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No Antigo Testamento, o Profeta Ezequiel recebeu uma visão vinda de DEUS. Ele viu um
vale de ossos secos representando a morte espiritual de Israel e de todo o mundo. A visão
profetizou a primeira vinda de CRISTO, SUAS pregações do Evangelho, e o resultado foi a
primeira ressurreição da morte para a vida eterna de todos os que creem “Na PALAVRA do
SENHOR”.1
DEUS disse a Ezequiel: “Filho do homem, porventura viverão estes ossos?” (Podem estes
mortos espirituais reviver?) Ezequiel disse: “SENHOR DEUS, TU [que os fizeste] o sabes”.2

DEUS falou novamente com o profeta
dizendo: “Profetiza sobre estes ossos,
e dize‑lhes: Ossos secos, ouvi a PALAVRA do SENHOR. Assim diz o SENHOR DEUS a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o espírito, e vivereis”.3
Israel sabia que estava destruído
como nação.4 Até os dias de hoje eles
estão irremediavelmente divididos.
Mas DEUS disse a Ezequiel que levantaria outra nação mais estimada que o
primeiro Israel, pois este não pararia
de pecar. O segundo Israel seria um
povo de todas as nações do mundo,5
uma pequena parte dos judeus eleitos e
uma multidão de gentios enxertados na
Videira Verdadeira6 (CRISTO). Seria
uma grandiosa, santa nação, daqueles
tirados da vida morta do pecado para
a vida eterna.7 Eles nunca se separariam
de DEUS nem se oporiam à SUA vontade. Essa foi a primeira ressurreição
por meio do poder da ressurreição de
CRISTO.8
Em 1964, antes da minha primeira

ressurreição por meio de CRISTO, eu,
Bernie Hoffman, vulgo Tony Alamo,
era conhecido como um grande pecador, praticava tudo que estava em desacordo com a vontade de DEUS e era totalmente destituído de qualquer conhecimento de DEUS. Eu não fazia ideia
da existência de DEUS. As palavras de
DEUS eram para mim fábulas e mitos,
e eu não conseguia entender como as
pessoas podiam acreditar em DEUS
ou no SEU FILHO. Eu não conseguia
acreditar naqueles que diziam que acreditavam em DEUS, porque eles eram
hipócritas. Eles pecavam como eu ou
até mais. Eu sabia porque estava sempre
com eles. Nós todos éramos um grupo
de ossos mortos e secos. Eu ficava com
raiva de qualquer um que tentasse me
converter ao Cristianismo, porque para
mim a Bíblia era uma perda de tempo.
A vida que eu vivia não me dava tempo
para jogos nem contos de fadas.
Na área de marketing, eu era considerado o número 1. Era responsável

tanto pelo sucesso da carreira de muitos
cantores e atores famosos mundialmente quanto pela promoção bem‑sucedida
de vários produtos domésticos bastante
conhecidos. Naquela época, meu pior
pesadelo era me ver convertido e distribuindo folhetos evangélicos sobre
JESUS nas ruas, esquinas, morando
em algum alojamento missionário em
um bairro pobre e acabado, pregando o
Evangelho e organizando filas para alimentar pessoas famintas.
Em meados dos anos 60, o mundo
não estava bom para mim. Eu não gostava de drogas nem de pessoas sujas
com princípios morais de suínos, e eu
odiava o que o movimento hippie estava fazendo com Hollywood, o Sunset
Boulevard, e com o mundo. E eu não
era nenhum santo. Eu não me importava com o que as pessoas faziam com
seus pecados, desde que não os exibissem na frente das famílias com crianças. Para mim, o mundo estava termi(Continua na página 2)

