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O que o Senhor lhe dirá no dia do Juízo Final?

1. No aqui e agora e até o último 
suspiro consciente de nossa vida.

Ele pronunciará o veredito final, segundo o 
que fizemos na  de nossa primeira etapa
vida.

   3. Nas Palavras do justo Juiz, no 
dia do Juízo Final.

O julgamento de todos os humanos se 
define em três etapas:

2. Na etapa da espera no grupo da 
Direita ou da Esquerda.

O que o Senhor lhe dirá
no dia do Juízo Final?
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Ao iniciar a escrita de nosso tema, che-
gou um E-Mail de Silvana, (nome fictício), que 
representa muito bem os sentimentos de 
milhares de pessoas. 

Em um momento de que “angústia divina” 
sobreveio a Silvana,ela teve o pressentimento 
de sua eterna condenação e escreveu:

Alguém me ajude por 
favor!

“Olá! Estou lendo alguns livrinhos do Ecos 
da Liberdade que ganhei de uma amiga, e o 
tema 'Você também está no voo para Düs-
seldorf' fez-me pensar sobre a minha morte e 
questionei: Eu serei salva? 
Eu já aceitei a Jesus e me batizei há alguns 
anos, mas me desviei do caminho do Senhor, 
até hoje não consegui voltar. 

Mas,eu não quero morrer e ir para o 
inferno, por isso quero me reconciliar com 
Deus. Mas, eu tenho medo e muitas dúvidas! 
Queria que Jesus viesse pessoalmente e 
respondesse cada uma de minhas perguntas, 
mas isso não é possível.  
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Você está certa Silvana em seu temor, 

diante do eminente perigo de ouvir o veredito 

do Senhor: “aos que estiverem à sua 

esquerda: 'Malditos! Apartai-vos de mim. Ide 

para o fogo eterno, preparado para o Diabo e 

os seus anjos”. Mt 25:41.

Eu tenho medo de ficar enferma com essas dúvi-

das, pois não consigo ter um a vida normal... São 

12 dúvidas, ”. Silvana.por favor alguém me ajude

Jesus deixou sua glória, para alertar a 

todos, que virá o dia do Julgamento Final.
Ele se lançou entre céu e inferno, na cruz 

do calvário para fazer a  de salva-única ponte

ção para escapar da condenação eterna. E 

todos quantos não aceitam cruzar pela cruz 

de Jesus para a salvação, estão perdidos. 

O que o Senhor lhe dirá no dia do Juízo Final? 3
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A Escritura diz: Meu filho, não se esqueça “
da minha lei, mas guarde no coração os 
meus mandamentos...

Um menino, hoje proprietário de um super-
mercado falou para sua mãe: “Veja como é 
fácil roubar no mercado, aqui está a pasta 
de dentes que eu levei.” 

A sentença de nosso 
julgamento começa na infância 

e termina no último suspiro. 

Capítulo I

Na infância é formulada a direção do 
destino para a esquerda ou para a direita.

Reconheça o Senhor em todos os seus cami-
nhos, e ele endireitará as suas veredas.  
Provérbio 6:1-3

A mãe imediatamente ordenou que o filho  
voltasse ao mercado, para confessar seu 
roubo.  Foi difícil devolver o pequeno furto,
mas o menino escreveu as primeiras linhas da 
sentença para o veredito do seu Juízo Final, 
pois enveredou os seus passos para o grupo 
da direita.



O que o Senhor lhe dirá no dia do Juízo Final?

É estarrecedor, quando percebemos 

como as pessoas temem e tremem, diante da 

ideia de comparecer no Juízo Final, mas o 

filho que cumpriu os seus deveres com since-

ridade e honestidade, jamais temerá a chega-

da de seus pais ou superiores, portanto é a 

“certeza” de nosso desvio dos caminhos que 

produz o medo.

Não é difícil saber o conteúdo do veredito 

que o Senhor pronunciará no Juízo Final, se 

avaliamos os atos conhecidos e  escondidos

de nossa vida, saberemos o que o Senhor nos 

dirá naquele dia.

As malas de dinheiro defraudado em  

prefeituras, igrejas, clubes e nas casas dos 

próprios pais, não precisavam faltar para o 

pão e o bem-estar do povo, se os filhos rece-

bessem a HONESTIDADE no berço em 

suas famílias.
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A desonestidade 
no berço é a 

causa das prisões 
superlotadas.
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O rei ficou tão furioso com Sadraque, 

Mesaque e Abede-Nego, que o seu semblante 

mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse 

aquecida sete vezes mais e amarrassem os 

jovens e os atirassem na fornalha em chamas.

