sustenta que a 
comunhão das Igrejas particulares com a Igreja de Roma, e de seus bispos com o 
bispo de Roma, é um requisito essencial – no desígnio de Deus – para uma comu-
nhão plena e visível”.

 No dia 4 de junho de 2018, o Papa Francisco concedeu uma audiência aos mem-
bros da Delegação da Igreja Evangélica Luterana Alemã, no Vaticano. Ele expressou 
palavras-chave para entender qual é a abordagem que ele dá ao ecumenismo:
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	❝ “Nenhum diálogo ecumênico pode avançar se permanecermos 
firmes. Devemos continuar não com o ímpeto de correr para conquistar os objetivos 
desejados, mas caminhando juntos com paciência, sob o olhar de Deus”.                                                                                   

 

Em agosto de 2019, o Papa Francisco dirigiu uma mensagem à Igreja Metodista e 
Valdense e exortou-os a dar “respostas comuns aos sofrimentos que afligem tan-
tas pessoas, especialmente aos mais pobres e fracos, promovendo assim a justiça 
e a paz”.

 

Como expressamos em nosso sermão “Ecumenismo: Unidos a todo custo?”, “O 
ecumenismo do papa Francisco enfatiza o amor fraterno e a humildade, bem como 
a responsabilidade de mostrar caridade em favor dos pobres e sofredores, sem alu-
dir às diferenças teológicas que existem entre a Igreja Católica e os ‘ irmãos sepa-
rados’”.

	❝CITAÇÃO: “[Entre os protestantes] ganha terreno a opinião de que, em última 
análise, não diferimos tão grandemente em pontos vitais como se supunha, e 
de que pequenas concessões de nossa parte nos levarão a melhor entendimen-
to com Roma” (O Grande Conflito, p. 563).
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O Ecumenismo e a santificação do domingo. O papado está promovendo a união 
de todas as Igrejas sob sua direção por meio do ecumenismo, com a condição e o 
propósito de santificar e guardar religiosamente o domingo.

Em 31 de maio de 1998, o papa João Paulo II dirigiu a Carta Apostólica Dies Do-
mini (O Dia do Senhor) ao episcopado, ao clero e aos fiéis, sobre a santificação do 
domingo. Aqui está uma citação perturbadora desta encíclica: “É natural para os 
cristãos assegurarem que, mesmo nas circunstâncias especiais de nosso tempo, o 
direito civil leve em conta seu dever de santificar o domingo” (Dies Domini, p. 25).

 No dia 5 de setembro de 2018, o papa Francisco, na Praça de São Pedro e diante 
de uma multidão, fez uma audiência geral e fez um novo apelo para santificar o 
domingo. Aqui estão parágrafos importantes de seu discurso:

 →  “A viagem através do Decálogo leva-nos hoje ao mandamento sobre o dia do 
repouso. Parece um mandamento fácil de cumprir, mas é uma impressão er-
rada. Descansar verdadeiramente não é simples, porque há o repouso falso e 
o repouso autêntico”.
 →   “A sociedade atual é sedenta de diversões e férias. A indústria da distração é 
deveras florescente e a publicidade desenha o mundo ideal como um grande 
parque de diversões onde todos se distraem ... A possibilidade de se divertir, 
de sair, os cruzeiros, as viagens, muitas coisas não te proporcionam a plenitu-
de do coração. Aliás, não te dão o repouso!”
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“As palavras do Decálogo procuram e encontram o cerne do problema, lançando 
uma luz diferente sobre o que é o descanso. O mandamento tem um elemento pe-
culiar: oferece uma motivação. O repouso em nome do Senhor tem um motivo es-
pecífico: ‘Porque em seis dias o Senhor fez o céu, a terra, o mar e tudo o que eles 
contêm, e repousou no sétimo dia; e por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado 
e o consagrou’” (Êxodo 20:11).

  “O dia do repouso é a alegria de Deus por aquilo que criou. É o dia da  contem-
plação e da bênção!...no momento do louvor, não da evasão.”

 “Para nós, cristãos, o centro do dia do Senhor, o domingo, é a Eucaristia, que 
significa ‘ação de graças’. É o dia para dizer a Deus: Senhor, obrigado pela vida, 
pela sua misericórdia, por todos os teus dons”.

Surpreende-nos, ainda mais, angustia-nos que o papa Francisco, depois de citar 
corretamente o mandamento e dizer que Deus abençoou o sábado, declare sem 
fundamento bíblico que “o dia do Senhor é o domingo”. Podemos encontrar uma 
violação mais aberta do mandamento divino?

