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"Esse Jesus, que dentre vós foi elevado ao céu, virá do mesmo
modo como o vistes partir". Atos 1.11
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O nascimento de Jesus Cristo ocupa o centro da história
humana. A partir desse evento, começaram os últimos dias. Ao vir
ao mundo, o Senhor inaugurou os novos Céus e a nova terra,
implantou Seu Reino e começou a julgar as nações. Para que isto
fosse possível, à antiga aliança tinha que ser removida.
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Por isto - ainda no primeiro século da era cristã - havia chegado
os últimos dias do Templo, dos sacrifícios e do antigo pacto. Na
destruição de Jerusalém e seu Templo no ano 70 d.C.*, aconteceu
a Grande Tribulação, o Apocalipse e o cumprimento de grande
parte das profecias escatológicas.
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Atualmente, esperamos pelo cumprimento da conquista de
todas as nações da terra através da pregação do evangelho, bem
como as bençãos que virão ao mundo quando toda a terra se
encher da Glória e do Conhecimento de Deus. Também
esperamos pela ressurreição dos mortos e a transformação dos
que estiverem vivos.
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Tenho certeza de que você nunca leu nada igual! Portanto,
para mais informações, entre no site da Revista Cristã Última
Chamada cujo endereço encontra-se no final desta página. Faça
download gratuitamente de nossos e-book´s, artigos e revistas.
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Aprenda mais sobre essa Boa Notícia do Evangelho de
Cristo. Questione! Faça uma revolução em suas crenças
recebidas por tradição! Você se surpreenderá!
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E-mail para contato:
ultimachamada@bol.com.br
*d.C. significa depois de Cristo.
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