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PARTE 1 DE 3 

Gary: 

Caro amigo, meu nome é Gary, e estou feliz que você tenha encontrado este site. Eu sirvo como pastor 
há mais de 20 anos. E então, comecei a servir com o Ministério I Am A Watchman. Não acredito que você 
tenha encontrado este site ou se deparado com este vídeo por acaso. Você está assistindo este vídeo 
porque o espírito de Deus o levou até ele. E por Sua graça, agora você está recebendo outra oportunidade 
de vida eterna. Presumo que você esteja assistindo a este vídeo porque aconteceu um evento sem 
precedentes. 

Se milhões de pessoas de todos os países, de todas as raças e de todas as origens socioeconômicas, de 
repente estiverem desaparecidos, você vai querer saber o que aconteceu, o que fazer agora e o que está 
prestes a acontecer. Esta é uma parte de uma mensagem em três partes intitulada mensagem de 
emergência pós-explosão. Deixe-me começar compartilhando, há respostas curtas e longas às perguntas 
importantes sobre o que aconteceu e o que fazer agora e o que está prestes a acontecer. 

Portanto, o que o fundador do Ministério I Am AWatchman Scott e eu fizemos foi fornecer três pequenos 
arquivos de áudio de 10 minutos que responderão a essas perguntas. E então indicaremos a você um 
download gratuito de mais de 24 gigabytes de informações de acompanhamento. Os livros, documentos 
e vídeos que convidamos você a baixar provarão que as respostas curtas sobre estes três arquivos de 
áudio são verdadeiras. As informações incluirão recomendações sobre o que fazer agora e fornecerão 
uma visão do que está prestes a acontecer. Mas o mais importante, a informação comunicará como viver 
uma vida de honra para Deus neste ponto crucial da história. É nosso presente a você para ajudá-lo neste 
grande momento de necessidade. Deixe-me apresentar Scott. Ele vai compartilhar brevemente sobre o 
que aconteceu. 

Scott: 

Obrigado, Gary. Muitos ministérios cristãos, incluindo o nosso, anteciparam o dia em que as manchetes 
de notícias seriam preenchidas com histórias de como milhões de pessoas em todo o mundo 
desapareceram de repente. Estes desaparecimentos serão capturados na TV ao vivo, em streaming de 
câmeras de segurança, e em telefones celulares, intrigando todo o planeta. Você testemunhará uma 
pessoa à vista de todos, um milissegundo, e então, num piscar de olhos, eles desaparecerão. Advertimos 
que um dia, em breve, os aviões iriam cair, os trens iriam descarrilar, os carros iriam cair e os serviços 
básicos seriam interrompidos porque a pessoa que acreditava estar pilotando o avião ou dirigindo o trem 
ou dirigindo os carros inesperadamente desapareceria. Advertimos que quando dezenas de milhões 
desaparecessem, haveria caos e pânico em massa e muitas explicações forjadas para o que aconteceu 
começariam a surgir. Talvez você se lembre dos avisos dos cristãos que falavam de um arrebatamento 
vindouro, um evento memorável onde Jesus retorna para afastar seguidores nascidos de novo de Jesus 
Cristo antes de terríveis julgamentos e tribulações vindas à terra. 

Se milhões de pessoas desapareceram de repente em todo o mundo, então esse evento há muito 
esperado aconteceu de fato. A Bíblia há muito ensina que Jesus um dia voltaria e arrebataria seu povo, 
arrancando-o por assim dizer da terra antes que o anticristo chegasse ao poder e a terrível tribulação de 
sete anos começasse. Você está em maior perigo do que imagina. O apóstolo Paulo, que escreveu muitos 
dos livros do Novo Testamento, escreveu esta profecia. "Porque o próprio Senhor descerá do céu com um 



grito, com a voz do Arcanjo e com a trombeta de Deus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro". 
Então nós, que estamos vivos e permanecemos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens e 
encontraremos o Senhor no ar". 

E foi exatamente isso que aconteceu. O Senhor Jesus veio por nós e os crentes nascidos de novo que 
morreram há muito tempo ou que estão vivos neste momento foram apenas apanhados nas nuvens para 
encontrar o Senhor no ar. Estamos agora no céu, para nunca mais nos separarmos de nosso Senhor Jesus. 
Queremos que você saiba que a doutrina do arrebatamento tem um forte fundamento bíblico que se 
estende por milhares de anos. Apenas no terceiro capítulo do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, 
encontramos uma profecia sobre um salvador que está por vir. Esta profecia se tornou realidade quando 
Jesus nasceu. 

Jesus disse que morreria, que ressuscitaria no terceiro dia. E ressuscitou. E Jesus também disse que ele 
subiria ao céu. E aqui está um ponto chave. Ele nos prometeu que voltaria contra ele de repente como 
um ladrão na noite e resgataria seus seguidores da terra. A profecia bíblica foi cumprida porque Jesus veio 
exatamente como ele prometeu. Agora, sei que é muita informação a ser absorvida, especialmente se os 
termos arrebatamento ou anticristo ou tribulação não são familiares a você. 

Amigos, há muito a aprender. E nós queremos ajudar. Começando pelo fato de que para alguns de vocês, 
talvez muitos de vocês, podem ficar chocados, consternados, confusos e talvez esmagados pelo 
conhecimento de que a estrutura religiosa que vocês pensavam ter levado a um relacionamento genuíno 
e salvador com Deus acabou se revelando um erro. Vocês não estão sozinhos neste erro, mas há 
esperança, tremenda esperança de que ainda há um caminho, mas será difícil. Como veremos ao longo 
desta apresentação e continuando nos outros materiais para download que fornecemos para você, há 
discussões críticas sobre a verdade do evangelho e um chamado para que você se arrependa, se humilhe 
e chame a Jesus Cristo para a salvação. 