1 Ezeq. 36:1, 4 2 Ezeq. 37:3, original em hebraico 3 Ezeq. 37:4-5, original em aramaico 4 Ezeq. 37:11 5 Gên. 17:4-16, 22:18, 26:4, 46:3, 48:19, 49:10, Êxodo 19:6, 32:10, Sal.
22:27, Isaías 2:2, João 11:51-52, Atos 10:34-35, Efés. 1:10, Heb. 8:8-12, 1 Pedro 2:9-10, Apoc. 5:9, 14:6, e muito mais 6 João 15:1, Rom. 11:17, 19, 23, 24, Apoc. 7:4 7 1 Pedro
2:9 8 Rom. 15:12, 1 Cor. 15:15, 16, Col. 2:12, 3:1, 1 Tes. 4:16, Apoc. 20:5-6
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(Continuação da página 1)
nado, morto, seco, revoltante e deprimente.9 Nada mais realmente tinha valor algum. Eu acho que outras pessoas
no mundo sabiam disso tanto quanto
eu, e tomavam drogas para tentar escapar da realidade. As igrejas eram hipócritas; aparentemente, todo o mundo
sabia disso também. O mundo inteiro
estava morto em seus pecados e transgressões.10 O mundo era um vale enorme de ossos secos, exatamente como os
que Ezequiel viu.11
Eu encontrei JESUS em um escritório de Beverly Hills de uma forma totalmente sobrenatural. Ninguém é capaz
de imaginar como eu fiquei apavorado
e, mesmo assim, como fiquei feliz quando DEUS provou para mim que ELE e
SEU FILHO realmente existem. Fiquei
muito emocionado ao sentir SEU maravilhoso ESPÍRITO SANTO e ouvir
SUA poderosa voz ecoando no ambiente e em cada parte do meu corpo,
como se eu fosse um filtro pelo qual as
palavras passavam de um lado para o
outro, em todas as direções. SUA presença era gloriosa e aquecedora. SEU
ESPÍRITO pesava sobre mim como se
a poderosa mão de DEUS estivesse me
agarrando. E SUAS palavras me diziam:
“Levante‑se e fale para o povo nesta
sala sobre o SENHOR JESUS CRISTO;
avise que ELE está voltando à Terra
ou você certamente morrerá”. Quando
SEU ESPÍRITO veio àquele escritório e
me segurou com firmeza, foi‑me dado
9 Mat. 13:39, cap. 24, 1 Cor. 15:24, Heb. 9:26, 1 Pedro
4:7 10 Efés. 2:1, 5, Col. 2:13 11 Ezeq. 37:1
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o conhecimento de SUA sabedoria indescritível e inacreditável.12 ELE era
cada átomo e molécula. ELE era o ar.
ELE sabia de tudo que havia passado e
tudo que aconteceria no futuro.13 Eu estava constrangido porque eu sabia que
ELE sabia todas as coisas que eu havia
feito em toda a minha vida. Então ELE
me mostrou que o Céu e o Inferno realmente existem. Eu sabia para onde eu
iria se não fizesse o que ELE disse... e
não seria para o Céu.
Apesar de amedrontador,14 era maravilhoso saber que DEUS era vivo e
real, e que ELE era tudo o que os profetas e apóstolos disseram que ELE era.
ELE não mudou nem um pouco desde
os dias em que criou os Céus, a Terra e
tudo o que neles há.15 Imediatamente,
eu sabia que iria sempre temer, admirar,
respeitar, amá‑LO e servi‑LO. Eu sabia
que eu estaria mais do que disposto a viver, ser perseguido, morrer por ELE e a
fazê‑lo alegremente e com todo prazer.16
Depois que DEUS me soltou daquele escritório, eu comecei a perguntar a
ELE: “O que queres que eu faça? Farei
qualquer coisa que pedires”. Não recebi
resposta, então imaginei que ELE quisesse que eu fosse à igreja. Imaginei que
a maior fosse a melhor; então fui até lá,
e não O encontrei. Então fui a outras
igrejas, mas ELE também não estava
lá. Então li livros com fotos na capa de
pessoas que aparentavam ser sábias e
devotas, com barbas compridas e roupas religiosas. Porém, eu sabia que os
livros estavam errados porque diziam
para não temer a DEUS,17 que DEUS
não ameaça as pessoas e que você poderia pecar sem ir para o Inferno.18 Eu
não estava interessado em um DEUS
como aquele; eu estava preocupado em
encontrar o DEUS que me ameaçou,19

o DEUS que me mostrou o Céu e o
Inferno, levando‑me a fazer algo que
ninguém mais poderia me levar a fazer,
algo que eu nunca quisera fazer.
Nunca pensei que a verdade pudesse
ser encontrada na Bíblia porque havia
tantas à disposição. Eu sentia que nada
do que o público em geral gostasse era
sábio, porque eu acreditava que as pessoas eram todas burras. Finalmente, comecei a ler a Bíblia e nela encontrei o
plano para a salvação e instruções para
a vida eterna que me ensinavam como
crescer em CRISTO e espiritualmente
me tornar uma pessoa que levasse muitas almas para ELE.20
Quando comecei a ler a Bíblia, senti
o poder de DEUS me segurar da mesma forma que eu havia sentido anteriormente naquele escritório de Beverly
Hills. Então, DEUS me mostrou outras
visões do Céu e do Inferno.21 Eu supliquei a DEUS: “SENHOR, não me mande para o Inferno!” Então eu vi o Céu e
senti a paz do Céu.22 Apesar de eu ser
espiritualmente cego, nu e pequeno, eu
disse a DEUS que não me importava de
permanecer cego, nu e insignificante se
eu simplesmente pudesse sentir aquela
paz celestial para sempre. Eu vi o Inferno mais uma vez e supliquei mais uma
vez a DEUS por misericórdia e perdão.
Então o poder do PAI, FILHO e ESPÍRITO SANTO entraram em meu corpo
mortal.23 Pela minha fé em JESUS e no
sangue que ELE derramou por mim,
e pela minha fé nas Palavras de DEUS
que eu ouvi e obedeci24 senti cada pecado que eu havia cometido sendo retirado de minha alma.25 Eu me senti limpo
e puro.26 Algo realmente maravilhoso
havia acontecido comigo e havia sido
feito para mim por CRISTO JESUS, “o
DEUS SANTO de Israel”.27 Eu estava

