
English to Portuguese brochure: Looking for Blessed 
Hope. This is word for word what is needed is final 
proofreading. The English is at the end. 
 

Em busca da Bem-Aventurada Esperança 

 

 

 

 

E o Glorioso Aparecimento do Grande Deus e de Nosso Salvador Jesus 
Cristo 

Titus 2:13 

 

 

 

As pessoas tomam por certo três coisas que precisamos para viver 
fisicamente: ar, água e comida. Só podemos viver alguns minutos sem 
ar, alguns dias sem água e um mês sem comida. Da mesma forma, para 
viver espiritualmente, precisamos de amor, fé e esperança. Todos 
precisam ser amados e dar amor. 

 

Sem amor, morremos. Isto se vê em pessoas que são odiosas, amargas, 
implacáveis, cruéis e impiedosas. Uma parte delas morreu por dentro. 



Para viver espiritualmente, precisamos também de fé e esperança. 
Estes dois vão juntos, mas a esperança é o mais importante. 

 

Deus nos projetou para viver com esperança, sem ela morreremos. Se 
uma pessoa desiste da esperança, o corpo reage e inicia o processo de 
morte. Se uma pessoa perde a vontade de viver e a depressão assume 
o controle, isto pode levar a um colapso físico ou espiritual, levando até 
mesmo ao suicídio. 

 

As tribulações deste mundo podem esmagar a esperança humana; 
contudo, a esperança que vem de Deus é uma âncora de nossa alma e 
nunca nos falhará: "Que esperança temos como âncora da alma, segura 
e inabalável". Um barco que está bem ancorado pode resistir a 
qualquer tempestade, então uma pessoa ancorada na esperança de 
Deus pode resistir a todas as tribulações deste mundo! 

 

O que é esperança? É uma expectativa que inclui: um desejo com 
expectativa de obtenção: esperar com confiança: ou acalentar um 
desejo com expectativa de alguém em quem nossas esperanças estão 
centradas. Nossa esperança está ancorada na pessoa de Jesus Cristo 
que vem por nós, assim como a Bíblia afirma e promete. Ele veio pela 
primeira vez exatamente como a Bíblia prometeu, portanto virá por nós 
exatamente como prometido na Bíblia. 

 

A Bíblia mostra quando Jesus Cristo vier por seus crentes, ele descerá 
do céu com um grito junto com um grande toque de trombeta. O que 
acontece primeiro é que os crentes mortos são ressuscitados com 



novos corpos e encontram Cristo no ar. Aqueles que estão vivos então 
receberão um novo corpo eterno e glorificado e também encontrarão 
Jesus nos ares. Nosso corpo glorificado nunca estará sujeito a doenças, 
decadência ou morte. Vivemos então com Deus por toda a eternidade. 
Este evento acontece tão rápido que ocorre em uma fração de 
segundo! Jesus então nos leva para o céu. 

 

Filipenses 3:21 Quem mudará nosso vil corpo, para que ele seja 
moldado como seu corpo glorioso 

 

Jesus Cristo encontrando seus crentes no ar e depois levando-os para o 
céu é a Bem-Aventurada Esperança! Esta é a esperança pela qual os 
crentes vivem e que nunca pode ser tirada ou diminuída. É a esperança 
que a Bíblia chama de âncora de nossa alma! 

 

1 Tessalonicenses 4:16,17 Pois 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: Os que estiverem vivos e 
permanecerem serão arrebatados juntamente com eles nas nuvens, 
para encontrar o Senhor no ar: e assim estaremos sempre com o 
Senhor. 

 

Depois que Jesus Cristo encontrar os crentes no ar, Ele nos levará então 
a viver no céu onde, com nossos olhos, veremos Deus sentado em seu 
trono em toda a sua glória! A Bíblia descreve Deus neste trono com 
belas cores; há luzes e trovões, juntamente com lâmpadas de fogo 
acesas. 



 

Porque Jesus Cristo é a nossa Bem-Aventurada Esperança, não 
temeremos. Diante do trono de Deus está um lindo mar de vidro como 
cristal. Os crentes estarão sobre este mar de vidro de cristal. Depois de 
se apresentarem diante de Deus Pai, os crentes serão então levados ao 
que a Bíblia chama de Ceia de Matrimônio do Cordeiro. Que evento 
maravilhoso é este. Será como um casamento na terra, onde toda a 
família e amigos se reúnem com música maravilhosa e ótima comida. 
Há danças e estar com amigos e família que amamos e que talvez não 
tenhamos visto! A noiva está sempre vestida com um lindo vestido 
branco, enquanto no céu os crentes também estão vestidos com batas 
brancas deslumbrantes. Há uma união espiritual entre Deus e seu povo. 