Agora, antes de voltar a Gary, quero assegurar-lhe que, embora tenha perdido o arrebatamento, você 
ainda pode se voltar para Cristo. Você pode ser perdoado. Você pode ter a esperança do céu e viver uma 
vida de sentido e ter o desejo de terminar bem para o Senhor. Agora, aqui está Gary para apresentar qual 
é o seu melhor próximo passo. 

Gary: 

Obrigado, Scott. Isto pode ser difícil de acreditar para alguns, mas o evento de arrebatamento ocorreu, 
pelo menos em parte para provar ao mundo que a Bíblia é verdadeira. A profecia bíblica predisse que um 
arrebatamento aconteceria e como isso iria acontecer. O cumprimento de centenas de profecias bíblicas 
provam que a Bíblia é precisa, divinamente inspirada e verdadeira. Portanto, meus amigos, é importante 
entender e acreditar que o que a Bíblia diz sobre o pecado, o perdão e a salvação também é verdade. A 
Bíblia fala de um inimigo, Satanás, um anjo caído que tem muitos seguidores, Satanás, e seus demônios 
odeiam tudo o que Deus ama. E isso inclui você. Ele trabalha habilmente para manter os humanos 
confusos, desinformados e desinteressados pelas coisas espirituais. Talvez isso o descreva. Mas as coisas 
mais importantes são as coisas espirituais. 

As coisas espirituais são eternas. Seu espírito é eterno e como você alinha sua vida ou com Deus ou com 
Satanás, e não há outras opções, bem, que determinarão seu destino eterno. Aqueles que no passado se 
comprometeram a alinhar-se com Deus através de seu filho, Jesus Cristo, foram tomados no 



arrebatamento. Isto prova que Deus é real. Que Jesus é o Senhor. E que a Bíblia é verdadeira. Aqueles que 
foram tomados estão agora no céu e viverão eternamente com o Senhor em uma nova e maravilhosa 
realidade. Para aqueles que foram tomados, a tão esperada promessa de redenção foi realizada. Você não 
foi tomado no arrebatamento porque não escolheu tornar-se um seguidor devoto de Jesus Cristo. Cristo 
já veio no evento do arrebatamento nas nuvens para seu povo, mas escute, ele virá novamente. 

Da próxima vez, todos os olhos o verão. A Bíblia diz que ele aparecerá em glória. O mundo verá seus pés 
tocarem o Monte das Oliveiras, em Jerusalém. E ele trará um fim à dor e ao sofrimento e à guerra e ao 
reinado do anticristo. E então ele dará início a uma estação de alegria e paz. A Bíblia se refere como o 
reinado milenar de Cristo. Cristo virá novamente ao final do período de tribulação de sete anos. Você não 
estava pronto quando Jesus veio no arrebatamento, estará pronto quando Ele vier novamente? Pode ser 
daqui a sete anos, mas eu o adverto a não esperar. A profecia bíblica observa que os próximos anos serão 
marcados por perseguição, guerra, fome, pestilência, mau tempo, terremotos e morte. Bilhões de pessoas 
morrerão. Não vos é prometido amanhã, mas o Senhor vos deu este momento, esta oportunidade de 
alinhardes com Deus e de vos tornardes um verdadeiro seguidor de Jesus e receberdes a garantia de que 
vosso lar eterno estará no céu e não no inferno. 

Você pode ser perdoado. Você pode ser salvo e colocado em um relacionamento correto com Deus, mas 
somente se você estiver totalmente comprometido com Ele. Não é suficiente saber sobre Ele ou acreditar 
que Deus existe. Não é suficiente apenas acreditar. A Bíblia diz até mesmo que os demônios acreditam. O 
que você precisa fazer é se comprometer, comprometer sua vida com ele, estar pronto para viver para 
ele, para servi-lo, para testemunhar por ele. É isso que é estar verdadeiramente comprometido com ele. 
Espero que muitos que foram deixados para trás pensassem que eram bons cristãos, que certamente 
seriam levados ao céu no arrebatamento, mas não o foram. E isso porque sua fé ou seu compromisso de 
viver para Cristo não era sério e sincero. Mas você pode finalizar sua decisão de ser um verdadeiro 
seguidor comprometido de Jesus Cristo agora mesmo. 

Deus lhe deu outra oportunidade de escolher. Rezo para que vocês escolham bem. O tempo é curto. 
Tomem a decisão agora. É urgente que você o faça. Optar por acreditar em Cristo e tornar-se um servo 
para Cristo é o próximo passo mais importante que você pode dar. E saiba disso, não escolher ser um 
seguidor e servo de Cristo é escolher ficar contra Cristo. Na verdade, todo mundo é um seguidor de 
alguém. Ou você está alinhado com Cristo ou você está alinhado com Satanás. Sinto muito, mas essa é a 
dura verdade. Não há meio-termo. Ou você está com Deus ou contra Ele. 