12 Núm. 24:16, 1 Sam. 2:3, Jó 21:22, Sal. 32:8, Prov. 2:6, 3:20, 9:10, Lucas 1:77, Rom. 11:33, 1 Cor. 1:25, 2:16, 3:19,
2 Cor. 4:6 13 Sal. 44:21, 94:11, Isaías 46:9-10, 1 Cor. 3:20, 1 João 3:20, Apoc. 21:6, 22:13 14 Gên. 35:5, Lev. 26:16,
Jó 31:23, Jer. 32:21, Ezeq. 32:32, 2 Cor. 5:11 15 Gên. 1:1, Mal. 3:6, Atos 4:24, 2 Cor. 5:11, Heb. 13:8 16 Sal. 5:11,
35:19, Isaías 51:11, 61:10, João 16:33, Atos 2:28, 20:24, Rom. 12:8, 15:13, 2 Cor. 8:12 17 Gên. 22:12, Sal. 112:1, Prov.
13:13, 14:16, 28:14, 31:30, Ecles. 7:18 18 Prov. 8:36, Ezeq. 18:2, 4, Apoc. 19:20, 20:10, 14, 15, 21:8 19 Gên. 2:17,
6:7, 9, 13, Êxodo 20:5, 32:33, 34:7, Ezeq. 3:18, 18:20, Mat. 8:12, 22:13, Marcos 16:16, Apoc. 2:5, 16, 22-23, 3:3, 20:15
20 João 4:35-36, 15:5, 8, 15-16, Apoc. 14:18 21 Isaías 5:14, 14:9, Lucas 16:22-31, Atos 7:55-56, Apoc. 4:1-11, 14:1011, 15:1-4, 20:10, 21:2-5, 10-27, 22:1-5 22 Rom. 5:1, Efés. 2:14, Filip. 4:7, Col. 3:15, 1 Tes. 5:23, 2 Tes. 3:16 23 Lev.
26:11-12, João 14:16, 2 Cor. 6:16, 1 Pedro 2:5, 1 João 3:24 24 Hab. 2:4, Mat. 17:20, Lucas 7:50, Atos 20:21, 26:18,
Rom. 1:17, 3:28, 5:2, 10:17, 11:20, Gál. 2:16, 3:11, Efés. 2:8, 3:17, Heb. 10:38 25 Marcos 14:24, João 6:53, Atos 20:28,
Rom. 3:25, 5:9, Efés. 1:7, 2:13, Col. 1:14, 20, Heb. 9:12, 14, 22, 1 Pedro 1:18-19, Apoc. 1:5, 5:9 26 Heb. 10:19-22,
1 João 1:7, Apoc. 1:5, 7:14 27 Sal. 89:18, Atos 3:13-14
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tão feliz por estar livre do pecado e por
possuir esse novo poder sobre o pecado,
que queria contar para todo o mundo a
fim de que os outros também pudessem
conhecê‑LO e ter vida eterna.
Mesmo depois de estar no ministério por CRISTO desde 1964, toda vez
que leio a Bíblia sinto o tutano espiritual
sendo derramado do Céu para dentro
destes ossos que já foram tão secos. A
PALAVRA de DEUS colocou nervos
espirituais ao redor desses ossos que
uma vez foram secos, cobrindo‑os com
a carne e pele da armadura espiritual.
Cada PALAVRA de DEUS tem enxertado mais de CRISTO em meu coração.
Ainda posso sentir cada PALAVRA de
DEUS soprando o sopro do ESPÍRITO
SANTO em minha alma, dando‑me
poder para continuar forte e extinguir
todas as flechas flamejantes que Satanás
tem disparado contra mim através dos
anos. A cada dia, fico mais convencido
de que “somos mais do que vencedores”
em CRISTO JESUS,28 e que estamos
“perfeitos nELE”.29 E também sei como
é importante seguir cada PALAVRA de
JESUS o qual disse, momentos antes de
SUA ascensão ao Céu dentro de uma
(Continua na página 8)
28 Rom. 8:37, 1 João 4:3-4 29 Col. 2:10

Tanzânia
Caro Pastor Alamo, amado Pastor,
dádiva de Deus,
Que a glória, a paz e a misericórdia
do Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor
estejam convosco e com seu ministério. Agradeço a Deus, a quem tenho
servido desde 1994. Sou evangélico
em Musoma, na Tanzânia. Tenho trabalhado pela expansão de meu ministério em todo o país e até fora da
Tanzânia. Bem, Pastor, não tenho ouvido sua voz nem sua pregação, nem
mesmo visto seu rosto, mas por meio
de sua literatura eu recebo e leio sobre as maravilhosas mensagens, como
“Ossos Secos”, O Messias e “God’s
Farm” (A Fazenda de Deus), de sua
autoria, Pastor Tony Alamo, o maior
orador internacional. Por meio dessa
literatura, tomei conhecimento
e compreendi sua preocupação atual e futura com a Igreja,
que é o corpo de Cristo. Meus
colegas de trabalho no Senhor,
os novos conversos, que aceitaram a Cristo por intermédio de
sua literatura, e eu formamos
uma irmandade chamada Belie‑
ver Community Church – BCC
(Igreja da comunidade de fiéis).
Queremos estender seu mi-

Associado do Ministério Cristão Tony Alamo, Ministro M.C., distribuindo os
boletins informativos do Pastor Alamo – República Democrática do Congo
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nistério pela África Oriental, particularmente na Tranzânia, e avançar para
expandi‑lo às vilas mais remotas. Precisamos de sua ajuda, por favor, Pastor.
Se o senhor puder, envie‑nos alto‑falantes, um gerador, bem como as Bíblias
para novos conversos e a literatura para
o aprendizado, para atender às nossas
necessidades nesse ministério evangélico e no evangelismo nativo. Com isso,
Deus há de abençoá‑lo copiosamente.
Que o Senhor abençoe seu ministério e
enalteça sua vida espiritual pelo ótimo
trabalho realizado. Valorizamos e aguardamos ansiosamente uma resposta positiva sua.
Na fé em Cristo,
O.E.M.
Tanzânia, África Oriental

Califórnia
Caro Pastor Alamo,
Escrevo esta carta com a força do Espírito Santo e em plena marcha de batalha,
com a armadura de Deus (Efés. 6:10-17).
Recentemente, pelo crescimento espiritual e a amizade de um irmão do serviço de
Deus, determinadas verdades e segredos
da Bíblia foram revelados pelo Espírito
Santo. Sei que Deus está preparando Seus
escolhidos agora, e me deparei com uma
página em uma de suas publicações. Devo
dizer que Deus trouxe sua literatura até
mim em um momento crítico, quando eu
precisava saber de certas verdades. Estou
realmente impressionado com seu ministério. O senhor ensina a verdade pura, não
disfarçada, mostrando para mim todos os
aspectos proveitosos da profecia. Peço
que me inclua em seu recenseamento dos
membros e em sua mala‑direta, para que
eu possa crescer no Espírito Santo, armado com a espada da verdade de Deus. Estou em uma penitenciária do Estado, portanto peço a gentileza de não enviar livros
com capa dura. Não estou em condições
de doar recursos no momento, mas oro
para que seu poderoso ministério prospere e estabeleça‑se completamente.
Atenciosamente,
B.L.
Corcoran, Califórnia