 

Apocalipse 19:8,9 E a ela foi concedido que se vestisse de linho fino, 
limpo e branco; pois o linho fino é a justiça dos santos... Bem-
aventurados os que são chamados para a ceia das bodas do Cordeiro. 

 

A Bíblia nos mostra então nosso lar no céu, que se chama a Nova e 
Santa Jerusalém. Esta cidade é enorme em tamanho e altura. É como 
uma grande nação. Sua fundação é feita de belas pedras através das 
quais a glória de Deus brilhará. A cidade está cheia de cristal com ouro, 
tornando-a assim como uma magnífica jóia que brilha com a glória de 
Deus através dela! 

 

Apocalipse 21:10,11 E ele me levou em espírito a uma grande e alta 
montanha, e me mostrou aquela grande cidade, a santa Jerusalém que 
descia do céu, tendo a glória de Deus; e sua luz era semelhante a uma 



pedra preciosíssima, mesmo como uma pedra de jaspe, clara como 
cristal; 

 

Como obter a Bem-Aventurada Esperança e viver com Deus para 
sempre. 

 

João 3:16 Pois Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho unigênito, 
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 

 

Antes de poder viver com a Bem-Aventurada Esperança e ter a certeza 
da vida eterna, a pena de morte pelo pecado deve terminar. Deus é 
santo e o pecado do homem é uma grande ofensa. A pena é a 
separação eterna de Deus em um lugar terrível chamado inferno. 
Quando Jesus Cristo morreu na cruz e derramou seu sangue, ele pagou 
a pena total pelo pecado. Com a pena paga, agora você tem plena 
certeza da vida eterna com Deus. Jesus não só morreu por seu pecado, 
mas ressuscitou dos mortos com um corpo glorificado; portanto, você 
pode viver com a Bem-Aventurada Esperança e também obter um 
corpo glorificado! Deus te ama, mas para obter a Bem-Aventurada 
Esperança, primeiro você deve se arrepender do pecado e depois 
confessar que Jesus Cristo é seu Senhor e Salvador. 

 

Romanos 6:23 Pois o salário do pecado é a morte; mas o dom de Deus é 
a vida eterna através de Jesus Cristo nosso Senhor. 

 

Oração para receber a Cristo e viver com a Bem-Aventurada Esperança 



 

"Deus, confesso meu pecado a você e me arrependo profundamente 
dele". Creio que Jesus Cristo derramou seu sangue na cruz e morreu 
por meu pecado". Acredito que Ele ressuscitou dos mortos e está vindo 
novamente. Confesso agora Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. 
Agora tenho a vida eterna com você como meu Deus Pai e posso viver 
com a Bem-Aventurada Esperança. 

Eu vos peço, como Deus Pai, que cureis meu coração partido. Eu 
perdoo a todos que me partiram o coração. Por favor, curem e 
libertem-me do medo, da ansiedade, do terror, do ódio, da depressão, 
da amargura e da rejeição. Obrigado por enviar Jesus Cristo para me 
libertar do pecado e curar meu coração quebrantado". 

 

As pessoas no céu nos dizem como chegaram lá. Esta é a única maneira 
de obter a eternidade e viver com Deus para sempre. 

 

Apocalipse 5:9... pois foste morto, e nos redimiste a Deus pelo teu 
sangue de toda tribo, e língua, e povo, e nação; 
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Looking For the Blessed Hope 

 

 

 

 

And Glorious Appearing of the Great God and Our Savior Jesus Christ 

Titus 2:13 

 

 

 

People take for granted three things we need to physically live: air, 
water and food. We can only live for a few minutes without air, a few 
days without water and a month without food. In the same way, to live 
spiritually, we need love, faith, and hope. Everyone needs to be loved 
and give love. 

 

Without love we die. This is seen in people who are hateful, bitter, 
unforgiving, cruel, and unmerciful. A part of them died inside. To live 
spiritually we also need faith and hope. These two go together, but 
hope is the most important. 

 

God designed us to live with hope, without it we will die. If a person 
gives up hope, the body reacts, and it starts the dying process. If a 
person loses the will to live and depression takes over, this can lead to 
both a physical or spiritual breakdown even leading to suicide. 



 

The tribulations of this world can crush human hope; however, hope 
which is from God is an anchor of our soul and will never fail us: "Which 
hope we have as an anchor of the soul, both sure and steadfast." A 
boat that is well anchored can weather any storm, so a person 
anchored in God's hope can weather all the tribulations of this world! 

 

What is hope? It is an expectation which includes: a desire with 
expectation of obtainment: to expect with confidence: or cherish a 
desire with anticipation of someone on whom our hopes are centered. 
Our hope is anchored in the person of Jesus Christ coming for us just as 
the Bible states and promises. He came the first time exactly as the 
Bible promised, so he will come for us precisely as promised in the 
Bible. 