Estou lhe pedindo; estou lhe pedindo agora mesmo. Escolha viver para Deus. Deus te ama. Ele quer te 
ajudar. Perdoar-te, usar-te e revelar-te grandes conhecimentos. Os dias do planeta Terra, como vocês o 
conhecem, estão contados. A tribulação está chegando. A Bíblia afirma que metade da população mundial 
morrerá em duas gigantescas ondas globais. Não muitos viverão por muito mais tempo, mas você poderá 
viver para sempre no céu com Deus e com todos os que foram arrebatados pelo Senhor. Esta incrível 
realidade pode ser sua, se você realmente acreditar. Se você estiver pronto para receber o amor e a graça 
de Deus e estiver disposto a colocar de lado seus planos e suas prioridades, e como melhor você pode 
viver para Ele. Clique na parte dois desta mensagem e Scott e eu o acompanharemos no processo de 
tornar-se um crente e seguidor de Jesus Cristo. 

Mas caso você não possa clicar na próxima parte desta mensagem, deixe-me guiá-lo em uma oração pela 
salvação agora mesmo. Escutem-me. Se você rezar uma oração como esta, e for sincero, então será 
perdoado e será salvo. Você não precisa de mim. Você não precisa de um pastor para ser salvo. Tudo o 



que você precisa é de um coração disposto e para fazer uma oração semelhante à que eu estou prestes a 
orar. Se você está pronto para tomar essa decisão de se tornar um seguidor fiel de Jesus Cristo quando é 
fácil e quando é difícil desde agora até o dia em que Deus o chama para casa, então você pode repetir as 
palavras que eu oro, ou você pode orar em suas próprias palavras seguindo os sentimentos desta oração. 
E ao fazer isto, você alinhará seu coração, sua mente e sua alma eterna com Deus. Você pode ser salvo. 
Vamos orar. 

Querido pai celestial, eu acredito em você. Lamento, Senhor, que eu não tenha vivido minha vida por 
você. Acredito que você veio no arrebatamento e que está vindo novamente. Eu acredito que a Bíblia é 
verdadeira. Acredito que você viveu uma vida perfeita, que morreu por mim na cruz para que meus 
pecados possam ser perdoados. Acredito que você ressuscitou ao terceiro dia e acredito que me convida 
a ser filho do rei. Confesso meus pecados a você. Eu acredito em ti e quero viver por ti. Deus, ajuda-me a 
viver por ti. Querido Jesus, eu te amo. Eu acredito em você. Ajuda-me, Senhor, a viver por ti. Em nome de 
Jesus. Amém. 

PARTE 2 DE 3 

Scott: 

Olá. Aqui é Scott novamente com a parte dois de nossa série de ensino de mensagens de emergência do 
Arrebatamento Posterior. Se você ainda não ouviu a parte um, sugiro que o faça agora, porque o que 
estaremos discutindo aqui se baseia nessa mensagem anterior. Junto com Gary, tenho o privilégio de 
ajudá-lo a passar pela decisão mais importante que você já tomou, como se tornar um verdadeiro 
seguidor de Jesus Cristo. Este passo de fé levará ao perdão e à garantia de salvação aos olhos de Deus, e 
é importante dizê-lo dessa forma porque as tradições religiosas feitas pelo homem levam a uma falsa 
compreensão de como ser salvo. Portanto, deixe-me começar compartilhando algumas coisas 
importantes a serem lembradas. Primeiro, Gary e eu estamos aqui para encorajá-lo, informá-lo e ajudá-
lo neste compromisso de mudança de vida. Você se encontrará deixando de lado as regras e tradições 
religiosas e confiando plenamente na crença e na fé naquilo que Jesus já realizou. 

Não se trata de nós. Trata-se de Jesus. Somando-se a isso, esta decisão de fé é apenas entre você e Deus. 
Ninguém pode controlá-lo ou manipulá-lo. Você tem livre-arbítrio. Esta é a sua decisão por inteiro. Você 
está sendo literalmente convidado a entrar em um relacionamento com Jesus Cristo. Milhões de crentes 
já o fizeram, inclusive eu. Em segundo lugar, sua declaração de fé não se trata de rezar palavras perfeitas. 
Trata-se de rezar de seu coração. O que é necessário é que você diga a Deus em suas próprias palavras 
que você pecou e fez coisas que não cumpriram seu padrão perfeito e santo, que você está arrependido 
pelo que fez, que você percebe plenamente sua necessidade de seu toque perdoador e amor 
incondicional, que você acredita que a Bíblia é verdadeira e que você deseja comprometer sua vida a viver 
para Ele, o que em parte significa que você está disposto a aprender e crescer e contar aos outros sobre 
sua nova fé. 

O tempo em que você se encontra é um tempo muito desesperado e maligno. Você está nos últimos dias 
e sua necessidade número um é a salvação em Jesus Cristo. Essa é a verdadeira resposta para a situação 
em que você se encontra. É fundamental entender como terminar bem nestes últimos dias. É impossível 
se recuperar de ser deixado para trás após o arrebatamento, a menos que você venha a se arrepender e 
ter fé em Cristo. Você deve desejar terminar bem, e a única maneira de fazer isso é ser encontrado em 
Cristo. Terceiro, saiba, no fundo, que as decisões sinceras de salvação são irrevogáveis. Isso significa que 



Deus não vai mudar sua opinião sobre amar você. Agora, Satanás, um anjo caído e inimigo de Deus, não 
quer que você acredite nisso. A Bíblia diz que ele é o pai da mentira e do engano e procura matar, roubar 
e destruir aquilo que Deus ama, e Satanás atacará sua mente nos próximos dias. Ele tentará fazer você 
duvidar e que você não está salvo e que seus primeiros passos de fé são um produto de sua imaginação. 