Sadraque, Mesaque e Abede-Nego res-

ponderam ao rei: "Ó Nabucodonosor, não 

precisamos defender-nos diante de ti.

Se formos atirados na fornalha em chamas, o 

Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, 

e ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas, se 

ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não pres-

taremos culto aos seus deuses nem adora-

remos a imagem de ouro que mandaste 

erguer".

E os três foram amarrados e atirados na 

fornalha quente. As chamas mataram os sol-

dados que levaram os jovens os quais caíram 

amarrados dentro da fornalha em chamas. 

Três jovens condenados na 
fornalha aquecida



O que o Senhor lhe dirá no dia do Juízo Final?

Logo depois o rei ficou alarmado, 

levantou-se e perguntou aos seus conse-

lheiros: "Não foram três homens amarra-

dos que nós atiramos no fogo?" Eles res-

ponderam: "Sim, ó rei". E o rei exclamou: 

"Olhem! Estou vendo quatro homens, desa-

marrados e ilesos, andando pelo fogo, e o 

quarto se parece com um filho dos deuses".
Então o rei aproximou-se da entrada da 

fornalha em chamas e gritou: "Sadraque, 

Mesaque e Abede-Nego, servos do Deus 

Altíssimo, saiam! Venham aqui! " 
E os jovens saíram do fogo... 

E nem um só fio do cabelo tinha sido chamus-

cado, e não havia cheiro de fogo neles.

"Louvado seja o Deus    Disse então o rei:  

de Sadraque, Mesaque e Abede-Nego, que 

enviou o seu anjo e livrou os seus servos! 

Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do 

rei, a preferindo abrir mão de suas vidas 

que prestar culto e adorar a outro deus... 
Daniel 3:16-30
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Então dirá o Rei aos que estiverem à sua 
direita: 'Vinde, benditos de meu Pai, possuí 
por herança o reino que vos está preparado 
desde a fundação do mundo'”.

Jovens, sirvam a Deus e obedeçam aos 

seus mandamentos. Vossa fidelidade pode 
mudar a condenação do “rei das trevas”, 
em bênçãos inimagináveis para aqui e 
agora e para o dia julgamento diante dos 
anjos de Deus. 

“Quando o Filho do homem vier em sua 
glória, e todos os santos anjos com ele, então 
se assentará no trono da sua glória; E todas as 
nações serão  e  reunidas diante dele,
apartará uns dos outros, como o pastor aparta 
dos bodes as ovelhas; E porá as ovelhas à sua 
direita, mas os bodes à esquerda. 

Mateus 25:31-34
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Você sofre bulling e se 
sente como os três jovens 

na fornalha de fogo? 
Permaneça inabalável e Deus 

lhe recompensará aqui e agora, 
mas especialmente no 

dia do Juízo Final. 



O que o Senhor lhe dirá no dia do Juízo Final?

Deus julgará gurus, papas, bispos 
pastores... inclusive pelas intenções dos 
corações de todos os humanos. 
“Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e 
é apta para discernir os pensamentos e 
intenções do coração. E não há criatura 
alguma encoberta diante dele; antes todas as 
coisas estão nuas e patentes aos olhos 
daquele   com quem temos de tratar.

Hebreus 4:12-13

Beberam o vinho, e deram louvores aos 
deuses de ouro, de prata, de bronze, de 
ferro, de madeira, e de pedra.

Na mesma hora apareceram dedos de 
mão de homem, que escreviam na parede 
do palácio real.

O rei Belsazar deu um grande banquete 
a mil dos seus senhores, e bebeu muito vinho. 
Quando já estava embriagado mandou trazer 
os vasos de ouro e de prata, que seu pai, tinha 
tirado do templo de Jerusalém, para que 
bebessem com esses vasos sagrados do 
povo de Deus, o rei, os seus príncipes, as 
suas mulheres e concubinas. 

O veredito de Deus para um 
político poderoso!
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Então Daniel disse: Ó rei! Deus o Altíssi-

mo, deu a teu pai, o reino, grandeza, glória e 

majestade. Mas quando o seu coração se 

exaltou, e o seu espírito se endureceu em 

soberba, foi derrubado do seu trono real... 

Mudou-se então o semblante do rei e os 

seus joelhos batiam um no outro. E gritou o 

rei com força...