ÍNDIA
Querido irmão amado e grandioso líder
espiritual, Reverendo Tony Alamo,
Saudações de seus irmãos do Ministério Cristão Tony Alamo na Índia.
Fiquei muito feliz e agradecido quando
recebi as Bíblias Sagradas e outras obras
de literatura, inclusive O Messias. Em
oração, meus irmãos cristãos e eu estamos distribuindo o verdadeiro plano de
salvação àqueles que sabem falar inglês,
bem como tentando traduzir essa literatura singular para nossa língua‑mãe,
para os que não falam inglês e vivem nas
vilas. Um grande número de pessoas,
motoristas de ônibus e carro, estudantes
do ensino médio, medicina e engenharia, trabalhadores e empregadores nas
fábricas, professores e todos os que os
receberam com grande interesse estão
sendo abençoados por essa literatura,
que leva consigo o verdadeiro plano da
salvação. Diversas pessoas receberam
Jesus Cristo como seu Salvador por
meio de sua literatura em nossa cidade.
Peço que ajude a manter nosso ministério em suas valorosas orações.

Irmão T.R. distribuindo “O Messias”, livro dinâmico e salvador de almas do
Pastor Alamo – Rajahmundry, Índia
Respeitosamente, seu servidor em
Sua vinha.
Na fé do Senhor,
Pastor N.T.
Rampachodavaram Mandal
Índia

Este é um trecho do livro do Pastor Alamo, O Messias.
O Maior de Todos os Milagres Impresso:
o Registro de

O Messias

De Acordo com as Profecias Bíblicas
“Todos os profetas dão testemunho sobre ELE” (Atos 10:43).
“No rolo do Livro está escrito a MEU respeito”
(Salmo 40:7; Hebreus 10:7).

(B) ISAÍAS 53 (continuação)
(9) OS SOFRIMENTOS VICÁRIOS
do Messias, Isaías 53:4-6, 8, 10-12:
“Verdadeiramente ELE carregou sobre SI as NOSSAS enfermidades, e as
NOSSAS dores levou sobre SI” (Isaías
53:4); “Mas ELE foi ferido por causa das
NOSSAS transgressões, e esmagado por
causa das NOSSAS iniquidades; o castigo que NOS traz a paz estava sobre ELE,
e pelos golpes recebidos por ELE fomos
sarados” (Isaías 53:5); “O SENHOR fez
cair sobre ELE a iniquidade de todos
nós” (Isaías 53:6); “Pela transgressão do

MEU POVO ELE foi atingido” (Isaías
53:8); “…quando der ELE a SUA alma
como oferta pelo pecado” (Isaías 53:10);
“As iniquidades DELES levará sobre
SI” (Isaías 53:11); “ELE levou sobre Si
o pecado de muitos” (Isaías 53:12).1
O fato que se destaca neste capítulo
são os sofrimentos vicários do Messias. Este capítulo maravilhoso contém
apenas doze versos, e mesmo assim por
catorze vezes anuncia a doutrina do
sacrifício vicário por todos os pecados
humanos. Toda a seção (Isaías 52:13 até
53:12) é repleta desse conceito, e o mis-

tério nunca foi desvendado até que o
SENHOR JESUS “tenha se tornado
pecado por nós” (II Coríntios 5:21)
e “tenha morrido por nossos pecados” (I Coríntios 15:3).
JEOVÁ “fez cair sobre ELE a iniquidade de todos nós” (Isaías 53:6).
O Messias foi o Redentor Divino
sobre o qual caíram todos os raios ardentes do julgamento que deveriam ter
caído sobre a humanidade. Como a graça de DEUS é maravilhosa por meio do
sacrifício expiatório de CRISTO! Então, a cruz se tornou ao mesmo tempo a
humilhação mais profunda de CRISTO
e SUA mais alta glória, e ainda o meio
designado para trazer salvação aos homens.
Quando o SENHOR JESUS veio,
ELE cumpriu estas profecias messiânicas pela morte expiatória na cruz: “Levando ELE mesmo em SEU corpo os
nossos pecados sobre o madeiro [árvore]” (1 Pedro 2:24).
(10) O Messias sofrerá VOLUNTARIAMENTE e sem reclamar, Isaías
53:7:
“ELE foi oprimido e afligido, mas
não abriu a SUA boca; como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a
ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ELE não abriu a SUA boca.”

