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A DIFERENÇA ENTRE
SALVAÇÃO
E RELIGIÃO
por Tony Alamo
Há muito mais pessoas religiosas dos nós, a buscarmos outros para
neste mundo do que pessoas que são serem SEUS discípulos, de forma
salvas, que renascem do ESPÍRITO. A que façam o mesmo.2 ELE faz
Tony e Susan Alamo, orquestra e coro em
Bíblia, em diversas passagens, nos ensi- isto em Mateus 28:18-20 com as
seus programas de televisão na década de
na que a religião é coisa do diabo, mas a seguintes palavras: “É-ME dado
1970 e no início da década 1980
salvação é coisa de DEUS.1
todo o poder no céu e na terra.
A diferença entre acreditar em Portanto ide, fazei discípulos de todas DEUS. Desta forma, JESUS, em Mateus
CRISTO e acreditar na religião é que, as nações, batizando-os [por submer- 28:19, diz a SEUS discípulos da época,
na crença em CRISTO, é DEUS quem são completa em água3] em nome do e a todos os SEUS discípulos até o dia
busca os homens. Em outras palavras, é PAI, e do FILHO, e do ESPÍRITO SAN- de hoje: “Portanto ide, FAZEI DISCÍDEUS que buscou o homem e que ainda TO; Ensinando-os a guardar todas as PULOS DE TODAS AS NAÇÕES [eno busca. DEUS comunicou-Se primei- coisas que EU vos tenho mandado; e eis sinando quem é o verdadeiro DEUS
ramente com Adão, Caim, Set, Enoque, que EU estou convosco todos os dias, a quem eles devem adorar, e que eles
Noé, Abraão, Isaque e Jacó no Antigo até a consumação dos séculos. Amém.” devem adorar e servir somente a ELE]
Testamento. No Novo Testamento, ELE Este é CRISTO buscando os homens, batizando-os [por submersão completa
comunicou-Se primeiramente com não os homens buscando DEUS. Ho- em água] em nome do PAI, e do FIMateus, João e o Apóstolo Paulo. Em mens buscando DEUS representam a LHO, e do ESPÍRITO SANTO.”
1964, ELE comunicou-se comigo, e “religião,” porém, quando DEUS busca
Para entrar no reino dos céus, devehouve muitos outros desde os tempos os homens, isto é a “salvação.”
mos ser perfeitos.4 Podemos ser perfeiBíblicos até hoje. Em outras palavras,
Todas as religiões exigem que os tos porque DEUS assim nos comanda,
DEUS tem buscado todos os carneiros, não salvos busquem a DEUS, ou aquele e DEUS nunca nos orienta a sermos
os líderes de SUA família, enviando-os que eles acreditam ser DEUS. O que é algo que para nós seja impossível.5 JEpara buscarem o rebanho que no futuro a religião? A religião é a crença do ho- SUS diz, em Mateus 5:48, “Sede vós
será salvo, aqueles que passarão a eter- mem no que ele acredita ser DEUS e a pois perfeitos, como é perfeito o vosso
nidade no Reino dos Céus com DEUS reverência dele a essa entidade. Está no PAI que está nos céus.” Se estivermos
PAI, CRISTO, SEU FILHO unigênito, e coração do homem que existe algum andando no ESPÍRITO SANTO, sereo ESPÍRITO SANTO.
tipo de deus. Esses homens, porém, mos perfeitos. Em Romanos 8:1-2 diz
CRISTO instrui SEUS discípulos, to- não têm noção do verdadeiro e único
(Continua na página 2)
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“Portanto, agora nenhuma condenação [nenhum inferno, nenhum lago de
fogo] há para os que estão em CRISTO
JESUS, que não andam segundo a carne, mas segundo o ESPÍRITO. Porque
a lei do ESPÍRITO de vida, em CRISTO JESUS, me livrou da lei do pecado
e da morte.” Observem que essa escritura não nos diz que podemos nos livrar da lei moral. Podemos apenas nos
livrar da lei do pecado e da morte. A
lei do pecado e da morte nos diz que se
violarmos a lei moral depois de termos
nascido novamente, do ESPÍRITO, não
haverá mais sacrifício (perdão) para
os pecados. Em Hebreus 10:26-31, temos as seguintes palavras: “Porque, se
pecarmos voluntariamente, depois de
termos recebido o conhecimento da
verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados; Mas uma certa expectativa
horrível de juízo, e ardor [indignação]
de fogo, que há de devorar os adversários [os inimigos de DEUS]. Quebrando alguém a lei de Moisés, morre
sem misericórdia só pela palavra de
duas ou três testemunhas: De quanto
maior castigo cuidais vós será julgado
merecedor aquele que pisar o FILHO
DE DEUS [as pessoas que fazem isso,
estão calcando ao Filho de Deus sob
seus pés e são dignos de um castigo
maior], e tiver por profano o sangue da
aliança com que foi santificado, e fizer
agravo ao ESPÍRITO da graça? Porque
bem conhecemos AQUELE que disse:
MINHA é a vingança, EU darei a recompensa, diz o SENHOR. E outra vez:
O SENHOR julgará o SEU povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do DEUS
vivo.” E por isto, temer ao SENHOR é
o início da sabedoria.6 Devemos fazer o
que ELE diz, mantermo-nos afastados
das religiões, e renascer do ESPÍRITO.
Isto quer dizer que compreendemos o
que ELE quer de nós, e o temor ao SENHOR é compreensão.