Daniel 5:1-31

Dividido foi o teu reino, e dado aos medos e 

aos persas. Naquela noite foi morto Belsazar. 

rei dos caldeus. 

Contou Deus o teu reino, e o acabou.

      TEQUEL: 

      MENE: 

Pesado foste na balança, e foste achado 

em falta.

E tu, Belsazar, que és seu filho, não 

humilhaste o teu coração, ainda que soubeste 

tudo isto. E te levantaste contra o Senhor do 

céu, pois foram trazidos à tua presença os 

vasos da casa dele. Então dele foi enviada 

aquela parte da mão, que escreveu:
MENE, MENE, TEQUEL, UFARSIM.

       PERES: 



O que o Senhor lhe dirá no dia do Juízo Final?

De Deus não se zomba, o que o homem 
semear, isso também colherá. 

Cuidado ingerir  com o que você faz após 
bebidas ou entorpecentes!

Cuidado ao se envolver em questões 
sagradas com Deus e objetos sagrados!

Gálatas 6:7

Cuidado nome de Deus o  ao usar o  em vão, 
juízo de Deus pode ser antecipado para aqui 

e agora!

Os “dedos que escrevem na parede” 
podem surgir no asfalto, na areia ou na parede 
de sua casa. Não brinque nem pratique a 
feitiçaria ou idolatria! 

Deus fez saber o seu veredito que está 
preparado para o Juízo Final, aos políticos 
pagãos da antiguidade e não se esquecerá 
de nenhum dos últimos sobreviventes da 
terra. 
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Toda busca religiosa é inútil se não temos 
a resposta correta para a nossa pergunta.  
Todas as religiões tem como objetivo principal 
de ser aceito no dia final.

Jesus disse: "Eu lhes asseguro: Quem 
ouve a minha palavra e crê naquele que me 
enviou, tem a vida eterna e não será 
condenado, mas já passou da morte para a 
vida. João 5:23,24

Se aceitamos a Palavra de Jesus Cristo. 

Se nascemos de novo pelo E. Santo.Se vive-
mos pela fé em espírito e verdade, com fideli-
dade e sinceridade, acordaremos na eternida-
de entre o grupo da direita e não estaremos 
entre os condenados para o castigo eter-
no.

Como eu posso saber o que
Deus dirá no dia do Juízo Final?

Não precisamos temer 
o Juízo Final:



O que o Senhor lhe dirá no dia do Juízo Final?

“Vos escrevo para que não pequeis. Se, 
todavia, alguém pecar, temos Advogado 

junto ao Pai, Jesus Cristo, o Justo”.

1. João 2:1

Jesus é nosso advogado: 

Nossos pecados se tornaram 
brancos como a neve: 

Isaías 1:18 

O Senhor dirá aos que estiverem à 
direita: 

"Venham, vamos refletir juntos", diz o 

Senhor. 'Embora os seus pecados sejam 

vermelhos como escarlate, eles se tornarão 

brancos como a neve...'”.

“Venham, benditos de meu Pai! Recebam 
como herança o Reino que lhes foi 

preparado desde a criação do mundo.                                       
Mateus 25:34

Sabemos o que o Rei dirá 
no dia do Juízo Final, porque:
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Capítulo II

A etapa da espera pelo Juízo 
Final no grupo da Direita ou 

da Esquerda.

Escrevendo o presente tema em Frank-
furt, na casa da filha Djessica, comuniquei ao 
genro, pastor Maiko Müller, que descreveria o 
tempo de espera após a morte, a direita ou a 
esquerda, quando Maiko respondeu: 

“Estou lendo o livro de N. T. WRIGHT 
'SURPREENDIDO PELA ESPERANÇA'  e 
um de seus capítulos iniciais trata do tempo 
da vida entre a morte e o dia do Juízo Final, 
onde Nicholas, Tom Wright,  o renomado 
p diz: rofessor do Novo Testamento “A ressur-
reição não é o mesmo que a vida após a 
morte, mas ela demarca a vida da vida, 
após a morte”. 

O pastor Maiko entendeu imediatamente 
que,  se refere a “a segunda etapa” vida, da 
vida após a morte, antes do último dia, o dia, 
o Juízo Final. 



O que o Senhor lhe dirá no dia do Juízo Final?

O maior e mais corrupto dos enganos 
religiosos foi a  que venda de indulgências,
oferecia a possibilidade de “comprar” a retira-
da de familiares falecidos do purgatório, isso 
seria “propina” cobrada pela igreja? 