1 O AUTOR DIVINO torna impossível para qualquer engenhosidade ou aprendizado eliminar a doutrina da expiação vicária dessa passagem, ao apresentá‑la com tanta
frequência, em formas tão variadas e da mesma forma, que aquele que for bem‑sucedido em um lugar fica compelido a encontrá‑la em outro.
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De nossa linha de oração
e informação 24 horas:

Pastor Mike Omoasegun, com alguns membros da congregação, recebe a
literatura do Pastor Alamo e as Bíblias King James do Ministério Cristão
Tony Alamo – Suleja, Nigéria
Normalmente, outros sofredores
emitem murmúrios ou reclamações,
especialmente quando são tratados
injustamente, porém com o Messias
sofredor não foi dessa forma. ELE SE
submeteu voluntariamente à tarefa que
a ELE foi designada de “suportar nossos
pecados”, e foi como um cordeiro para
o matadouro. Num silêncio sublime
e magnânimo, o Messias irá suportar
o pior, porque Jeová assim o deseja. E
aqui vemos todo o mistério insondável
do amor infinito.
No Novo Testamento, quando JESUS, o MESSIAS, foi espancado, acusado falsamente, maltratado, zombado, cuspido, perseguido, sujeitado a
maus‑tratos, chicoteado e crucificado,
não houve nenhum pouco de ressentimento, nenhuma incriminação contra
SEUS carrascos, nenhuma reclamação
em voz alta, mas apenas uma oração.
Após várias falsas testemunhas terem se manifestado contra ELE, o sumo
sacerdote LHE disse: “Não respondes
coisa alguma?” “JESUS, porém, guardava silêncio” (Mateus 26:59-63).

Aqui vemos a oração de JESUS, enquanto sofria as torturas da crucificação: “PAI, perdoa‑lhes, porque não sabem o que fazem” (Lucas 23:34).
Todo esse procedimento é tão raro,
tão contrário à natureza e à experiência
humanas, que não se pode evitar o assombro e o espanto tanto pela estranha
profecia quanto pelo seu cumprimento
ainda mais extraordinário.
(11) Quando for tirado da Prisão
e do Julgamento, o Messias não terá
NENHUM ADVOGADO para defender SUA Causa, nenhum amigo para
O declarar Inocente. Isaías 53:8:
“Da opressão [prisão] e do juízo foi
tirado; e quem contará o tempo da SUA
vida?”
O Sinédrio [suprema corte dos antigos judeus] tinha o costume de, em
“julgamentos pela vida”, chamar aqueles
que sabiam qualquer coisa em favor do
acusado para vir à frente e fazer a declaração. Isso não foi feito no julgamento de JESUS de Nazaré; ao contrário, o
procedimento do julgamento foi rápido

D.R., da biblioteca de McAllister, do Seminário Teológico de Fuller, em Pasadena, Califórnia, nos
ligou e disse que encontrou alguns
boletins informativos no chão e os
leu. Ele disse que adorou os textos e
solicita sua inclusão na mala‑direta.
Ele disse que gostaria que enviássemos todos os boletins informativos
e todas as demais obras de nossa
literatura que tiverem sido escritas
pelo Pastor Alamo. Ele deseja ter a
coleção completa da literatura do
Pastor Alamo para que os pesquisadores possam visitar sua biblioteca e aprender mais sobre a Palavra
de Deus e também sobre o Pastor
Alamo. Ele está muito entusiasmado com isso. Disse que adoraria encher uma das estantes com as obras
do Pastor Alamo, e disse que o Pastor Alamo diz as coisas como são.
e injusto, antes que o Sinédrio entrasse
em contradição evidente com as suas
próprias regras e contra todos os padrões de direito e justiça.
JESUS teve de aparecer sozinho e
indefeso diante da hierarquia de judeus corruptos e dos representantes do
maior poder de gentios da Terra naquele tempo. Nem sequer uma pessoa
apareceu para ficar ao SEU lado. Judas
O traiu; Pedro O negou com juramento;
e os outros discípulos “O abandonaram
e fugiram” (Mateus 26:56). E muitas
das mulheres que O seguiram e dedicaram‑se a ELE durante o ministério
ficaram “olhando [de] longe” quando
ELE estava sendo crucificado (Mateus
27:55). Na hora que ELE mais precisava, humanamente falando, NEM MESMO UMA PESSOA FICOU AO SEU
LADO. Na verdade, mais tarde, depois
que horas de sofrimento agonizante haviam entorpecido SEU corpo quebrantado, Maria, SUA mãe, algumas mulheres fiéis e João, o discípulo amado, “fi(Continua na página 6)
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caram ao lado” da cruz; porém, durante
SEU julgamento e nas primeiras horas
da SUA crucificação ELE foi deixado
sozinho – totalmente sozinho. Nunca,
na história do mundo, alguém foi abandonado completamente pelos amigos e
entes queridos conforme o foi JESUS.
JESUS foi preso NÃO pelos oficiais
propriamente ditos, mas por um aglomerado, uma turba, “uma grande multidão com espadas e varapaus, vinda da
parte dos principais sacerdotes e pelos
anciãos do povo” (Mateus 26:47). Até
mesmo JESUS comentou sobre a inconsistência da forma como eles se aproximaram: “Saístes, com espadas e varapaus para ME prender, como para um
salteador? Todos os dias ME assentava
junto de vós, ensinando no templo, e
não ME prendestes. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprissem as Escrituras dos profetas” (Mateus 26:55-56).
Testemunhas falsas foram subornadas para testemunhar contra ELE, “para
sentenciá‑LO à morte” (Mateus 26:59),
e ELE foi julgado à noite, o que era ilegal.
Na corte romana, quando Pilatos
procurou em vão encontrar uma causa
para condená‑LO justamente, perguntou ao povo: “Mas que mal fez ELE?”
A única resposta que recebeu foram
os gritos absurdos da multidão, atiçada pelos seus líderes: “Crucifica‑O!
Crucifica‑O!” (Mateus 27:22-23). Então, quando Pilatos viu que as palavras
de razão e justiça em nada prevaleceram e que um “tumulto” ainda pior estava se desenvolvendo, ele, como um
fraco, lavou as mãos para o caso e entregou JESUS para ser crucificado (Mateus 27:22-26). Esse foi o pior erro da
justiça nos anais de toda a História.
Mas a inocência de CRISTO não foi
confirmada apenas por Pilatos – “Eu
nenhum crime acho nELE” (João
19:6) –, mas também pelo profeta messiânico dos tempos antigos: “Ainda que
nunca tenha cometido injustiça, nem
saído engano da SUA boca” (Isaías 53:9).