Em João 3:5, JESUS disse a Nicodemos que ele DEVERIA renascer do
ESPÍRITO. JESUS nunca disse que
deveríamos nos tornar membros de
qualquer tipo de religião. Acreditar em
CRISTO não é de forma alguma qualquer tipo de religião. Novamente, acreditar em CRISTO é DEUS buscando
os homens, desejando que os homens
sirvam a ELE.
As pessoas costumam se perguntar:
“Qual é a diferença entre Cristianismo
e religião?” Poderiam perguntar também “O Cristianismo é uma religião?”
Em resposta a essas questões, eu honestamente diria que o Cristianismo não é
uma religião. O verdadeiro Cristianismo
é a salvação. Apesar de o Cristianismo
ser considerado pelas pessoas espiritualmente não iluminadas como uma das
cinco principais religiões do mundo, o
fato é que acreditar em CRISTO não é o
mesmo que acreditar em religiões. Isto
também pode ser explicado dizendo
que aqueles que acreditam verdadeiramente em CRISTO são Cristãos, e não
seguidores de qualquer suposta religião
Cristã. As religiões, até a os dias de hoje,
têm sido historicamente violentas contra o Cristianismo.
A Igreja Católica Romana assassinou milhões de pessoas durante os três
períodos de inquisição. E cometeu diversos outros assassinatos durante os
últimos dois mil anos, como no massacre de Waco, Texas E.U.A., onde muitas
crianças, juntamente com suas mães e
pais, foram assassinadas. Esse tipo de
ação da Igreja Católica Romana continua acontecendo até os dias de hoje.

Podemos recordar os fatos na Inquisição Espanhola, assim como em
diversas outras atrocidades cometidas
pelo Vaticano. Dentre elas, seis milhões
de Judeus por ela assassinados em Auschwitz e em outros campos de concentração nazistas. A atual guerra contra o
Cristianismo provém do próprio Vaticano.7 Muitos de nós tivemos centenas
de milhares de dólares de nossos bens
tomados de nós, e muitos de nós, verdadeiros Cristãos renascidos, estamos
cumprindo penas perpétuas em prisões
sob falsas acusações, por causa da religião Católica. Não estou falando dos
Católicos comuns, papais e mamães
que frequentam as seitas da Igreja Católica Romana. Eles são ignorantes sobre esses fatos tanto quanto o resto da
população do mundo atual. No entanto, o que estou dizendo é a verdade.
Enquanto os sinos Católicos e Luteranos badalavam na Polônia, milhões
de pessoas inocentes eram privadas de
suas vidas nas câmaras e estufas de gás
alemãs, depois empurradas por tratores
para dentro de enormes valas (túmulos
em massa). Soube que alguns eram jogados ainda vivos nas valas. Os anjos
viram tudo e ouviram tudo.8 DEUS
viu tudo aquilo e ouviu tudo.9 Graças a
DEUS pelo Dia do Julgamento, que está
por vir em breve.10
7 Dan. 7:7, 19-27, Apoc. 13:1-7, 17:1-18 8 Jer. 4:16, Dan.
cap. 4, Mat. 13:24-30, 36-43, 47-50, 24:29-31, Lucas 15:410, 1 Cor. 11:10, 1 Tim. 5:21, Apoc. 14:13-20 9 Deut.
31:21, 2 Reis 19:27, 1 Crôn. 28:9, Jó 31:4, 34:21-22, 25, Sal.
44:21, 139:1-6, 12-16, Prov. 15:3, 11, Isa. 29:15-16, Lucas
16:15, Heb. 4:13, 1 João 3:20 10 Eccl. 12:13-14, Dan. 7:910, Mat. 3:12, 24:3-15, 29-44, Marc. 4:22, Rom. 2:5-13, 16,
14:10-12, 2 Cor. 5:10-11, 2 Tes. 1:7-10, 2 Tim. 4:1, 8, Heb.
10:30-31, Judas 14-15, Apoc. 1:7, 11:18, 20:11-15

República Democrática do Congo
(Traduzido do francês)
Consideramo-nos aceitos por teu ministério!
A coragem se manifesta. Estou descobrindo, por meio desta literatura que tu és um guerreiro de Cristo, dada a forma como apresentas este
governo anticristo e estado policial. Isto prova que tu és valente. Tem
coragem; tu és alguém que vence obstáculos e sabes disso.
A doação da literatura seria bem-vinda. Feliz Páscoa a todos os Cristãos da Alamo Ministries.
Zigashane Maroyi Israel
Província de Sud-Kivu, República Democrática do Congo

