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Será que todas as pessoas que afirmam crer em Jesus Cristo são Cristãos 
genuínos? 

Mateus 7:21. Não. Muitos que chamam “Senhor” a Jesus não O amam de verdade 
nem fazem a vontade de Deus. 

Que surpreendente declaração fez Isaías acerca do povo de Israel? 

Isaías 10:22. Isaías predisse que só um resto se salvaria. Jesus confirmou esta verdade 
quando afirmou: “Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos” (Mateus 22:14).

Contra quem é que Satanás está irado no fim dos tempos? 

Apocalipse 12:17. O dragão, que é Satanás (v. 9), está irado contra a mulher, símbolo 
da Igreja (Efésios 5:25), e guerreia contra o resto da sua descendência: aqueles que guar-
dam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus.

O que significa o “testemunho de Jesus”? 

Apocalipse 19:10. O testemunho de Jesus é o Espírito de Profecia, através do qual 
Jesus Cristo é exaltado.

Qual é a missão do povo fiel a Deus nos últimos dias? 

Apocalipse 14:6-12. A missão do Remanescente de Deus é anunciar as três mensa-
gens angélicas: 1) O Evangelho Eterno, a adoração de Deus e a hora do Seu Juízo (Apo-
calipse 12:11; Êxodo 20:8-11; Daniel 7 e 8); 2) A prostituição e a queda de Babilónia 
(Apocalipse 17 e 18); 3) A perdição dos inimigos de Deus (Apocalipse 20:7-15).

Que convite faz Deus a todas as pessoas influenciadas por uma religião falsa? 

Apocalipse 18:1-4. “Sai dela, povo Meu.”

Onde é que será pregado o evangelho de Deus antes do fim? 

Mateus 24:14. O Evangelho Eterno será pregado em todo o mundo, antes de Jesus 
voltar. Podemos colaborar nesta obra, preparando-nos para a Sua vinda, e apressando-
-a, ao levar as boas-novas de Jesus aos outros (II Pedro 3:10-13).  

O Remanescente
Não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai 
agradou dar-vos o reino. Lucas 12:32
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