Aqui estão os argumentos para violar o mandamento e promulgar a lei domini-
cal: “[Os advogados da lei dominical] pensam [...] que as calamidades que enchem 
a Terra constituem um resultado da transgressão do domingo. Tencionando apla-
car a ira de Deus, esses homens influentes fazem leis impondo a observância do 
domingo” (Eventos Finais, p. 129).
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	❝  CITAÇÃO: “Esta mesma classe apresenta a alegação de que a corrupção que ra-
pidamente se alastra é atribuível em grande parte à profanação do descanso 
dominical, e que a imposição da observância do domingo melhoraria grande-
mente a moral da sociedade” (Ibid).

 

Qual deve ser a atitude sábia dos adventistas nessa situação?  Abster-se de tra-
balhar no domingo e participar de atividades espirituais nesse dia. CITAÇÃO: “Rea-
lizem-se cultos religiosos no domingo, sempre que possível. Tornem-se essas reu-
niões vivamente interessantes” (Ibid, p. 140).

 B. AVANÇOS DO ESPIRITISMO
Outro sinal importante da volta de nosso Senhor é o espiritismo. Vamos ler sobre 

isso em dois versículos-chave da Escritura: “Ora, o Espírito afirma expressamen-
te que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos 
enganadores e a ensinos de demônios” (1Tm 4:1). “Ora, o aparecimento do iníquo 
é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder, e sinais, e prodígios da mentira” 
(2Ts 2:9).
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 Vejamos duas manifestações do espiritismo que seduzem e enganam a 
muitos: 
a.  A NOVA ERA. Este movimento não é em si uma religião, nem tem uma liderança 

centralizada ou uma organização formal. Seus praticantes não são obrigados a 
manter nenhum credo ou crença doutrinária em particular.

 Geralmente focado na transformação espiritual pessoal, os praticantes da Nova 
Era se esforçam para trazer uma Nova Era de harmonia e iluminação para o mun-
do, conforme especificado por estudiosos do assunto.

Mencionaremos algumas de suas características  que mostram sua associação 
com o espiritismo:

 →  Propõe a canalização dos espíritos. São espíritos que usam canais ou instru-
mentos humanos para transmitir suas mensagens a outras pessoas. Só na Ca-
lifórnia, existem mais de 1.000 canais “profissionais”.
 →  Acredita na reencarnação. Nos Estados Unidos, uma pessoa em cada quatro 
acredita na reencarnação, ou seja, no renascimento da alma de uma pessoa 
no corpo de outra.
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 →  Outros elementos utilizados: adivinhação, cura pela fé, panteísmo, crença em 
OVNIs (e até mesmo na comunicação com sua tripulação). Os médiuns espíri-
tas e canais da Nova Era declaram repetidas vezes que suas mensagens vêm 
das mesmas fontes: guias espirituais, tripulação de OVNIs, extraterrestres, es-
píritos de líderes que morreram há muito tempo e seguiram para planos su-
periores de existência.     
 →  Deificação: Muitos crentes da Nova Era afirmam que o Ser Divino e a Alma Hu-
mana são um. Shirley MacLaine exclamou: “Eu sou Deus! Sou Deus!”     

 
b.  AVANÇOS DO OCULTISMO. O ocultismo lida com o sobrenatural, com a presença 

de forças angelicais ou demoníacas.

• Diferentes manifestações que têm um denominador comum: astrologia, ho-
róscopo, santeria, vodu, alquimia, satanismo, quiromancia, feitiçaria, o uso 
da tábua de escrita espírita (Ouija), e outros.

•  Supostos “benefícios” dessas atividades: leitura do futuro e comunicação 
com os mortos.

•  Resultado dessas práticas: infortúnio, perda da alma, morte eterna.
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c.  AVISOS DO ESPÍRITO DE PROFECIA

• “Espíritos de demônios lhes aparecerão, pretendendo ser amigos e paren-
tes amados, os quais lhes declararão que o sábado foi mudado” (Eventos 
Finais, p. 156).

• “Os apóstolos, conforme personificam esses espíritos de mentira, são apre-
sentados contradizendo o que escreveram, sob a inspiração do Espírito San-
to, quando estavam na Terra” (Ibid, p. 157).