Continua no volume boletim 06100

Zâmbia
Prezado Pastor Tony Alamo,
Estou muito feliz por lhe escrever
esta carta. Como está o senhor, Pastor? Espero, pela graça de Deus Todo‑
Poderoso, que o senhor esteja bem.
Li seu boletim informativo mundial
“Leaders and Fables” (Líderes e fábulas), que Deus fez com que cruzasse
meu caminho por milagre. Depois
da leitura, senti‑me muito abençoada
e tive vontade de lhe escrever. Agradeço‑lhe as maravilhosas mensagens
endereçadas aos perdidos e ainda não
salvos, para que Cristo possa se formar na vida deles. Por meio de sua
literatura, diversas pessoas têm alcançado Cristo e se livrado do demônio.
Que Deus abençoe o senhor econômica, física e espiritualmente.
Pastor, sou uma jovem senhora
casada há cinco anos. Entreguei minha vida a Jesus Cristo há dois anos,
e o Senhor tem sido muito bom para
mim. Tenho uma visão de pregar o
verdadeiro Evangelho de Jesus para as
outras pessoas. Nós, mulheres africanas, temos sido mantidas acorrentadas por séculos por força de tradicionais mitos, de forma que realmente
desejo me entregar ao Senhor. Pastor,
estou pedindo bíblias, livros, boletins
informativos, mensagens de Deus
gravadas e mais literatura para me
ajudar a buscar e testemunhar pelas

almas perdidas. Finalmente, gostaria
de solicitar materiais para estudos da
Bíblia e canções gravadas.
Na fé em Cristo,
L.M.
Isoka, Zâmbia
Prezado Pastor Tony Alamo,
Minhas saudações com alegria e
sinceridade, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeço a Deus
sua vida e a forma como Ele planejou
usá‑lo para difundir Sua Palavra, de
forma que pudesse atingir os quatro cantos do mundo para que vidas
fossem salvas. Pastor Alamo, eu era
pagão antes de ser salvo das coisas
ruins por meu colega de trabalho,
e quando li sua mensagem no boletim informativo alinhei meu coração
e agora tenho certeza de que Deus
está mudando minha vida. Entendi
rapidamente que Deus quer que nos
estimulemos com Sua justiça. Pastor
Alamo, estou pedindo uma ou duas
bíblias em inglês para que meu amigo
e eu possamos ler a Palavra do Senhor
Todo‑Poderoso. Que a paz de nosso
Senhor esteja com o senhor e em seu
espírito. Agradeço-lhe muito a bondade e às pessoas que respondem às
solicitações com toda a consideração.
Obrigado!
G.N.
Kitwe, Zâmbia

México
Mui estimado Pastor Alamo,
Sua literatura chegou até mesmo ao lugar onde me encontro,
e contém mensagens e testemunhos muito interessantes de diferentes partes do mundo. Sem dúvida, Deus está usando o senhor
de maneira forte para que Sua mensagem de salvação possa ser
levada a cada ser humano. Estou na prisão há sete anos e meio por
tráfico de maconha. Nos dois últimos anos que passei aqui, Deus
se manifestou em minha existência miserável de forma realmente
extraordinária. Espero ser liberado este ano e gostaria de saber se o
senhor pode me enviar seu livro O Messias e outras obras que possam me ajudar a converter meus filhos.
M.A.
Monclova, Coahuila, México
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Gana
poderoso do Deus Todo‑Poderoso. Sem

Amado e bom Pastor,
Fiquei realmente satisfeito por ter
recebido seus boletins informativos. Eu
tinha uma caixa cheia de boletins na semana passada. Caríssimo servidor do
Senhor, as pessoas ficaram muito contentes ao lê‑los. Nossos amigos na vila,
com os quais sempre compartilhamos
seus presentes e visitamos para reuniões
de oração, estavam ansiosos por lê‑los
e algumas almas foram revigoradas ao
lerem as cartas dos demais. Estamos
muito felizes e imploramos que o senhor nos acrescente à sua mala‑direta
para nos enviar os materiais evangélicos. Precisamos de algumas Bíblias, de
suas obras de literatura e ficaremos muito felizes de receber os ensinamentos de
seu ministério. Oramos pelo senhor, seu
amado filho, Sion, e todos os que trabalham com o senhor em seu ministério.
Que Deus o abençoe fartamente. Acima
de tudo e por todos os meios, pedimos
que ore por nós. A oração move o braço

Nigéria
Caro Pastor,
Saudações em nome do Senhor Jesus
Cristo. Amém! Os últimos boletins informativos que o senhor me enviou foram distribuídos e fiquei impressionado com as mudanças que eles têm causado na vida das
pessoas que prometem servir ao Senhor
de todo o coração, algumas prometendo
também escrever para o senhor. Gostaria
de solicitar 25 cópias do livro O Messias e
150 boletins informativos diversos, algumas Bíblias e outras obras de sua literatura
para me ajudar em minhas distribuições
de evangelização entre amigos, familiares
e outras pessoas interessadas que queiram
conhecer mais sobre o Senhor Jesus Cristo.
Eu realmente desejo ser um de seus ministros aqui na Nigéria. Gostaria de saber o
que é preciso para atingir essa meta. Percebo que a mão de Deus está em sua vida
e em seu ministério, e gostaria de ser parte
daquilo que o unge e glorifica sua vida e
seu ministério. Aguardo ansiosamente por
notícias suas.
Na paz do Senhor,
R.M.
Port Harcourt, Nigéria

oração, estaremos apenas “tocando nossos barcos”. Pedimos que ore por nossos
estudantes voluntários, que viajam até as
vilas e montanhas distantes para realizar
o trabalho do Senhor. Ore para que eles
tenham coragem, fé e amor. Que o Espírito do Senhor seja seu guia e líder. Que
Ele se lembre de abençoá‑lo fartamente.
Oramos a Deus para que o senhor tenha
uma vida longa, paz e prosperidade.
Com nosso amor pelo senhor, no amor
de Cristo,
A.S.
Acra, Gana