A “propina” cobrada por religiosos, 
para roubar os vivos, no momento mais triste 
de uma família, com a perda de um ente queri-
do, foi a  da doutrina mais absurda e falsa
igreja cristã. E foi ela a causadora da ruptura 
do cristianismo em “antes e depois” da Refor-
ma Protestante.

No último suspiro finda a última opor-
tunidade de mudança para o além. Nada 
poder ser acrescentado ou retirado de um 
testamento após a morte.

E como fica a situação daqueles, que não 
possuem familiares, nem amigos ou pessoas 
em condições de “pagar” a propina para sair 
de um tempo de purificação para o Juízo 
Final?
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O que acontece entre a morte
e o dia do Juízo Final?
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Jesus lhe respondeu: "Eu lhe garanto: 

Hoje você estará comigo no paraíso". 

“Nós estamos sendo punidos com justiça, 

porque estamos recebendo o que os nossos 

atos merecem. Mas este homem não come-

teu nenhum mal”. Então ele disse: “Jesus, 

lembra-te de mim quando entrares no teu 

Reino” 

A Bíblia diz: “Está ordenado aos homens 

morrer uma só vez, vindo depois, disso o 

juízo. Heb. 9:27 

Jesus teve um diálogo com um dos 

criminosos, conhecendo  que se converteu 

o Mestre ao seu lado, no alto da cruz. O crimi-

noso disse:

Lucas 23:41-43

Segundo a Escritura Sagrada existe um 

tempo entre o dia Juízo Final, não porém 

existe a possibilidade de expurgar pecados 

ou mudar o veredito do juízo, ou de uma 

segunda chance de reencarnação, pois é 

apenas o aguardo do dia do Senhor.



O que o Senhor lhe dirá no dia do Juízo Final?

 E, além disso entre vocês e nós há um 
grande abismo, de forma que os que 
desejam passar do nosso lado para o seu, ou 
do seu lado para o nosso, não conseguem'.

Unicamente Jesus que veio do céu, 
pode nos trazer informações do além e Ele 
contou o que aconteceu com dois homens 
que morreram:

Morreu um homem rico e um pobre. O 
pobre foi levado pelos anjos de Deus para a 
comunhão de Abraão. 

O rico foi sepultado e logo olhou para cima 
e viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. 
Então o homem rico chamou: 

“Pai Abraão, tem misericórdia de mim e 
manda que Lázaro molhe a ponta do dedo 
na água e refresque a minha língua, porque 
estou sofrendo muito neste fogo”. 

Mas Abraão respondeu: “Filho, lembre-se 
de que durante a sua vida você recebeu 
coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu 
coisas más. Agora, porém, ele está sendo 
consolado e você está em sofrimento.
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O rico respondeu: “Então eu lhe suplico, 
pai: manda Lázaro ir à casa de meu pai,
pois tenho cinco irmãos. Deixa que ele os 
avise, a fim de que eles não venham também 
para este lugar de tormento”.
Abraão respondeu: “Eles têm Moisés e os 
Profetas; que os ouçam”.
“Não, pai Abraão”, disse ele, “mas se alguém 
dentre os mortos fosse até eles, eles se arre-
penderiam”.

Abraão respondeu: “Se não ouvem a Moi-
sés e aos Profetas, tampouco se deixarão 
convencer, ainda que ressuscite alguém den-
tre os mortos". Lucas 16:19-31

Imediatamente após o fim da vida de 
Lázaro, os anjos o levaram à comunhão com 
os Salvos de todos os tempos passados, 
como é bem representado na pessoa de 
Abraão, o pai da fé.

O rico logo esteve em tormentos  e via 
Lázaro, aquele pobre que mendigava diante 
da porta de seu palácio, e este estava em 
pleno gozo, enquanto ele estava em agonias e 
chamas.



O que o Senhor lhe dirá no dia do Juízo Final?

A vida em glória eterna começa imedia-
tamente após a vida aqui, na escolha da vida 
que queremos para a eternidade.

A glória da segunda etapa não existe 
para quem não busca a Deus enquanto há 
tempo. Para eles existe apenas o terror do 
sofrimento do homem rico, que pediu que 
Lázaro molhasse a ponta do dedo na água e 
refresque a sua língua, porque ele estava 
sofrendo no fogo.