6 Jó 28:28, Sal. 111:10, Prov. 1:7, 9:10, 15:33
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Lucas, capítulo 12, versículos 1 a 5
nos diz: “Ajuntando-se entretanto muitos milhares de pessoas, de sorte que se
atropelavam umas às outras, começou
ELE [JESUS] a dizer aos SEUS discípulos: Acautelai-vos primeiramente contra o fermento dos fariseus [os Judeus
religiosos], que é a hipocrisia [pecado].
Mas nada há encoberto que não haja
de ser descoberto; nem oculto, que não
haja de ser sabido. Porquanto tudo o
que em trevas dissestes, à luz será ouvido [pelos Anjos e por DEUS]; e o que
falastes ao ouvido no gabinete, sobre
os telhados será apregoado. E digovos, amigos MEUS: Não temais os que
matam o corpo e depois disso, não têm
mais que fazer. Mas EU vos mostrarei
a quem deveis temer; temei AQUELE
que, depois de matar, tem poder para
lançar no inferno; sim, vos digo, a ESSE
temei [ao TODO PODEROSO DEUS].”
DEUS dirigiu-se a Adão, que não sa-

bia o que fazer. DEUS disse a ele que
comesse da árvore da VIDA para viver
para sempre, porém, Adão em vez disso
comeu da árvore do conhecimento do
bem e do mal, da qual DEUS lhe havia
dito que não comesse.11 Novamente,
DEUS dirigiu-se a Adão com o conhecimento da salvação, porém Adão
preferiu a religião de Satanás (o conhecimento). DEUS também se dirige ao
mundo inteiro, inclusive a você, com o
conhecimento da salvação, porém, assim como os carrapatos que se agarram
no couro dos animais e das pessoas,
você provavelmente irá aderir-se a uma
religião satânica qualquer, não é?
DEUS dirigiu-se a Set, com o conhecimento da salvação, e Set começou a
adorar a DEUS. DEUS então dirigiu-se
a Enoque, que caminhou a SEU lado, e
DEUS o trasladou ao Paraíso para estar com ELE.12 DEUS então dirigiu-se
11 Gên. 2:16-17, 3:1-6 12 Gên. 5:22-24, Heb. 11:5

Malavi
Prezado Ministério Tony Alamo,
Primeiramente e acima de tudo, receba nossas saudações em nome do Senhor Jesus Cristo. Espero e creio que vocês estão bem. Quanto a nós, não podemos reclamar. O Senhor tem nos guiado dia e noite.
Ao distribuirmos e testemunharmos sobre a literatura de Tony Alamo, sempre somos tocados pelo Espirito Santo, conforme descrito no livro de Atos 1:8 e
em Marcos 16:15-16. O Pastor Tony recebeu o poder pelas mãos do Deus Todo
Poderoso para que pudesse alcançar o mundo inteiro por meio dos ensinamentos contidos em sua literatura e livros e através das Bíblias. Assim, à medida que
também recebemos esse mesmo poder e levamos o Evangelho para as ruas, as
pessoas, como os muçulmanos, hindus, testemunhas de Jeová, e outros, nas
cidades, nas zonas rurais e nas prisões, estão de fato voltando-se a Deus.
Aqui em Malavi, estamos incluindo o Pastor Alamo em nossas orações diárias pois, apesar de ele estar na cadeia, em um dia vindouro, ele será libertado
em nome do Senhor. Os advogados estão alterando as datas de sua audiências,
ele perdeu a visão, mas ele não deve se preocupar com todas essas coisas porque Deus tem o poder, e um dia ele há de passar completamente esses tempos
difíceis. Jó e José haviam passado por tempos difíceis também. José foi vendido
por seus parentes, mas Deus o levantou. Então, se o governo dos Estados Unidos está fazendo com que o Pastor Alamo passe por tempos difíceis, Deus é
quem está no controle. Um dia, tudo ficará bem, em nome do Senhor.
Estamos orando por vocês dia e noite, e jejuando até que Tony seja libertado.
Na paz do Senhor,
Pastor Danileck Harry Mitepa
Ministério Tony Alamo, Cidade de Blantyre, Malavi, África
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a Noé.13 Noé não buscou DEUS, assim
como nenhum dos outros. Foi DEUS
que veio a eles. Abraão adorava ídolos e era membro de uma religião, mas
DEUS veio até ele. Abraão não buscou
a DEUS.14 Moisés não buscou a DEUS;
DEUS apareceu e se dirigiu a Moisés.15
DEUS dirigiu-se a centenas de outras
pessoas, como os discípulos, por exemplos. ELE se dirigiu ao Apóstolo Paulo,
seguidor de uma religião, dando-lhe
a salvação.16 Paulo tornou-se útil para
DEUS em sua salvação, lutando o bom
combate contra os poderes da escuridão, e também foi autor, com suas escrituras, de cerca de dois terços de todo o
Novo Testamento. Todas essas pessoas
tomaram parte da verdadeira salvação.
Em Daniel, os três hebreus (Sadraque, Mesaque, e Abede-nego) foram
lançados à fornalha de fogo ardente
porque não quiseram adorar o ídolo de ouro do rei – por se recusarem
a pertencer à religião do rei.17 “O fogo
não teve poder algum [sobre seus corpos]; nem um só cabelo da sua cabeça
se tinha queimado, nem as suas capas
se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Falou Nabucodonosor,
dizendo: Bendito seja o DEUS de Sadraque, Mesaque e Abede-nego, que
enviou o SEU anjo, e livrou os SEUS
servos, que confiaram NELE, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos, para que não servissem nem adorassem algum outro deus
[qualquer religião], senão o seu Deus”
(Daniel 3:27-28). No Novo Testamento,
o Apóstolo João passou por uma experiência semelhante. Ele foi lançado em
um caldeirão de óleo fervente e não se
queimou. Nem morreu devido à fervura do óleo.