• “ Enfermos serão curados à nossa vista. Milagres se efetuarão aos nossos 
olhos. [...] Satanás [...] fará com que desça fogo à vista dos homens, para 
provar que é Deus” (Ibid., p. 166, 167).

 
C. PODER CRESCENTE DOS ESTADOS UNIDOS

 Vamos ler um versículo-chave sobre esse assunto: “Vi ainda outra besta emergir 
da terra; possuía dois chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão” (Ap 
13:11).

	❝CITAÇÃO: “Aqui está um símbolo notável do surgimento e crescimento dos Esta-
dos Unidos. E os chifres semelhantes aos de um cordeiro, emblemas de inocên-
cia e mansidão, representam bem o caráter de seu governo, conforme expresso 
em seus dois princípios fundamentais: republicanismo e protestantismo” (Co-
mentário Bíblico Adventista, v. 7, p. 986).
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  Aqui há evidências impressionantes da transformação dos Estados Unidos em 
uma grande potência: o “cordeiro” que se transforma em um “dragão”:

•  Durante o século 20, os Estados Unidos assumiram a liderança no campo 
da ciência, da economia e, especialmente, da política.

•  Seu papel decisivo nas duas Grandes Guerras Mundiais; a invenção e uso 
da bomba atômica; sua conquista do espaço; a superação da Guerra Fria; e 
o fato de ter superado a União Soviética, são exemplos notáveis   da hege-
monia dos Estados Unidos. Todos esses fatos são inegáveis.

•  A guerra contra o terrorismo no Afeganistão e a guerra no Iraque. Adver-
tências contra o Irã e a Coreia do Norte. O papel de mediador entre Israel e 
os palestinos.

 
Aproximação dos Estados Unidos com a Igreja Católica.

•  A atitude muito amigável dos presidentes norte-americanos para com 
o papa. Um após o outro – Reagan, George Bush Jr., Bill Clinton e Barack 
Obama – reuniram-se com o papa e deram-lhe boas-vindas abertas e cor-
diais, mostrando que o país, principal sede do protestantismo, recebeu de 
braços abertos o mais alto representante da Igreja Católica.

•  Declaração significativa de George W. Bush Jr., 21 de março de 2001: “A me-
lhor maneira de homenagear o papa João Paulo II, verdadeiramente um 
grande homem, é levar a sério seu ensino; é ouvir suas palavras e colocá-
las em ação aqui na América. É um desafio que devemos aceitar”.

•  Em 22 de setembro de 2015, o papa Francisco chegou aos Estados Unidos 
para sua primeira viagem oficial ao país. Ele teve uma reunião privada com 
o presidente Barack Obama na Casa Branca, e em 24 de setembro participou 
da sessão conjunta do Congresso e do Senado no Capitólio. No dia seguin-
te, ele compareceu à Assembleia das Nações Unidas e ofereceu um serviço 
religioso no Memorial do 11 de setembro de 2001 no World Trade Center.
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Vejamos agora o que acontecerá com os Estados Unidos, de acordo com 
a profecia, e que ainda está no futuro:

	❝ “Vi ainda outra besta emergir da terra; [...] Exerce toda a autoridade da primeira 
besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a pri-
meira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais [...] 
Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado exe-
cutar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma 
imagem à besta, àquela que, ferida à espada, sobreviveu; e lhe foi dado comu-
nicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda 
fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos, os pequenos 
e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada 
certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte” (Ap 13:12-16).

 

	❝Vamos ler o texto desta citação inspirada: “Quando as principais igrejas dos 
Estados Unidos, ligando-se em pontos de doutrinas que lhes são comuns, in-
fluenciarem o Estado para que imponha seus decretos e lhes apóie as institui-
ções, a América do Norte protestante terá então formado uma imagem da hie-
rarquia romana, e a aplicação de penas civis aos dissidentes será o resultado 
inevitável” (O Grande Conflito, p. 445).

 

A América exercerá toda a autoridade religiosa e secular que o papado possuía e 
usará seu poder secular a seu favor. Os Estados Unidos usarão sinais para enganar 
o mundo nesta tentativa de ajudar o papado.

 Alguns podem se perguntar quando “a marca da besta” será colocada. Esta cita-
ção responde à pergunta: “E somente depois que esta situação esteja assim plena-
mente exposta perante o povo, e este seja levado a optar entre os mandamentos 
de Deus e os dos homens, é que, então, aqueles que continuam a transgredir hão 
de receber ‘o sinal da besta’” (Ibid., p. 449).
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D. PODEROSA PREGAÇÃO DO EVANGELHO
 Este é o sinal mais transcendente e poderoso que marcará a hora do retorno de 

CRISTO: “E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemu-
nho a todas as nações. Então, virá o fim” (Mt 24:14). Quando o mundo inteiro tiver 
ouvido o evangelho, então e não antes, nosso amado Salvador voltará gloriosa-
mente.