É engano fatal achar que “Deus vai dar 
um jeitinho para todos”.  Quando alguém é 
chamado por Deus, todos são declarados 
“santos”, essa é uma “fé” que leva multi-
dões para o sofrimento.

É lamentável que milhões de cristãos são 
despedidos com as palavras enganadoras: 
“Agora ele está num lugar bem melhor”.  
“Deus vai dar um lugar para ele!”, assim disse 
um alcoólatra na despedida de seu amigo de 
bebedices.

A vida em glória da segunda 
etapa antes do Juízo Final:
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 “Irmãos, não queremos que vocês sejam 
ignorantes quanto aos que dormem, para que 
não se entristeçam como os outros que não 
têm esperança”. 

Os mortos dormem esperando 
o dia do Juízo Final?

Temos colocações na Escritura que 
parecem ensinar que nessa época que os 
humanos estão dormindo até ao último dia 
do Juízo. 

Porém, o mesmo apóstolo Paulo diz, em 2 
Coríntios 5:8: “Entretanto, estamos em plena 
confiança, preferindo deixar o corpo e habitar 
com o Senhor”. Paulo sabia que ele estaria 
com o Senhor nas moradas que Jesus foi 
preparar. João 14: 1 – 2.

Um texto poderia ser entendido assim é 1 
Tessalonicenses 4:13:

Portanto a palavra “dormir” deve ser 
interpretada como de  “escrita suave”,
referindo-se aos familiares que partiram. 

O homem rico e Lázaro, ambos estavam 
em  e com sentimentos de glória estado lúcido
e de sofrimentos. 



O que o Senhor lhe dirá no dia do Juízo Final?

No monte da transfiguração de 
Jesus, os discípulos ouviram Jesus “con-
versando”: “Ali, eles viram a aparência de 
Jesus mudar: o seu rosto ficou brilhante 
como o sol, e as suas roupas ficaram bran-
cas como a luz. E os três discípulos viram 
Moisés e Elias conversando com Jesus.  

Mateus 17:2 - 3. 

Na II etapa da existência humana, há 
vida, gozo e alegria na comunhão dos san-
tos, imediatamente ao chegarmos ao além. 

Jesus disse que ele estaria no paraí-
so, logo após a sua morte, e com ele o cri-
minoso, quem foi o primeiro salvo pelo san-
gue derramado de Jesus, na cruz do calvá-
rio. 

A glória e o gozo eterno começam 
quando o Senhor nos chama para o outro 
lado.

Estaremos com Jesus e os nossos 
familiares, a partir daquele momento quan-
do seremos considerados dignos, de subir 
e estar com o Senhor para sempre e sem-
pre. 
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Não haverá moeda nem ouro ou prata, 
com peso e valor na balança do Juízo Final.

Não haverá pastor, padre, nem bispo ao 
lado de algum fiel, para defender o membro 

de sua igreja.

Todas questões religiosas e de interpre-
tação exegética, homilética, profética ou ecle-
siástica fica em segundo e terceiro lugar, quan-
do questionamos:

O que o Senhor lhe dirá no dia do Juízo 
Final? Essa é a pergunta mais importante de 
nossa vida.

Não haverá desculpas, nem promessas que 
o julgado poderá oferecer, pois o tempo para 
usar seus dons e talentos, seus valores e suas 
considerações,apenas receberão o justo 
acerto no último dia da terra e do céu, que já 
passaram.

O que o Rei nos dirá 
naquele dia?

O dia do Juízo Final
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O que o Senhor lhe dirá no dia do Juízo Final?

2. O rico surgiu, mas seu ouro, em pó a 
ferrugem desfez, a conta com Deus contraída 
é grande demais desta vez.

Coro: Milhões de perdidos choravam em 
clamor, tr istezas e ais,  às rochas 
bradavam e aos montes, mas, oh, era tarde 
demais.

Filomena Camillo

Hino “A manhã do Juízo”:

1. Sonhei que a manhã do juízo rompeu ao 
tocar o clarim. Sonhei que as nações junto ao 
trono reunidas estavam enfim; 
Um anjo glorioso descendo se pôs sobre a 
terra e o mar. A mão para o céu apontando, 
jurou não haver mais tardar. 

Estavam ali poderosos, não tinham, contudo, 
poder; no livro, os anjos acharam nenhuma 
grandeza conter. 