(Continua na página 4)
13 Gên. 6:11-18, 22, Heb. 11:7 14 Gên. 12:1-8, 17:1-9,
Atos 7:2-3, Heb. 11:8
15 Êx. cap. 3, Atos 7:29:34
16 Atos 9:1-22, Gal. 1:13-19 17 Dan. cap. 3

MINISTÉRIO ALAMO ON-LINE
www.alamoministries.com

A DIFERENÇA ENTRE
SALVAÇÃO
E RELIGIÃO
(Continuação da página 3)
É maravilhoso saber que em toda a
Bíblia, sempre que uma pessoa faz contato com DEUS, é porque DEUS entra
em contato com ela primeiro. DEUS
também foi a Jó primeiro, e Jó serviu
a ELE. Não há exemplo na Bíblia em
que uma pessoa tenha servido a DEUS
porque pensou primeiro em servi-LO.
A Bíblia inteira fala apenas de DEUS se
dirigindo aos homens. Um dia, Isaias
teve uma visão, e ouviu a voz do SENHOR dizendo, “A quem enviarei,
e quem há de ir por NÓS? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim”
(Isaias 6:8). Depois, em outra visão, Jeremias levantou-se para profetizar aos
Israelitas as palavras que JEOVÁ havia
lhe ordenado que proferisse (Jeremias
1:4-19). Daniel também teve uma visão
antes de se levantar para jejuar e orar,
suplicando a JEOVÁ que restaurasse
Jerusalém (Daniel, capítulos 7-9). Toda
a Bíblia demonstra que DEUS vem ao
homem antes que este [homem] sirva
a DEUS.
DEUS está em contato com você por
meu intermédio e de outros pastores e
evangelistas que foram salvos. Portanto, você não tem desculpa. O ESPÍRITO de DEUS, que vive e labora em e
através de nós, que somos salvos, está
à sua procura para fazer contato com
você; não por uma religião, e sim sua
salvação e a de outras pessoas.
Em Romanos 10:12-15, declara-se
claramente que os pregadores enviados por DEUS devem ser enviados ao
mundo para que as pessoas acreditem
na salvação, com as seguintes palavras:
“Porquanto não há diferença entre Judeu e Grego [Gentios]; porque um
mesmo é o SENHOR de todos, rico
para com todos os que O invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do
SENHOR será salvo. Como, pois, invocarão AQUELE em quem não creram?
E como crerão NAQUELE de quem
não ouviram? E como ouvirão, se não

há quem pregue? E como pregarão, se
não forem enviados? Como está escrito: Quão formosos os pés dos que
anunciam o evangelho de paz; dos que
trazem alegres novas de boas coisas!”
Repito que JESUS nos enviou para
vocês. DEUS está procurando vocês;
vocês não estão procurando a DEUS.
Este fato está ilustrado para vocês em
Lucas, capítulo 10, versículos 1-12,
que dizem, “E depois disto designou
o SENHOR ainda outros setenta [discípulos], e mandou-os adiante da SUA
face, de dois em dois, a todas as cidades
e lugares aonde ELE havia de ir. E dizia-lhes: Grande é, em verdade, a seara,
mas os obreiros são poucos; rogai, pois,
ao SENHOR da seara que envie obreiros para a SUA seara. Ide; eis que vos
mando como cordeiros ao meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem
sandálias; e a ninguém saudeis pelo
caminho. E, em qualquer casa onde
entrardes, dizei primeiro: Paz seja nesta casa. E, se ali houver algum filho de

paz, repousará sobre ele a vossa paz; e,
se não, voltará para vós: E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que
eles tiverem, pois digno é o obreiro de
seu salário. Não andeis de casa em casa.
E, em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos
for oferecido. E curai os enfermos que
nela houver, e dizei-lhes: É chegado a
vós o reino de DEUS. Mas em qualquer
cidade em que entrardes e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei: ‘Até
o pó, que da vossa cidade se nos pegou,
sacudimos sobre vós. Sabei, contudo,
isto, que já o reino de DEUS é chegado a vós. E digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do
que para aquela cidade.”
Aqueles que creem em uma religião
tomam a iniciativa de servir ao que
pensam ser deus, enquanto que aqueles
que acreditam em CRISTO servem a
DEUS depois de serem inspirados e tocados por DEUS. Por esse motivo, digo
que ninguém deve se apressar em servir