 Vamos ler alguns belos textos que descrevem o evangelho redentor que deve-
mos pregar em alta voz, com a unção do Espírito Santo:

	❝ “Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar 
aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, di-
zendo, em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do 
seu juízo; e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas.”

	❝ “Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia que 
tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição.”

	❝ “Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo, em grande voz: Se alguém 
adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, 
também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado, sem mistura, do 
cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos an-
jos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos 
séculos, e não têm descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da 
besta e da sua imagem e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está 
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a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em 
Jesus” (Ap 14:9-12).

	❝ “Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, 
e a terra se iluminou com a sua glória. Então, exclamou com potente voz, dizen-
do: Caiu! Caiu a grande Babilônia [...] Ouvi outra voz do céu, dizendo: Retirai-vos 
dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não partici-
pardes dos seus flagelos” (Ap 18:1-4).

	❝CITAÇÃO: “Nesse tempo a ‘chuva serôdia’, ou o refrigério pela presença do Se-
nhor, virá, para dar poder à grande voz do terceiro anjo e preparar os santos 
para estarem de pé no período em que as sete últimas pragas serão derrama-
das” (Primeiros Escritos, p. 85).

 

Deus nos deu uma mensagem maravilhosa para proclamar em alta voz e com o 
poder irresistível do Espírito Santo.
A mensagem do glorioso caráter de Deus.
A mensagem da justificação pela fé.
A mensagem do juízo investigativo.
A mensagem da segunda vinda de Cristo.
A mensagem de um estilo de vida que honra a Deus.
A mensagem de amor e unidade entre nós.
A mensagem de compaixão e amor prático para os necessitados.
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Deus está conosco para abrir portas e corações, para ver como nunca os milagres 
da graça de CRISTO. E aqui está sua promessa segura: “E eis que estou convosco 
todos os dias até à consumação do século” (Mt 28:20).

 ILUSTRAÇÃO: “Deus mudou minha voz”

 IRENEO PEREIRA, um jovem uruguaio consagrado que amava o Senhor, queria ser 
colportor. Infelizmente, ele tinha um problema que o estava condenando ao fracas-
so. Sua voz, desde o nascimento, era estridente, aguda, razão pela qual os clientes 
em potencial o rejeitavam ou zombavam dele.

O pastor Nicolás Chaij, seu diretor de colportagem na época, prometeu a IRENEO 
que lhe daria uma oportunidade de colportar se memorizasse perfeitamente a his-
tória para oferecer os livros. Eles concordaram que em duas semanas se encontra-
riam no ponto de ônibus.

Na data combinada, o pastor Chaij se encontrou com IRENEO. Para sua surpre-
sa, IRENEO o recebeu com uma voz baixa e agradável que cativou pelo tom. “O que 
aconteceu, IRENEO?” Perguntou o pastor Chaij. “Pastor, Deus sabe que eu quero ser 
colportor. Percebi o problema da minha voz aguda e orei de uma forma muito es-
pecial para que Deus mudasse minha voz”.
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“Alguns dias depois, tive um resfriado forte e minha voz estava rouca. Quando sa-
rei, a rouquidão foi embora e eu fiquei com essa voz grave. Deus mudou minha voz”.

Desde então,  IRENEO colporta  com grande sucesso e as pessoas se sentem à 
vontade, atraídas por este jovem, com a nova voz que Deus lhe deu. Além disso, 
IRENEO ganha muitas almas.

DEUS certamente nos capacitará também, para que tenhamos a maravilhosa ale-
gria de levar outras pessoas a JESUS.

CONCLUSÃO
Queridos irmãos e irmãs, hoje Deus nos diz: “Erguei a vossa cabeça; porque a vos-

sa redenção se aproxima”. Entreguemo-nos como nunca a JESUS   e à pregação do 
santo evangelho.

Com amor e com sentido de urgência, CRISTO nos diz estas palavras extraordiná-
rias: “Certamente, venho sem demora”.

Do fundo da alma, digamos como o apóstolo: “Amém! Vem, Senhor Jesus!”
APELO E ORAÇÃO
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