Não cedam aos dispositivos de Satanás, mas cedam ao Espírito Santo em todos os aspectos. Entre as 
mentiras que Satanás sussurrará para você está: "Você não é digno". Você não é bom o suficiente. A Bíblia 
não é verdadeira. Deus realmente não te ama". Estou lhe dizendo agora que você está ouvindo esta 
mensagem de emergência porque Deus queria que você ouvisse esta mensagem. Ele está literalmente 
estendendo a mão para você agora mesmo porque Ele quer que você entre em um relacionamento com 
Ele aqui mesmo, agora mesmo. Se você for sincero em entrar em um relacionamento com Ele, Deus 
estabelecerá um relacionamento eterno com você. Ele é capaz e está disposto a salvá-lo. E finalmente, 
saiba disso, tornar-se um seguidor de Cristo não é algo que as pessoas fazem uma vez e depois esquecem, 
tratando-o como uma forma de seguro contra incêndio ou como uma maneira de chegar ao céu. Não, nós 
estamos descrevendo um relacionamento com Cristo. Ele é o filho de Deus e membro da Trindade, co-
equivalente ao pai e ao Espírito Santo. 

Embora a salvação aconteça imediatamente quando você acredita e se entrega a Cristo, seu novo 
relacionamento com Ele envolve conhecê-lo através da leitura da palavra de Deus. E, ao fazê-lo, passamos 
por um processo de amadurecimento que leva tempo à medida que crescemos individualmente até nos 
tornarmos semelhantes a Cristo. Permita-me que me explique sobre isso, porque isso é muito importante, 
e Gary e eu queremos ter certeza de que você entende isto bem. Você não deve pensar: "Era uma vez, eu 
tomei uma decisão por Cristo e, portanto, estou pronto para ir". Não, o termo seguidor de Cristo deve ser 
pensado no presente tempo ativo. Estou continuamente em relacionamento com Jesus Cristo buscando 
ativamente a fé e a crença em Deus, crescendo como um crente e desenvolvendo uma disposição para 
ajudar e servir aos outros. Faça da obtenção de uma Bíblia uma prioridade muito alta e leia-a para que 
sua nova fé possa crescer. Permita-me recomendar que comece no Novo Testamento, talvez 
concentrando-se inicialmente em João, depois continue lendo em Apocalipse. Temos muitos recursos 
disponíveis no Kit do Arrebatamento que o ajudarão ao longo do caminho. 

Agora, um cristão não sabe apenas sobre Deus. Eles vivem ativamente para Deus e sacrificam-se por Deus 
e testemunham por Deus e, se necessário, darão sua vida como mártir para Deus. Lamento muito dizer-
lhes isto, mas a Bíblia prevê que os seguidores de Cristo serão perseguidos, e muitos perecerão. No fundo 
de sua mente, você já deve ter sentido um sentimento de pavor neste sentido. Você testemunhará onda 
após onda dos julgamentos de Deus que confirmarão o perigo em que você se encontra. Durante o 
período de tribulação de sete anos, cerca da metade das populações do mundo perecerá e a Terra será 
devastada. Muitos sinais sobrenaturais serão vistos que o forçarão a escolher. Escolha Jesus Cristo, não o 
anticristo. Escolha a verdade. Não tome a marca da besta e não se deixe enganar por sinais milagrosos 
que são projetados para subjugar seu senso de julgamento e que contradizem a palavra de Deus. 

Muitas coisas espetaculares serão testemunhadas pelo mundo inteiro. Seja muito cauteloso. Escolha a 
vida através de seu relacionamento com Jesus Cristo para que, se você morrer de fome ou peste ou de 
guerra ou perseguição, você esteja conosco no céu. Não será fácil, mas é o que você deve resolver fazer. 
Ceder a Cristo é a coisa mais importante que você pode fazer. Não é algo que Gary e eu possamos fazer 
por vocês. Você, meu caro amigo, deve buscar a Deus com todo seu coração, mente e alma e vir até Ele 
agora. Finalmente, inicie este relacionamento com Jesus sabendo que muito se esperará de você. Você 



não tem que ser perfeito. Nenhum de nós é. Na verdade, Deus sabe que você vai ficar aquém e tropeçar, 
provavelmente muitas vezes. Mas você tem que se comprometer a se levantar quando cair e tentar 
novamente. Um atleta corre a corrida, um músico toca as canções. E um cristão vive para o Senhor. Agora, 
deixe-me passar isso para Gary, que o conduzirá através de uma simples oração de três passos para se 
tornar um cristão. 

Gary: 

Obrigado, Scott. Deus, em sua misericórdia, tornou o processo de se tornar um cristão incrivelmente fácil. 
Ele começa com uma fé humilde, como a de uma criança. Alguns dizem que é fácil como o ABC. Deixe-me 
compartilhar os ABCs da salvação. A, na sigla ABC, significa admitir. Você deve admitir que é um pecador 
e que precisa do perdão de Deus. Você deve reconhecer seus pecados a Deus o melhor que puder. Ore e 
peça a Jesus para trazer à mente como você não tem sido o que Deus queria que você fosse. Admita e 
reconheça que você é um pecador e que foi desobediente a Deus, reconheça suas faltas. Admita sua 
necessidade de um salvador. Mas saiba disso, todos nós somos pecadores. Todos nós cometemos erros. 
Toda pessoa na Terra precisa do perdão de Deus. Toda pessoa precisa de um salvador. É por isso que Jesus 
veio. Romanos 3:23 observa que: "Todos nós ficamos aquém da glória de Deus". Mas João 3:16 observa 
que, "Deus amou tanto o mundo que deu seu único filho, Jesus, e todo aquele que nele crê não perecerá, 
mas terá a vida eterna ou eterna". 