Haiti
(Traduzido do francês)
Prezado Pastor Tony Alamo, servo de Deus,
Que o Senhor Jesus o ajude ainda mais em cada aspecto de seu ministério, especialmente em relação ao evangelismo, para que sempre possa
guiar as almas a Jesus, por todo o mundo. Somos muito gratos pelos pacotes (literatura, livros O Messias e as Bíblias) que o senhor nos enviou, permitindo-nos promover o Evangelho de Jesus Cristo. Obrigado! O Céu não
está vazio; o Senhor sabe disso. Muito em breve, o Grupo Noivas de Cristo
enviará ao senhor uma surpresa pelo correio, para encorajá-lo no trabalho
do Senhor Jesus. Avise-nos, por favor, quando receberem essa surpresa.
Gostaríamos de distribuir a literatura na forma de evangelismo, nas seguintes datas: dias 1º, 2, 7, 8, e 10 de abril de 2013, no que chamamos de
A Grande Campanha de Evangelismo de Pont-Rouge. Serão dois dias de
serviços ao ar livre, com sistema de som, e três dias de evangelismo para o
Senhor. Por favor, orem por nós, pois o diabo está em guerra conosco, mas
a vitória é nossa.
Quando terminarmos de distribuir a literatura, o informaremos para que
nos envie mais exemplares.
Continuamos orando pelo senhor, e não se preocupe, pois o senhor está
protegido em Cristo. A vitória será sua e da sua família.
Permaneça sempre em santificação, intercessão, jejum e amor fraterno.
Salve-se desta geração perversa.
Cesar Francis Junior
Coordenador Geral (Grupo Noivas de Cristo)
Pont-Rouge, Haiti
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a um deus que não é real, ou seja, servir
a uma mera religião. Servimos a DEUS
somente quando ELE, por meio de SEU
ESPÍRITO, se encontra em nosso interior.18 Se servimos a DEUS sem que
ELE esteja primeiro vivendo dentro de
nós, estamos envolvidos com uma religião e não com a salvação. Falando de
modo figurativo, muitas pessoas hoje
em dia penduram um quadro com a
palavra “Cristão” do lado de fora, enquanto que por dentro estão engajados
em um empreendimento religioso. São
Cristãos em suas próprias mentes, mas
na realidade são apenas religiosos.
O que é ser Cristão? Cristão é aquele
que tem CRISTO vivendo e laborando
dentro de si através do ESPÍRITO, e que

é movido pelo ESPÍRITO SANTO para
servir a DEUS.19 Uma pessoa religiosa,
por outro lado, é aquela que acredita estar servindo um deus e desejando fazer
aquilo que acredita que seu deus gostaria que fizesse. Esta é a situação que
muitos que professam ser Cristãos se
encontram atualmente. Então professam o Cristianismo, mas não renascem.
Não estão salvos e, portanto, não conhecem CRISTO, e não têm ideia de como
servi-LO. Não podem seguir CRISTO
porque não podem ouvi-LO.20 São,
portanto, obstinados, e o verdadeiro
DEUS não poderá utilizá-los. São inúteis. Entretanto, na experiência de Cristãos genuínos, o SENHOR é AQUELE
que os guia em todos os seus atos. Estes

18 Ezeq. 36:27, João 14:15-20, 23, 26, 15:1-11, 26, 16:7-14, Rom. 8:1, 10-11, 26-28, 1 Cor. 3:9, 16-17, 6:19-20, 2 Cor.
6:16-18, Efé. 2:18-22, Filip. 2:12-13, Col. 1:27-29, 2 Tim. 1:14, 1 João 4:4, 5:12 19 Isa. 30:21, João 15:1-5, 17:21-23, 26,
1 Cor. 15:10, 2 Cor. 5:17-21, Gal. 2:20, Efé. 3:16-21, 1 João 2:20, 27 20 João 8:42-43, 10:27

Arkansas – Estados Unidos

Pastor Tony,
Vera, gerente de um hotel em Nova Orleans, ligou para mim há alguns dias. Foi
ela que ajudou os irmãos e irmãs sempre que precisaram, por exemplo, oferecendo
um local para ficarem e apoio quando alguém ficava hospitalizado ou tinha que
fazer alguma cirurgia no hospital de Nova Orleans.
Vera nunca se esqueceu do conselho que o senhor lhe deu quando ela estava
tendo muitos problemas com seus funcionários no hotel. O senhor disse: “Por
que você não contrata cristãos que precisem de um bom emprego e todos vocês
poderão louvar o Senhor juntos? Creio que seus negócios irão prosperar.” Vera
acatou imediatamente seu conselho, e em pouco tempo dispunha de um quadro
de Cristãos que crêem na Bíblia e que se encontravam todos os dias no hotel, antes
do trabalho, para ler a Bíblia e orar juntos.
Aconteceu um milagre – todos trabalharam em conjunto, com zelo, e limpavam e consertavam as coisas alegremente, e os negócios do hotel começaram a
crescer e o hotel recebeu um prêmio do escritório regional.
O Senhor despertou a Vera por volta de 1:00 h da manhã, na noite em que o
Furacão Katrina avançou sobre Nova Orleans. Ele lhe disse que jogasse algumas
roupas e suprimentos no carro para ela e para seu marido e que viajasse para Jackson, no Mississippi, “AGORA, RÁPIDO!!!” Ela e seu marido estavam passando a
noite no hotel, porque tinham acabado de vender sua casa em Gulfport.
Deus não apenas salvou sua vida naquele momento, mas ela também sobreviveu a um câncer no seio. Como o senhor havia dito, Pastor Tony, ela semeou a
misericórdia ao ajudar seus irmãos e irmãs da nossa igreja por muitos anos e Deus
teve misericórdia dela.
Ela ouve as mensagens no CD que foram transmitidas de Deus para o senhor, e
queria se certificar de que o senhor soubesse que ela ama o senhor em Deus, e que
está orando para o senhor e acredita que Deus o libertará, porque o senhor é um
homem de Deus e semeou misericórdia em abundância.
Louvamos ao Senhor.
Merry Anne
Texarkana, Arkansas
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dizem simplesmente, “Sim. Amém.” O
SENHOR é o guia e o DEUS dessas pessoas. Isto é completamente diferente da
maneira das pessoas religiosas.
Depois que o Apóstolo Paulo encontrou-se com o SENHOR na estrada
para Damasco, as primeiras palavras
que proferiu foram, “Quem sois VÓS,
meu SENHOR?” (Paulo sabia que
era o SENHOR, ou jamais teria perguntado, “Quem sois VÓS, meu SENHOR?”) O SENHOR então lhe disse,
“Sou JESUS, aquele a quem persegues
[quando qualquer pessoa persegue os
membros da igreja de CRISTO, estão
perseguindo o próprio CRISTO, pois
SEU corpo, SEU templo, o Corpo de
CRISTO somos nós].” 1 Coríntios
3:16-17 nos diz: “Não sabeis vós que
sois o templo de DEUS e que o ESPÍRITO de DEUS habita em vós? Se alguém destruir o templo de DEUS [o
corpo do SENHOR que somos nós],
DEUS o destruirá; porque o templo de
DEUS, que sois vós, é Santo.” É Santo
porque você não está seguindo uma
religião morta, em que CRISTO com
o PAI pelo ESPÍRITO não vive, mas
você está salvo, um Cristão renascido.
CRISTO pelo PAI, pelo ESPÍRITO, de
fato vive no seu interior que, se fores
salvo, é um templo de DEUS. Desta
forma, o CORPO em que DEUS vive
é Santo, e o corpo em que DEUS não
vive não é Santo e sim profano. Você
certamente quer ser Santo, mais do
que nunca quando estiver na Alçada
de Julgamento de DEUS.
O mundo é cheio de distrações e
desvios. São distrações de Satanás, que
fazem com que sua mente seja desviada
da única coisa importante no universo:
manter sua alma a serviço de DEUS e
manter CRISTO com SEU PAI vivendo dentro de você. “Parem de confiar
no homem, cuja vida não passa de um
sopro em suas narinas. Que valor ele
tem?” (Isaias 2:22).
Estas são suas opções: você quer ser
o CORPO Santo de DEUS, ou prefere
apenas ser mais um corpo profano a
servir de moradia para Satanás? Se a
sua escolha for tornar-se um membro