3. Vi muitas viúvas e órfãos, vi ébrios e 
homens do mal, também quem se enriquece-
ra vendendo bebida fatal.
Daqueles que a Deus procuraram, o anjo seu 
pranto enxugou. Aos néscios, perversos, 
impuros, a estes, porém, condenou. 
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Para nossa surpresa apenas duas pessoas 
confessaram sua fé.

Durante as entrevistas em São 
Luiz, MA perguntamos às , 
pessoas durante toda uma 
semana: “Há sangue do 
Cordeiro de Deus nos 
umbrais da porta de sua 
casa”? – E obtivemos apenas 
uma única pessoa que teste-
munhou: 

Ao fazer a pergunta da entrevista para 
uma jovem que fazia a limpeza no hotel, em 
Manaus, ela disse: “Sim, eu sei que estarei 
com Jesus, pois eu o aceitei como meu salva-
dor pessoal, e eu estarei com ELE”.

Viajamos com pastor Isai 
Marcelo Hort para o Amazonas e 
questionamos as pessoas desde 
Foz do Iguaçu até Manaus: Seu 
desembarque será à direita ou à 
esquerda?

É extremamente importante saber 
o que o Juiz lhe dirá no Juízo Final!
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O que o Senhor lhe dirá no dia do Juízo Final?

Estou escrevendo essas linhas próximo a 
Frankfurt, e eu teria temor em voltar para as 
ruas e entrevistar o povo alemão com a per-
gunta: “O que há do outro 
lado da Muralha”, pois 
em pesquisas no passado, 
entrevistamos 33 pesso-
as, das quais 30 foram 
ateias e apenas três pes-
soas confessaram crer em 
Deus, e um deles foi um 
padre e outro pastor Lute-
rano. 

“Sim há sangue do Cordeiro de Deus nos 
umbrais da minha casa, porque numa manhã, 
acordei na casa de jogos, e saindo eu disse: 
'Senhor, eu não suporto mais. Eu preciso 
mudar, ajude-me.” 

Existem milhões de desviados, ex-
crentes, e católicos não praticantes, que ouvi-
rão o Juiz dizer: “Malditos! Apartai-vos de 
mim. Ide para o fogo eterno, preparado para o 
Diabo e os seus anjos. Mt 25:41
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Alegria pelo dia do Juízo no jantar 
na casa da filha em Frankfurt

Acabo de levantar da mesa do jantar 
cheio de alegria, uma alegria que Deus 
inspirou na mesa do jantar com a filha 
Djessica o esposo pastor Maiko e os filho 
Tobias e Richard Müller.

Estamos em viagem para Jerusalém, 
Israel e estou concluindo a escrita de nosso 
tema. Faltava a inspiração para descrever o 
momento mais dramático de comparecer 
diante do Tribunal do Juízo Final.

O dia do Juízo Final será com a 
alegria descrita por Jesus que contou a 
parábola do filho pródigo.

De repente me sobreveio a alegria, 
pela visão que Deus me deu sobre o Juízo 
Final, como quando o filho pródigo chegou em 
casa, e o PAI o esperava e foi ao seu encontro 
de braços estendidos, dando o bem-vindo ao 
filho pródigo, colocando-lhe um anel em seu 
dedo e fez um grande banquete.



O que o Senhor lhe dirá no dia do Juízo Final?

João 3:17 – 18.

Sim, nós seremos recebidos 
como “pródigos” que foram resgata-
dos e chamados pelo Espírito Santo e falha-
mos muitas vezes.  Seremos recebidos por-
que fomos resgatado pelo Sangue de Jesus.

A alegria do dia do Juízo Final será 
como a dos anjos que festejaram por todo 
pecador que se arrependeu. Lucas 15:7. 

Espero aquela “Ceia no Lar Celestial” 
na Nova Jerusalém. “Pois Deus enviou o seu 
Filho ao mundo, não para condenar o mundo, 
mas para que este fosse salvo por meio 
dele. Quem nele crê não é condenado, mas 
quem não crê já está condenado, por não crer 
no nome do Filho Unigênito de Deus. 

Aceite agora o amor de Deus e você será 
recebido no Juízo com as palavras: Vamos 
comemorar, pois este meu filho/a estava 
morto/a e voltou à vida; estava perdido/a e 
foi achado/a'. 

Você será recebido/a com essas 
palavras do Senhor naquele dia Final?
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No dia do Juízo Final,No dia do Juízo Final,No dia do Juízo Final,
você será recebido você será recebido você será recebido 

como filho como filho como filho 
que chegou para casa?que chegou para casa?que chegou para casa?