 

The Bible shows when Jesus Christ comes for his believers, he will 
descend from heaven with a shout along with a great trumpet blast. 
What happens first is the dead believers are resurrected with new 
bodies and meet Christ in the air. Those who are alive then will receive 
a new eternal, glorified body and also meet Jesus in the air. Our 
glorified body will never be subject to disease, decay or death. We then 
live with God for eternity. This event happens so fast it occurs in a 
fraction of a second! Jesus then takes us to heaven. 

 

Philippians 3:21 Who shall change our vile body, that it may be 
fashioned like unto his glorious body 

 



Jesus Christ meeting his believers in the air and then taking them to 
heaven is the Blessed Hope! This is the hope believers live by that can 
never be taken away or diminished. It’s hope the Bible calls the anchor 
of our soul! 

 

1 Thessalonians 4:16,17 For the Lord himself shall descend from heaven 
with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of 
God: and the dead in Christ shall rise first: The we which are alive and 
remain shall be caught up together with them in the clouds, to meet 
the Lord in the air: and so shall we ever be with the Lord. 

 

After Jesus Christ meets the believers in the air, he then takes us to live 
in heaven where, with our eyes, we will see God sitting on his throne in 
all his glory! The Bible describes God on this throne with beautiful 
colors; there are lightening and thundering, along with burning lamps 
of fire. 

 

Because Jesus Christ is our Blessed Hope we will not fear. Before God’s 
throne is a beautiful sea of glass like crystal. The believers will stand on 
this sea of crystal glass. After standing before God the Father, the 
believers are then taken to what the Bible calls the Marriage Supper of 
the Lamb. What a wonderful event this is. It will be like a marriage on 
earth where all the family and friends get together with wonderful 
music and great food. There is dancing and being with friends and 
family we love and maybe missed! The bride is always dressed in a 
beautiful white gown while in heaven the believers also are dressed in 
stunning white gowns. There is a spiritual union between God and his 
people. 



 

Revelation 19:8,9 And to her was granted that she should be arrayed in 
fine linen, clean and white: for the fine linen is the righteousness of 
saints…Blessed are they which are called unto the marriage supper of 
the Lamb. 

 

The Bible then shows us our home in heaven which is called the New 
and Holy Jerusalem. This city is enormous in size and height. It is like a 
large nation. Its foundation is made of beautiful stones through which 
the glory of God will shine. The city is full of crystal with gold, thus 
making it like a magnificent jewel shinning with God's glory through it! 

 

Revelation 21:10,11 And he carried me away in the spirit to a great and 
high mountain, and shewed me that great city, the holy Jerusalem 
descending out of heaven from God, Having the glory of God: and her 
light was like unto a stone most precious, even like a jasper stone, clear 
as crystal; 

 

How to Obtain the Blessed Hope and Live with God forever. 

 

John 3:16 For God so loved the world, that he gave his only begotten 
Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have 
everlasting life. 

 

Before you can live with the Blessed Hope and have assurance of 
eternal life, the death penalty for sin must end. God is holy and man's 



sin is a great offense. The penalty is eternal separation from God in a 
terrible place called hell. When Jesus Christ died on the cross and shed 
his blood, he paid the full penalty for sin. With the penalty paid, you 
now have full assurance of eternal life with God. Not only did Jesus die 
for your sin, but he rose from the dead with a glorified body; therefore, 
you can live with the Blessed Hope and also obtain a glorified body! 
God loves you, but to obtain the Blessed Hope, you first must repent of 
sin and then confess Jesus Christ is your Lord and Savior. 

 

Romans 6:23 For the wages of sin is death; but the gift of God is eternal 
life through Jesus Christ our Lord. 

 

Prayer to Receive Christ and Live with the Blessed Hope 

 

"God, I confess my sin to you and deeply repent of it. I believe Jesus 
Christ shed his blood on the cross and died for my sin. I believe he rose 
from the dead and he is coming again. I now confess Jesus Christ as my 
Lord and Savior. I now have eternal life with you as my Father God and 
can live with the Blessed Hope. 

I ask you as Father God to heal my broken heart. I forgive all who broke 
my heart. Please heal and free me from fear, anxiety, terror, hate, 
depression, bitterness and rejection. Thank you for sending Jesus Christ 
to free me of sin and heal my broken heart." 

 

The people in heaven tell us how they got there. This is the only way to 
obtain eternal and live with God forever. 

 



Revelation 5:9...for you were slain, and has redeemed us to God by 
your blood out of every tribe, and language, and people, and nation; 
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