(Continua na página 8)

Índia

Filipinas

Prezados Irmãos em Cristo,
Informo que, pela glória de Deus, nossas reuniões
se concluíram com milagres maravilhosos. Mais de
1.000 membros participaram. Durante as reuniões,
apresentei sua literatura a uma multidão, e muitos
membros aceitaram o Senhor.
Glória ao Senhor. Todos oraram pelo caso do nosso
Pastor. Orai por nós.
Seu irmão no amor do Senhor,
Solman Raju Kola
Andhra Pradesh, Índia

Muito obrigado, Pastor Tony, por este maravilhoso artigo, “Grinding and Gnashing of Teeth (O Desgaste e o Ranger dos Dentes).”
Deus seja louvado! Gostei muito do artigo, pois ele envolve disciplina.
A disciplina é extremamente necessária hoje em dia para os Cristãos em todo o mundo.
Pastor Cecílio H. Assis, Jr.
Albay, Filipinas

Darakonda Vidya Sagar distribui a literatura do Pastor Alamo,
traduzidas para o Telugo, que levam as pessoas a Cristo, em vilas e
pequenas cidades ao redor de Visakhapatnam, Andhra Pradesh, na
Índia

A meus irmãos em Cristo,
Espero que estejam todos bem em
Cristo. Sou sempre abençoado ao receber notícias da equipe de e-mails. Obrigado por me contemplarem em suas
orações. Não há um dia em que todos
vocês não estejam em minhas orações,
especialmente o Pastor Tony. Recebi hoje
uma caixa com sua literatura e fiquei
muito feliz ao notar a grande variedade
de materiais que eu ainda não possuía.
Foi realmente como ganhar um presente
de natal. Eu pude sentir Deus na literatura. Apanhei um exemplar de “God Has No
Mother” (Deus Não Tem Mãe) e comecei
a lê-lo em voz alta para quem quisesse
ouvir. Glória a Deus!
Há menos de uma semana, eu estava
conversando com minha esposa sobre
as despesas com combustível que temos
atualmente para irmos até a igreja em
Los Angeles. Recebi o seu convite e farei
o possível para comparecer. Antes custava 100 dólares, ida e volta, e agora custa

Califórnia
200 dólares, ida e volta. Mas eu sei que
o Deus dos deuses e Senhor de todos
os senhores abrirá as portas de alguma
forma, se assim desejar. Obrigado pelo
convite. A voz de Deus me disse para fazer as malas por três semanas inteiras e
ir à igreja. Fui abençoado como um visitante Cristão no passado, e aquela foi, e
ainda é, a experiência mais espiritual que
já tive na vida. A música era tão linda, e
eu podia sentir o espírito de Deus em
cada ministração. Eu podia sentir Deus
enquanto dirigia serra acima a caminho
da igreja, e gostaria realmente de ter
aquela experiência outra vez. Isto para
não mencionar que a comida era ótima,
assim como ouvir todos os testemunhos
e trabalhar com os irmãos nas ruas e ver
como é o trabalho de evangelismo deles. Como eles são capazes de responder
a qualquer pergunta com a Palavra de
Deus. E foi quando eu percebi que desejava o que eles têm. Agora, muitos anos
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mais tarde, e depois de ter estudado
muito, estou quase lá.
Então, a primeira coisa que o novo
papa celebridade disse às massas foi
que iria orar para a Virgem Maria. É um
cego guiando outros cegos para dentro
de uma vala! Uau! A história se repete.
Foi por isto que eu achei que era hora
de ler “God Has No Mother.” (Deus Não
Tem Mãe). Sempre chego à conclusão
de que as palavras do Pastor Alamo estão sempre corretas. Tenho testemunhos
que gostaria de compartilhar com todos
vocês todos sobre Óvnis e sobre o Pastor
Alamo e Susie, e como tudo se materializou na minha vida, na minha próxima
carta. Rogo a Deus que vos abençoe todos os dias, para trazer mais ovelhas ao
aprisco, assim como todos vocês fazem
de forma tão miraculosa.
Glórias a Deus.
Boa noite.
Irmão Tom C.
Califórnia

