
O	FECHAMENTO		 	
DA	Porta	da

Graça

Hoje quero passar pela 
porta da graça por meio 
da minha aceitação to-
tal de Cristo como Meu 
Salvador e assim desejo 
receber o batismo como 
testemunho da minha 
decisão por Jesus.

SIM            NÃO

Como é o amor de Deus revelado? João 3:16; 15:13.

Como o salmista revela a misericórdia de Deus? 
Salmo 103:8 a 11.

Que espécie de pessoas devemos ser ao ver-
mos que o tempo de graça chega ao fim?       
II Pedro 3:11.

Quais algumas características do fim do tempo 
da graça, relatadas na Bíblia? 
a) Jer. 8:20 

b) Amós 1:8 

c) Apoc. 22:11
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Pesquise	na	Bíblia Pense	Nisto

Quando a obra de investigação se encerrar, exa-
minados e decididos os casos dos que em todos 
os séculos professaram ser seguidores de Cristo, 
então, e somente então...

se	encerrará	o	tempo	de	graça,										
fechando-se	a	porta	da	misericórdia

O destino de todos estará decidido, ou para a 
vida ou para a morte. O tempo de graça ter-
minará um pouco antes do aparecimento do 
Senhor Jesus nas nuvens dos céus.

Não temos tempo a perder, não sabemos quão 
rápido o nosso tempo de graça vai encerrar e não 
sabemos quando vamos morrer e aí também esta-
rá encerrada a nossa oportunidade de salvação.

Saiba	que

15

A porta da graça foi aberta quando Deus de-
cidiu que salvaria o ser humano caso o homem 
pecasse. Isto foi decidido antes da fundação do 
mundo. Apocalipse 13:8; Efésios 1:4, 5.

Quando Adão e Eva pecaram, Deus tornou esta 
graça salvadora conhecida por meio da promessa 
de um redentor que pagaria pelos pecados de toda 
a humanidade. Gênesis 3:15.

Desde então, a salvação é oferecida a todos os 
homens. Hoje diante de você está uma porta aber-
ta; é a porta da graça de Cristo. É o caminho que 
pode levar você para a vida eterna.

A porta da graça se fechará, e aí não haverá mais 
chance de salvação. Hoje você tem a escolha; vida 
ou morte. Qual será sua decisão? o quê você vai 
aceitar? Amanhã, pode ser muito tarde...

Minha	Decisão

Este acontecimento completa a medida de ini-
qüidade e põe fim ao tempo da graça. 

Isto acontecerá quando o protestantismo 
apostatado der a mão para o poder romano 
e para o espiritismo. Quando, sob influência 
dessa tríplice união, os homens abandonarem 
os princípios da Palavra de Deus, será um sinal 
que o fim está bem próximo.

Assim como a aproximação dos exércitos roma-
nos foi um sinal para os discípulos da breve des-
truição de Jerusalém, assim esta apostasia será um 
sinal de que a porta da graça estará se fechando.

Decreto	Dominical
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Criação

Adão

Gênesis	3:15.

A graça salvadora foi oferecida depois que o 
ser humano caiu em pecado. Quando tudo 
parecia perdido Deus abriu as portas da graça 
oferecendo um plano de salvação para o ho-
mem caído.

Tempo	de	Graça

Dilúvio

Messias

Éden

Eternidade

Fim	da	Graça

Volta	de	Jesus

Cidade	Santa	Desce
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Noé

Gênesis	6:8-22.

Hebreus	11:7.

O mal avançou e o pecado chegou a um ponto 
insuportável. Deus chamou Noé e por meio 
dele abriu a poprta de graça e salvação para 
o mundo de então, mas esta porta se fechou 
depois de 120 de graça.

Jesus

Mateus	4:17-20.

Jesus veio e ofereceu de graça a salvação. Ele, 
ao morrer na cruz, abriu as portas da salvação 
para todo aquele que crê (João 3:16) e aceita 
seguí-lo como discípulo fiel.

Hoje

Efésios	2:8.

Apocalipse	3:8;	7:10.

Hoje as portas da salvação, a oportunidade de 
aceitar a Cristo, a oportunidade e ter o perdão 
dos pecados, estão abertas para você. O tempo 
de tomar uma decisão ao lado de Jesus é hoje. 
Hebreus 3:12, 13. Muitos estão adiando sua en-
trega a Cristo imaginando que isto pode ser feito 
a qualquer tempo, mas o Espírito Santo diz que 
você tem que se decidir agora. Hebreus 3:7, 8.

Pouco	antes	da	
Volta	de	Jesus

Mateus	25:10-13.

Chegará um momento, dentro em breve, em que 
a porta da graça estará fechada. Gênesis 6:3.

Isto ocorrerá no final do juízo investigativo. 
Apocalipse 8:5. 

Jesus sai do santuário.

Termina a intercessão. Apocalipse 8:5. 

Há comoção no céu. 

Quem é justo, continuará justo; quem é ímpio, 
continuará ímpio. Apocalipse 22:11.

Quem não se decidiu estará perdido. Jer. 8:20.

Muitos procurarão a Palavra de Deus e não a 
acharão. Amós 8:11.

Haverá um tempo de angústia como nunca 
houve. Daniel 12:1. 

Os justos serão perseguidos, mas Deus enviará  
os anjos para protegê-los.

São derramadas as sete últimas pragas. Apoc. 15:1.

1ª. Úlceras malignas. Apoc. 16:1-2. 
2ª. O mar torna-se em sangue. Apoc. 16:3. 
3ª. Rios e fontes ficam em sangue. Apoc. 16:4-7. 
4ª. O sol esquenta e queima os homens. Apoc. 16:8, 9. 
5ª. O trono da besta torna-se em trevas. Apoc. 16:10,11.
6ª. União dos três espíritos imundos. Apoc. 16:12-16.

Dragão - Espiritismo, Besta - Catolicismo, Falso Profeta - 
Protestantismo Apostatado. União deles = Ecumenismo.

7ª. Sobre o ar - Chuva de pedras Apocalipse 16:21. 

Vitória

I	Tess.	4:16.

Apocalipse	20:4.

Na Volta de Jesus: 
• Justos vivos - serão trasladados.
• Justos mortos - ressuscitarão.
• Ímpios vivos - perecerão.
• Ímpios mortos - permanecem mortos.
• Satanás fica preso por mil anos na terra

sem ter ninguém para tentar.
• Salvos no céu - juízo comprovativo.

Juízo	final

Apoc.	21:2;	20:9.

Ressurreição dos ímpios.

Satanás faz sua última tentativa. Apoc. 20:8, 9.

Desce fogo do céu e destrói os ímpios. 
Apoc. 20:9.

Novo céu e nova terra. 
II Pedro 3:10-14; 
Apoc. 21:1-5