Caro Pastor Tony,
Obrigada por me enviar seu livro O
Messias, além dos dez boletins informativos. Os materiais trouxeram conscientização espiritual e um novo zelo
pelo trabalho de Deus em minha vida.
Distribuí alguns boletins informativos
a amigos cristãos cuja fé havia minguado, e ao visitá‑los, passaram a expressar muita alegria por terem revivido o
Espírito. Todos agora estão muito
bem, como resultado da leitura de
seus boletins informativos. Essas
pessoas estão ansiosas por novos
boletins informativos, portanto
peço que, por gentileza, me envie cerca de 150 e algumas Bíblias
para novos conversos, que precisam realmente delas. Estou muito
agradecida por saber que enviará o
material para mim. Obrigada pelo
rico ensinamento da Palavra de
Deus que o senhor tem difundido
com tanta fé. Que Deus Todo‑Poderoso continue a abençoá‑lo. A fé
move montanhas.
De sua filha em Cristo,
T.O.
Kumasi, Gana
Caro Pastor,
Estou enviando saudações ao

Togo
Amado em Cristo,
Estamos muito felizes por ter recebido sua carta. Estamos muito felizes com a literatura que o senhor
nos enviou. Deus está realmente trabalhando por meio dela. Ganhamos
cerca de 15 almas que vieram buscar
Cristo por meio de suas obras e estamos orando para que Deus abençoe
todos vocês fartamente.
Em relação aos CDs, precisamos
deles e de Bíblias para novos conversos. Na situação atual, não temos
como arcar com esse custo. Togo é
um país muito pobre.
Aguardamos ansiosamente pelos
CDs e pelas Bíblias para o Evangelismo da Páscoa.
Que o senhor seja abençoado em
nome de Jesus, Amém!
Rev. Henry James
Lomé, Togo

senhor aqui de Gana. Depois de ler
toda a sua obra intitulada O Messias,
tenho muita satisfação em dizer que
finalmente aceitei Jesus Cristo como
meu Salvador e entendi que Ele veio
e morreu na cruz por mim. Anteriormente, eu estava vivendo neste mundo sem conhecer a Deus, e nada sabia
sobre o Seu Filho, o Messias. Depois
de ler sua literatura, agora sei que estava perdido, mas Jesus me encontrou,
estava nas trevas, mas o Senhor me
trouxe para a luz. Sou, portanto, um
cristão renascido e um filho do Deus
vivo. Neste momento, não tenho uma
Bíblia. Se possível, peço que me envie
uma, bem como seu livro O Messias. Se
o senhor puder também me enviar outra obra qualquer que possa me ajudar
a conhecer a Deus melhor, apreciarei.
Agora sou membro da Igreja Pentecostal de Koforidua. Que o Senhor Deus o
abençoe fartamente pelas ótimas obras
que o senhor tem realizado.
Atenciosamente,
D.F.
Koforidua, Gana

https://twitter.com/tonyalamominist
https://www.youtube.com/user/PastorTonyAlamo
https://www.facebook.com/pages/TONY-ALAMO-Christian-Ministries
/729439147079523?fref=ts
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nuvem: “Ide por todo o mundo, pregai o
evangelho a toda criatura”30 (pregar para
todo osso seco, aqueles que estão mortos
espiritualmente para que eles possam
“ouvir a PALAVRA do SENHOR”31).
“Quem crer e for batizado será salvo;
mas quem não crer será condenado”.32
Se você é como eu e, ao invés de ser
condenado, prefere ser salvo, então faça
esta oração a DEUS:
Meu SENHOR e meu DEUS, tem
misericórdia de minha alma pecado‑
ra.33 Creio que JESUS CRISTO é o FILHO do DEUS vivo.34 Creio que ELE
morreu na cruz e derramou o SEU
precioso sangue pelo perdão de todos
os meus pecados cometidos.35 Creio
que DEUS ressuscitou JESUS dentre
os mortos pelo poder do ESPÍRITO
SANTO36 e que ELE está sentado à
destra de DEUS neste momento, ou‑
vindo a minha confissão de pecados e
esta oração.37 Abro a porta de meu co‑
ração e TE convido a entrar, SENHOR
JESUS.38 Lava todos os meus pecados

imundos no sangue precioso que TU
derramaste em meu lugar na cruz do
Calvário.39 TU não vais me rejeitar,
SENHOR JESUS; TU irás perdoar os
meus pecados e salvar a minha alma.
Sei disso porque a TUA PALAVRA, a
Bíblia, o diz.40 A TUA PALAVRA diz
que TU não recusas ninguém, e isso
me inclui.41 Portanto, sei que TU me
ouviste, que TU me respondeste e que
estou salvo.42 Agradeço‑TE, SENHOR
JESUS, por salvares a minha alma,
e vou demonstrar a minha gratidão
cumprindo os TEUS mandamentos e
não pecando mais.43
Depois da salvação, JESUS disse que
você deve ser batizado, completamente
imergido na água em nome do PAI, do
FILHO e do ESPÍRITO SANTO.44 Estude a Bíblia (tradução para o português
por João Ferreira de Almeida, ou em
inglês a Versão King James) com diligência, e faça o que ela diz.45
O SENHOR quer que você conte aos
outros sobre sua salvação. Você pode
tornar‑se um distribuidor da literatura
Evangelho do Pastor Tony Alamo. Enviaremos as publicações gratuitamente.
Ligue ou envie‑nos um e‑mail para ob-