Austrália

Zâmbia
Caro Pastor,
Gostaria de começar dizendo o quanto aprecio o trabalho para o qual
o Senhor Jesus Cristo o convocou. A primeira vez que recebi a literatura
bíblica da sua igreja foi por volta de junho de 2012. No total, recebi 382
boletins e outras obras de literatura, seis livros O Messias e uma Bíblia
(Versão Autorizada King James). Que excelente trabalho realizado! Foi
incrível e surpreendente! Não tenho palavras suficientes para definir
minha gratidão, porém o Senhor onisciente é minha testemunha do
quanto sua literatura inspiradora tem feito o bem em minha vida, assim
como na vida de todos aqueles para os quais as obras foram distribuídas.
Sempre que o Senhor me deu a oportunidade e o tempo, a literatura
foi distribuída em albergues de estudantes, ônibus, às vezes quando eu
andava pelas ruas, nos mercados, etc. Isso ocorria tanto durante o evangelismo quanto nas visitas que eu fazia individualmente.
Alguns de meus amigos (irmãos no Senhor) adquiriram alguns livros, O Messias e outras literaturas para utilizar no evangelismo, sempre
que Deus permitia. Isto simplesmente significa que, assim como seus
textos inspirados alcançaram diversas partes do mundo, oh, homem de
Deus, nós da mesma forma oramos e cremos que essa literatura deve ser
plenamente distribuída em nosso país e no exterior (na Zâmbia). Sim!
Aqueles que leram e acreditaram no manto da graça claramente explicado em seus textos sobre Jesus Cristo serão salvos, com toda certeza!
Homem de Deus, eu posso atestar que os mistérios do amor de Deus
bem explicados em sua literatura mostram que você é mais que apenas
um pastor e evangelista que queima no Espirito Santo de forma a permitir que DEUS dê a Sua vida aos outros. Muitos dos que leram sua literatura retornaram atestando o poder por trás dos textos do Pastor Alamo.
Eles estão libertados de sua ignorância e trazidos para a luz, cheios de
sabedoria, para tratar mais a sério os assuntos Divinos.
Que o Senhor Todo Poderoso, que convocou o senhor para realizar
esse excelente trabalho e que mantém nossas vidas e ações em Sua mão
poderosa (Daniel 5:23), mantenha-o forte e livre do pecado até que surja
nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Amém (Judas 24-25, Tito
2:11-15, I Coríntios 1:7-9).
Portanto, eu agora faço um novo pedido de seus textos ungidos para
os próximos anos, se a igreja puder me enviá-los nas quantidades indicadas. (relação de obras omitida)
Seus esforços e sua boa vontade inigualável serão profundamente
apreciados.
Sinceramente, no serviço de nosso Senhor Jesus Cristo,
Zimba Moses
Lusaka, Zâmbia

Nova Iorque
Tony é um bom homem de Deus. Conheço-o há 43 anos. Deus o abençoe. Conheci Tony pessoalmente. Tony está certo quanto à Igreja Católica
e sofreu perseguição extrema por ter se pronunciado a respeito dela, e por
ser Judeu Messiânico para Cristo. Tony é um bom homem para Cristo,
e foi difamado por poderes satânicos neste mundo por sua fé em Cristo.
Devemos todos orar por ele. Que Deus o abençoe, Tony, por sua dedicação a Jesus e por sua dedicação contra o mal satânico.
Ted Whitus
Nova Iorque, NY
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(Traduzido do espanhol)
Ao Irmão Tony Alamo,
Caro Irmão em Cristo, realmente gostei de
seu site na Internet e concordo plenamente com
suas declarações. Creio que seja tempo de nos
aprofundarmos cada vez mais nas Escrituras.
Rogo encarecidamente, se o senhor puder,
que me envie o livro O Messias que contém 333
profecias. Peço também, se o senhor tiver qualquer outro vídeo ou livro no mesmo tema, tão
vitais para nós, que também os envie para nós
cristãos.
Muito obrigada, e vamos orar que seu ministério possa declarar essas verdades.
Que as bênçãos de Cristo sejam com o senhor,
Beatriz Martinez
Ferntree Gully, Victoria, Austrália