Essa é uma verdade maravilhosa. Acreditem nisso. E isto nos leva à segunda letra da sigla. B representa a 
crença. Devemos acreditar que Jesus é o único filho de Deus. Assim como diz a Bíblia: "Devemos acreditar 
que ele veio à terra, que nasceu de uma virgem, que viveu uma vida sem pecado, que foi à cruz e que 
ressuscitou dos mortos ao terceiro dia". Devemos acreditar que Jesus pode nos perdoar para que 
possamos permanecer impunes diante de Deus e receber a vida eterna". Você deve acreditar nisso com 
todo o seu coração e mente, assim como Scott e eu temos acreditado por muitas décadas. Também, 
devemos acreditar que a Bíblia é verdadeira, que Jesus veio à Terra há 2000 anos e recentemente veio 
nas nuvens para alcançar seus fiéis seguidores no arrebatamento. Você acabou de testemunhar este 
evento. Vocês sabem que a Bíblia é verdadeira, e que a profecia bíblica nos informa com exatidão sobre 
o que virá em seguida. 

Devemos também acreditar que Jesus está vindo novamente ao final do período de tribulação de sete 
anos e, nesse momento, ele trará um fim ao reinado do mal na Terra. E C representa o compromisso. Não 
somente os seguidores de Cristo devem acreditar em Jesus. Devemos também nos comprometer a viver 
para Jesus. Os cristãos devem se comprometer com seu tempo, seus dons, seu dinheiro, seus esforços, 
absolutamente tudo a serviço de Jesus Cristo. É assim que você terminará bem. Os cristãos vivem para 
Cristo e não para si mesmos. Os cristãos devem estar comprometidos em trilhar um novo caminho com 
objetivos e prioridades e paixões diferentes ou novas do que tinham antes de comprometer sua vida com 
Jesus. Você deve compreender que quando você aceita Cristo, o Espírito Santo residirá em você e o 
ajudará de forma sobrenatural. Quando você se torna cristão, você está mudado. A Bíblia diz que você é 
"nascido de novo do espírito". Você se torna uma "nova criação". 

Com o espírito em você e guiando-o, você começará a experimentar um coração e uma mente renovados 
e mais saudáveis. Estes são dons incondicionais e imerecidos de Deus. Você não pode ganhá-los. Aos 
crentes fiéis, Deus os dá livremente. Como resultado, você crescerá em santificação, o que significa que 
você crescerá e será separado para viver uma vida nova, diferente, melhor e mais santa. Um cristão 
verdadeiramente comprometido resistirá e evitará os velhos caminhos. Elementos da vida antiga que não 



honraram Jesus Cristo devem ser purgados. Um verdadeiro seguidor de Cristo está empenhado em fazer 
o seu melhor para aprender e crescer e viver para ele. Agora, se você gostaria de assumir o compromisso 
de acreditar em Jesus agora mesmo e receber seu toque de perdão e comprometer-se a viver uma vida 
nova e melhor com e para ele, então formalize sua decisão orando comigo agora mesmo. Ore em voz alta. 
Reze de seu coração. Ore com um coração sincero. Você pode repetir o que eu digo, ou você pode rezar 
com suas próprias palavras enquanto o espírito o conduz. 

Uma oração perfeita não se trata de palavras perfeitas. Trata-se de derramar seu coração diante do 
Senhor. Portanto, embora você não tenha que rezar estas palavras exatas, eu o encorajo a rezar junto 
comigo. Scott e eu queremos ajudá-los neste próximo passo mais importante. Portanto, vamos rezar 
juntos. Deus, eu admito que fiz mal. Eu admito que preciso de você. Deus, por favor, me perdoe. Eu 
acredito em Jesus. Eu acredito que Ele é meu Salvador e Senhor. Acredito que Jesus veio e ressuscitou dos 
mortos. Quero receber seu dom do perdão e da vida eterna. Ajude-me, Senhor, a comprometer minha 
vida com você. Ajuda-me, Senhor, a viver para Ti a partir deste momento. Amém. Se você expressou 
sinceramente esta oração, pode saber que Deus lhe perdoou e lhe deu o dom da vida eterna. A Bíblia diz: 
"Escrevo-te estas coisas para que acredites no nome do filho de Deus, para que saibas que tens a vida 
eterna". Isso é de Primeiro João 5:13. 

Parabéns por sua nova vida em Cristo. Agora você está em um novo caminho. Você perdeu o 
arrebatamento, mas foi-lhe dada uma segunda chance. Faça-o contar. Neste ponto crucial da história, 
você está prestes a embarcar em uma nova e incrível missão. Clique na Parte Três desta Mensagem de 
Emergência do Arrebatamento Posterior e Scott e eu compartilharemos algumas reflexões sobre o que 
você precisa saber e fazer. Compartilharemos brevemente o que você precisa estar preparado e como 
baixar os cerca de 24 gigabytes de material que o ajudarão a crescer em Cristo. Queremos que você saiba 
como crescer em sua nova fé. Queremos que você saiba o que está por vir e como viver para o Senhor 
nestes últimos dias críticos. 