ter mais informações. Compartilhe essa
mensagem com outras pessoas.
Se você deseja que o mundo seja
salvo, conforme ordena JESUS, não
roube de DEUS seu dízimo e suas ofertas. DEUS disse: “Roubará o homem a
DEUS? Todavia vós ME roubais, e dizeis: Em que TE roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vós sois amaldiçoados com a maldição; porque a MIM
ME roubais, sim, vós, esta nação toda
[e todo este mundo]. Trazei todos os
dízimos [10% da renda bruta] à casa
do tesouro, para que haja mantimento
[alimento espiritual] na MINHA casa
[almas salvas], e depois fazei prova de
MIM, diz o SENHOR DOS EXÉRCITOS, se EU não vos abrir as janelas do
Céu, e não derramar sobre vós tal bênção, que dela vos advenha a maior abastança. Também por amor de vós reprovarei o devorador, e ele não destruirá os
frutos da vossa terra; nem a vossa vinha
no campo lançará o seu fruto antes do
tempo, diz o SENHOR DOS EXÉRCITOS. E todas as nações vos chamarão
bem‑aventurados; porque vós sereis
uma terra deleitosa, diz o SENHOR
DOS EXÉRCITOS” (Malaquias 3:8-12).

30 Marcos 16:15, Lucas 14:23 31 2 Reis 20:16, Isaías 1:10, Jer. 2:4, Ezeq. 37:4 32 Marcos 16:16, 2 Tes. 2:12 33 Sal. 51:5, Rom. 3:10-12, 23 34 Mat. 26:63-64, 27:54, Lucas
1:30-33, João 9:35-37, Rom. 1:3-4 35 Atos 4:12, 20:28, Rom. 3:25, 1 João 1:7, Apoc. 5:9 36 Sal. 16:9-10, Mat. 28:5-7, Marcos 16:9, 12, 14, João 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, Atos
2:24, 3:15, Rom. 8:11, 1 Cor. 15:3-7 37 Lucas 22:69, Atos 2:25-36, Heb. 10:12-13 38 1 Cor. 3:16, Apoc. 3:20 39 Efés. 2:13-22, Heb. 9:22, 13:12, 20-21, 1 João 1:7, Apoc. 1:5,
7:14 40 Mat. 26:28, Atos 2:21, 4:12, Efés. 1:7, Col. 1:14 41 Mat. 21:22, João 6:35, 37-40, Rom. 10:13 42 Heb. 11:6 43 João 5:14, 8:11, Rom. 6:4, 1 Cor. 15:10, Apoc. 7:14, 22:14
44 Mat. 28:18-20, João 3:5, Atos 2:38, 19:3-5 45 Deut. 4:29, 13:4, 26:16, Josué 1:8, 22:5, 2 Tim. 2:15, 3:14-17, Tiago 1:22-25, Apoc. 3:18

Para obter mais informações ou publicações sobre outros temas de seu interesse, entre em contato conosco.
Tony Alamo, World Pastor, Tony Alamo Christian Ministries Worldwide • P.O. Box 2948, Hollywood, CA 90078 USA
Linha de orações e informações 24 horas: (661) 252-5686 • Fax (661) 252-4362
www.alamoministries.com • info@alamoministries.com
O Ministério Cristão Mundial Tony Alamo proporciona um local para se viver com tudo o que for necessário à vida para todos aqueles que queiram
morar em nossas localidades nos EUA e que verdadeiramente estejam dispostos a servir ao SENHOR de todo o coração, alma, mente e força.
Serviços de adoração diariamente às 20h, e aos domingos às 15h e às 20h, na igreja da região de Los Angeles,
13136 Sierra Highway, Santa Clarita, California 91390, (661) 251-9424.
Transporte gratuito de ida e volta para os serviços de adoração, na esquina da Hollywood Boulevard com a
Highland Avenue, Hollywood, California, diariamente às 18h30min, e aos domingos às 13h30min e às 18h30min.
Serviços de adoração em Nova Iorque todas as terças‑feiras às 20h, e em outras localidades todas as noites.
Ligue para (908) 937-5723 e obtenha mais informações. SÃO SERVIDAS REFEIÇÕES APÓS OS SERVIÇOS DE ADORAÇÃO.
Solicite um exemplar gratuito do livro O Messias, do Pastor Alamo, que mostra CRISTO revelado em mais de 333 profecias do Antigo Testamento.
Torne‑se um trabalhador na colheita de almas distribuindo as publicações do Pastor Alamo.
Todas as nossas publicações e mensagens de áudio são gratuitas, incluindo o frete.
Se alguém tentar vendê‑las, ligue a cobrar para (661) 252-5686.
ESTA PUBLICAÇÃO CONTÉM O VERDADEIRO PLANO DE SALVAÇÃO (Atos 4:12). NÃO A JOGUE FORA. PASSE‑A PARA OUTRAS PESSOAS.
Para residentes em outros países, encorajamos a tradução das publicações para seu idioma nativo.
Em caso de reimpressão, por gentileza cite os dados de direitos autorais e de registro a seguir:
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