Novo México
Há muitos anos, Peter Hernandez estava preso, muito doente com um tumor no cérebro. Os
médicos disseram a ele que teria 90 dias de vida.
Ele escreveu ao Pastor Alamo, que correspondeuse com Peter, fortificando sua fé e o encorajando
a aproximar-se de Jesus e reivindicar sua cura.
Toda a igreja orou por ele. Peter voltou a escrever com uma carta de apreciação, pois disse que
o Senhor utilizara o Pastor Alamo de forma poderosa e ele estava curado. Peter ainda comemora
sua vitória contra um tumor cerebral do tamanho
de uma bola de golfe. O Senhor o curou a 100%, e
pouco tempo depois, ele foi libertado e se reuniu
com sua esposa e filha.
Enquanto distribuía a literatura evangélica em
Las Cruces, no Novo México recentemente, um
casal da igreja o encontrou por acaso. Ele contou
a eles como se lembrava do Pastor Alamo, sempre ajudando ao próximo necessitado, e que havia
ajudado sua família, enviando roupas e oferecendo a sua família um lugar para ficar nas instalações igreja, enquanto ele ainda cumpria sua pena.
Peter disse que Tony o ajudou em sua hora de necessidade. Peter disse que gostaria de ser útil para
Tony e para a igreja em sua atuação paralegal e
que quer distribuir a nossa literatura evangélica
em sua região.

Reino Unido
Quando o irmão Tony se pronuncia, o
Vaticano começa a tremer. Você pôs o diabo para correr, irmão Tony, em nome de
Jesus, Amém.
Johnathan Bailey Newcastle, Reino Unido

A DIFERENÇA ENTRE
SALVAÇÃO
E RELIGIÃO
(Continuação da página 5)
do CORPO de CRISTO, faça a seguinte
oração:
Meu SENHOR e meu DEUS, tende misericórdia de minha alma pecadora.21 Creio que JESUS CRISTO é
o FILHO do DEUS vivo.22 Creio que
ELE morreu na cruz e derramou o
SEU precioso sangue pelo perdão de
todos os meus pecados anteriores.23
Creio que DEUS ressuscitou JESUS
dos mortos pelo poder do ESPÍRITO
SANTO24 e que ELE está sentado à
direita de DEUS neste momento, ouvindo a minha confissão de pecados e
esta oração.25 Abro a porta de meu coração e TE convido a entrar, SENHOR
JESUS.26 Lava todos os meus pecados
imundos no sangue precioso que TU
derramaste em meu lugar na cruz do
Calvário.27 TU não vais me rejeitar,
SENHOR JESUS; TU irás perdoar os
meus pecados e salvar a minha alma.

Sei disto porque a TUA PALAVRA, a
Bíblia, o diz.28 A TUA PALAVRA diz
que TU não recusas ninguém e isto inclui a mim.29 Portanto, sei que TU me
ouviste, que TU me respondeste e que
estou salvo.30 TE agradeço, SENHOR
JESUS, por salvares a minha alma,
e vou demonstrar a minha gratidão
cumprindo os TEUS mandamentos e
não pecando mais.31
Depois da salvação, JESUS disse que
você deve ser batizado, completamente
imerso na água, em nome do PAI, do
FILHO e do ESPÍRITO SANTO.32 Estude a Bíblia (tradução em português
por João Ferreira de Almeida [Corrigida Fiel — AFC], ou em inglês a Versão
King James) com diligência, e faça o
que ela diz.33
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 obter mais informações. Compartilhe esta
mensagem com outras pessoas.

Se você deseja que o mundo seja salvo, como manda 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 vide 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).

21 Sal. 51:5, Rom. 3:10-12, 23 22 Mat. 26:63-64, 27:54, Luc. 1:30-33, João 9:35-37, Rom. 1:3-4 23 Atos 4:12, 20:28, Rom. 3:25, 1 João 1:7, Apoc. 5:9 24 Sal. 16:9-10, Mat. 28:5-7, Marc.
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 25 Luc. 22:69, Atos 2:25-36, Heb. 10:12-13 26 1 Cor. 3:16, Apoc. 3:20 27 Efés. 2:13-22, Heb. 9:22,
13:12, 20-21, 1 João 1:7, Apoc. 1:5, 7:14 28 Mat. 26:28, Atos 2:21, 4:12, Efés. 1:7, Col. 1:14 29 Mat. 21:22, João 6:35, 37-40, Rom. 10:13 30 Heb. 11:6 31 João 5:14, 8:11, Rom. 6:4, 1 Cor.
15:10, Apoc. 7:14, 22:14 32 Mat. 28:19-20, João 3:5, Atos 2:38, 19:3-5 33 Jos. 1:8, Sal. 1:1-2, 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 para a vida,
para todos aqueles que queiram morar em nossas localidades nos EUA, e que verdadeiramente estejam dispostos a servir
ao SENHOR com todo seu coração, sua alma, sua mente e sua força.
Serviços de igreja em Nova York todas as terças-feiras às 20:00 h e em outras localidades todas as noites.
Ligue (908) 937-5723 para obter informações. REFEIÇÕES SÃO SERVIDAS APÓS OS SERVIÇOS DE IGREJA.
Peça por uma cópia gratuita do livro do Pastor Alamo, O Messias,
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 fizer alguma tentativa de cobrar por elas, ligue a cobrar para (661) 252-5686.
ESSA PUBLICAÇÃO CONTÊM 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:
© Copyright: abril 2013, 2014 Todos os direitos reservados: World Pastor Tony Alamo ® Registrado em abril 2013, 2014
PORTUGUESE—VOLUME 17800—THE DIFFERENCE BETWEEN SALVATION AND RELIGION
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