PARTE 3 DE 3 

Scott: 

Ok amigo, esta é a Parte Três de três em nossa Mensagem de Emergência do Arrebatamento Posterior. O 
arrebatamento ocorreu. Cristo veio e alcançou o seu. A Bíblia define o período em que você se encontra 
atualmente como a tribulação. É uma terrível efusão da ira de Deus sobre um mundo incrédulo. Há dois 
pontos focais durante este tempo com um resultado comum, Deus se conteve até este ponto, mas o 
mundo atingiu uma forma de ponto de inflexão. Deus retirou sua proteção de contenção. A Bíblia revela 
que Deus já julgou a Terra antes. A enchente e Sodoma e Gomorra são exemplos do passado. Há dois 
propósitos para a tribulação. Primeiro, a Bíblia diz que Deus castigará os malfeitores em todo o mundo. E 
segundo, Ele levará os judeus à salvação nacional através da fé em Jesus Cristo, o único e único Messias. 
Ambos os caminhos paralelos, o julgamento do mal entre as nações e a salvação nacional dos judeus em 
Israel, são feitos para exercer uma tremenda pressão para que as pessoas entendam sua necessidade de 
Jesus Cristo. 

Este é o resultado comum que mencionei. A salvação é apenas uma oração infantil e, no entanto, 
infelizmente, muitos resistirão com orgulho, ignorância e auto-ilusão. Que isso não seja dito de vocês. 
Sete anos de meses de 30 dias, ou 2.520 dias depois que o Anti-Cristo assinar um pacto de paz com a 
nação de Israel no final do período de tribulação, Jesus virá novamente. Esta é a segunda vinda de Cristo 



que tem capturado a imaginação temerosa das pessoas por centenas de anos. Você deve estar pronto. 
Rezo para que você tenha finalizado sua decisão espiritual de comprometer sua vida com Cristo para ceder 
aos propósitos de Deus para você nestes dias e para lutar para usar o resto de sua vida para Ele. Se o fez, 
então você pode saber que os anjos no céu estão se regozijando. Deus tem estado esperando por você. 
Jesus veio por você, viveu por você, morreu por você, e agora mesmo quer usá-lo. 

Sim, use-o porque todos os seguidores de Cristo nascidos de novo foram tomados no momento do 
arrebatamento. Hoje não restam muitos na Terra que sabem a verdade, mas isso logo mudará. Haverá 
dezenas de milhões de pessoas em todo o mundo que chegarão à fé, se arrependerão e acreditarão em 
Jesus para serem salvas. A Bíblia diz que o número de pessoas salvas durante a tribulação é uma grande 
multidão. Gary e eu acreditamos firmemente que Deus quer usá-lo compartilhando a verdade com os 
outros. Pode ser óbvio para você agora, mas não há muitos que sabem que a Bíblia é verdadeira, e que a 
profecia bíblica predisse o arrebatamento e os eventos do período da tribulação. Não há muitos que 
saibam como ser salvos. Não há muitos que saibam o que está por vir. Neste momento, as pessoas estão 
assustadas e confusas. Muitos têm perguntas. Você tem as respostas, e elas são baseadas na palavra de 
Deus, a Bíblia Sagrada. 

Você aprenderá muito e conhecerá muitas respostas para as perguntas que você e outros terão. Elas estão 
na Bíblia. Portanto, para ser um servo e testemunha do Senhor, esta é a sua missão agora. Você pode 
viver uma vida de propósito e intencionalidade. Você pode honrar o tempo que resta para você. Você 
pode se sobressair como você corajosa e sacrificialmente compartilhar o máximo que puder com os 
outros. Você, meu amigo, foi salvo para testemunhar e para servir. Agora você está na linha de frente da 
missão de Deus de levar muitos a salvar a fé o mais possível. Não se engane, há uma série de batalhas 
épicas no horizonte. Gary vai falar com você a seguir sobre a profecia bíblica e como sabíamos que 
precisávamos nos preparar para satisfazer sua necessidade de informação sobre o que no mundo está 
acontecendo nestes dias. Gary. 

Gary: 

A equipe do Ministério I Am A Watchman foi capaz de antecipar o arrebatamento porque as profecias na 
Bíblia observaram que o evento estava chegando. Cerca de um terço da Bíblia é de natureza profética. Há 
mais de 1.000 profecias na Bíblia e mais de 900 já foram cumpridas, exatamente como já foi pedido. O 
resto ainda não foi cumprido. O registro bíblico de profecias cumpridas é 100% de exatidão. Nenhuma 
profecia bíblica foi provada como sendo um erro, embora muitos tenham tentado vigorosamente ao longo 
dos séculos. A profecia bíblica cumprida valida a integridade da palavra de Deus. O fato de o 
arrebatamento ter ocorrido confirma isto e posso dizer sem equívoco que o que a profecia bíblica diz está 
prestes a acontecer acontecerá exatamente como indicado nos livros de Apocalipse, Mateus, Daniel, 
Ezequiel, Zacarias, Isaías, e mais. Nosso coração dói por você neste momento. Deixe-me compartilhar um 
resumo do que esperar. 

O mundo está prestes a experimentar uma estação de mudanças e tribulações sem precedentes. Um novo 
e terrível líder global que, com o tempo, será conhecido como O Anti-Cristo, ele subirá ao poder e com 
ele novos sistemas econômicos, religiosos e militares globais. Em última análise, tudo isso estará sob seu 
controle. O Anti-Cristo reinará na Terra por sete anos. Será os sete anos mais difíceis e mais opressivos 
que o mundo já conheceu. Você provavelmente testemunhará pessoalmente atos horríveis e terríveis de 
maldade. Este período conhecido como o período da tribulação será marcado por uma batalha épica do 
bem contra o mal. Em jogo está o destino eterno de bilhões de almas no planeta Terra. Duas coisas 



acontecerão simultaneamente. O Anti-Cristo subirá ao poder com respostas aparentemente 
espetaculares para os problemas do mundo. Dotado de uma visão e habilidades sobrenaturais mas 
maléficas, ele parecerá um homem benevolente e brilhante, um líder influente e carismático. 

Mas com o tempo ele se mostrará como o homem mais malvado que já viveu. Aqueles que resistirem à 
sua liderança ou ousarem adorar o único Deus verdadeiro da Bíblia, serão severamente oprimidos. Três 
anos e meio depois de seu reinado, haverá um esforço total para isolar, aprisionar e executar todos os 
que se opõem a ele. Esta perseguição e as guerras e dificuldades econômicas que o Anti-Cristo vai 
provocar, deixarão bilhões de mortos. A Bíblia observa que cerca da metade da população mundial 
morrerá em duas grandes ondas. O Anti-Cristo é o mal personificado e qualquer aparência de bem nele é 
apenas um subterfúgio para enganar o mundo. Ao mesmo tempo, o Anti-Cristo sobe ao poder, Deus, 
através de uma série de sinais, maravilhas, mensagens através de profetas e anjos, enviando 
reavivamentos e até tribulações, através destas coisas e mais, ele procurará lembrar ao mundo que a 
Bíblia é verdadeira, e que a salvação só pode ser encontrada colocando a própria confiança em Jesus. Não 
em Alá, nem em Buda ou nos deuses hindus. Não no transumanismo, na tecnologia ou na IA. 

A salvação só é possível pela graça de Deus através da fé em Jesus Cristo. Essa é sua mensagem para os 
outros agora. Essa é a sua missão, compartilhar o mais alto que puder durante todo o tempo possível, a 
tantos quantos puder, que a salvação pode ser encontrada colocando sua confiança em Jesus Cristo. 
Durante a tribulação, haverá guerra, seca, águas venenosas, terremotos, perseguição, calor insuportável 
e escuridão incomum. Mas haverá também uma volta fenomenal de muitos para a fé em Jesus para a 
salvação. Muitos virão a ter fé no Senhor e uma nova igreja subterrânea nascerá. É provável que em 
muitos aspectos a igreja dos últimos dias seja semelhante à igreja cristã primitiva que foi severamente 
perseguida pelo governo romano. Você sabia que quase dois milhões de cristãos foram mortos por sua fé 
entre os anos 100 e 400 d.C.? Esse é um número surpreendente, especialmente dada a base populacional 
daquela época. 

Infelizmente, o tempo de tribulação que você estará vivendo e a perseguição dos crentes que o Anti-Cristo 
provocará será muito pior. Porque nos preocupamos com você, agora estamos compartilhando com você 
uma dura verdade. Simplesmente não há como revestir de açúcar a severidade do que você enfrentará. 
Sua única esperança é uma fé profunda e permanente em Jesus Cristo. É improvável que ele o isole das 
tribulações que estão vindo, mas ele ficará ao seu lado e o fortalecerá e o confortará quando você as 
enfrentar. Tende coragem no fato de que por muitos séculos outros cristãos corajosos foram antes de 
vós. Eles demonstraram que é possível permanecer fortes na fé e ser uma testemunha para o Senhor 
mesmo em meio a dificuldades, mesmo que isso lhes tenha custado a vida. Vocês não são os primeiros e 
não estão sozinhos. Outros se colocaram contra o mal e você também pode. Caro amigo, pelo testemunho 
de novos crentes como você, milhões em todo o mundo chegarão à fé em Deus durante o período de 
tribulação de sete anos. 

Você está vivendo em um dos maiores períodos de evangelismo da história do mundo. Acredite que você 
tem um papel a desempenhar. Você pode fazer parte de um grande reavivamento nestes últimos dias, 
sendo um testemunho forte e fiel para o Senhor. Não será fácil, mas aqueles que foram antes de você ter 
dado o exemplo, e aqueles que terminarem bem receberão uma grande recompensa. O que é necessário 
neste momento da história é um vigilante. O termo vigilante é um termo bíblico. Um vigilante é uma 
pessoa de grande coragem e convicção. Uma vigilante é como as forças especiais dos militares. Os 
vigilantes são indivíduos pró-ativos, destemidos, rápidos a compartilhar, rápidos a sacrificar, rápidos a 



entrar em ação. Os vigilantes estudam para aprender o que Deus fez no passado e eles compartilharão o 
que Deus vai fazer no futuro. Os vigilantes têm uma preocupação com o bem-estar espiritual dos outros. 
Eles observam e advertem. Eles brilham como luzes brilhantes na escuridão, ajudando a todos a 
contemplar o Senhor e seu plano de redenção para a humanidade. 

Sim, você pode desempenhar um papel importante no trabalho de Deus nestes últimos dias. Amigo, 
desafio você não apenas a acreditar no Senhor, mas a viver realmente para o Senhor como um vigilante 
para o Senhor. Para ajudá-lo a aprender e crescer na fé, o Ministério I Am A Watchman preparou uma 
biblioteca de material gratuito que você pode fazer o download. É chamada de Kit de Arrebatamento. 
Scott e eu acreditamos que os livros, documentos e vídeos didáticos do Kit de Arrebatamento 
representam um recurso valioso que você vai querer aproveitar. 

Lembre-se, crentes fiéis que serviram como professores e pastores bíblicos, aqueles que tiveram uma 
experiência genuína de nascer de novo, bem, eles foram levados no arrebatamento. A verdadeira igreja 
desapareceu. Portanto, por enquanto, enquanto Deus está levantando a próxima geração de líderes 
ministeriais, nós os encorajamos a se apoiarem fortemente nestes materiais. Eles o ajudarão a saber o 
que é verdade, eles o ajudarão a saber o que está por vir, e como se preparar para o que está por vir. 

Eles o ajudarão a entender a Bíblia e a estar preparado para compartilhar e ensinar as verdades espirituais 
que estão na Bíblia. Deixe-me passar a mensagem de volta para Scott, que explicará como acessar, fazer 
o download e usar os recursos do Kit de Arrebatamento. 

Scott: 

Caros amigos, agora os chamo de irmãos e irmãs, se vocês tomaram a decisão de seguir Cristo e 
comprometer o resto de sua vida com Ele. É hora de eu compartilhar como ter acesso à incrível 
profundidade de informação que Gary e eu e a Equipe I Am A Watchman preparamos para vocês. É aqui 
que nós, seus irmãos e irmãs que foram antes de você, estamos passando o Bastão para você. No site 
rapturekit.org, você encontrará uma opção para fazer seu próprio Kit de Arrebatamento, fazendo o 
download de um conjunto completo de arquivos e pastas. Há screenshots com instruções passo a passo 
e vários tutoriais em vídeo que você deve achar úteis. São muitos dados, portanto, seja paciente se isso 
levar algum tempo, talvez muitas horas. Gary e eu imaginamos que muitos outros também estão fazendo 
o download deles enquanto falamos, portanto pode ser mais lento que o normal. Seja paciente e não 
desista. 

Se os downloads continuarem sendo interrompidos, empurre e tente novamente. Você deve prevalecer. 
Seu objetivo é encontrar o link para um dos três sites de download que preparamos com antecedência, 
box.com, dropbox.com ou sync.com, e fazer o download de tudo o que você puder. Entre estes recursos 
estão duas apresentações em vídeo para o que acabou de acontecer durante o arrebatamento. Há várias 
versões em PDF da Bíblia para que você possa ter sempre uma para estudar. Temos eBooks em PDF 
cobrindo muitas áreas temáticas, incluindo a história de Jesus, que também pode ser usada como um 
estudo bíblico para ensinar outros. Há uma apresentação de cinco horas e meia de duração cobrindo 14 
tópicos diferentes, intitulada "O que os santos da tribulação precisam saber que ajudará a prepará-lo para 
enfrentar o que está por vir". Reunimos muitos sermões de pastores experientes, alguns em formato de 
áudio e outros em vídeo, para ajudar você a aprender por si mesmo e a comunicar a verdade bíblica aos 
outros. 



Há quase muito a cobrir aqui, cerca de 25 gigabytes de dados no total. Você é encorajado a fazer o 
download destes recursos para seu PC ou Mac e copiá-los para uma unidade USB de 32 gigabytes o 
máximo possível, pelo tempo que você puder. Quando você vê alguém que precisa ouvir a mensagem do 
Evangelho e descobrir a incrível verdade da palavra de Deus, então você pode dar-lhe um drive USB ou, 
melhor, copiá-lo para seu computador ou dispositivo e manter o original para que você possa continuar a 
dá-lo a outros que você encontra. Para que conste, você pode fazer isso quantas vezes quiser de graça. 
Nós o encorajamos fortemente a fazer isto. Espalhe os materiais neste recurso do Kit de Arrebatamento. 
Esta é a sua missão agora. Gostaria de concluir minha parte dizendo que aguardo ansiosamente por vê-lo 
um dia em breve. Haverá uma grande reunião com aqueles que o precederam na morte ou no 
arrebatamento. 

Se você tiver um cônjuge ou filhos que foram levados no arrebatamento, saiba que eles estão a salvo 
conosco no céu, e você os verá novamente em breve. Mas é fundamental que você coloque sua fé, sua 
crença e sua confiança em Jesus agora. Não adie sua decisão porque, com tantas pessoas morrendo em 
todo o planeta, talvez você nunca veja a morte chegar. É melhor não colocar seu futuro eterno em tal 
risco. Você está avisado. E mais do que isso, Gary e eu te amamos no Senhor e queremos que você esteja 
conosco no céu. Termino com um último aviso. Será extremamente importante evitar a marca da besta e 
lutar para terminar bem. Você pode ter perdido o arrebatamento e será extremamente difícil para você, 
mas não é tarde demais. Mais sobre estes tópicos são abordados nos links e materiais para download no 
Kit de Arrebatamento. Boa sorte. Que você prospere nesta temporada. 

Gary: 

Irmãos e irmãs em Cristo, quero encorajá-los a serem fortes. Há muito a aprender e muito a fazer, mas 
Deus vai ajudar. Você pode tropeçar, mas Deus é rápido para perdoar e ajudar você a seguir em frente. A 
chave é confiar Nele e não desistir. Satanás pode sussurrar: "O trabalho é muito difícil para você", ou "É 
hora de desistir", ou, "Você não é digno". Não dê ouvidos a um mentiroso. Saiba disso, Deus te ama. Ele 
lhe deu esta oportunidade tardia de reiniciar e viver para Ele. Lembre-se, aqueles que vivem bem para ele 
e terminam bem para ele, receberão mais dele do que qualquer um pode sequer começar a imaginar. Seja 
fiel. Sejam fortes. Scott e eu e nossos cônjuges e a Equipe do Ministério I Am A Watchman aguardamos 
ansiosamente para vê-lo em breve. Deus os abençoe. 


