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Allah [DEUS] Deu
Israel aos Judeus;
A Palestina Não Existe
Ari Yashar
Allah [DEUS] prometeu Israel aos Judeus – assim disse o Sheik Ahmad Adwan,
estudioso muçulmano que mora na Jordânia, e declarou em sua página do Facebook, recentemente, que a “Palestina” não
existe.
O blogger “Elder of Ziyon” traduziu notícias em árabe publicadas no sábado passado, a respeito das declarações de Adwan,
em que cita o Alcorão, dizendo que Allah
[DEUS] designou Israel para os Judeus até
o Dia do Julgamento (Capítulo 5, Versículo 21), e que os Judeus são os herdeiros de
Israel (Capítulo 26, Versículo 59).
“Digo àqueles que distorcem ... o Alcorão: de onde vocês foram buscar o nome
Palestina, seus mentirosos, seus amaldiçoados, quando Allah [DEUS] já lhe deu
o nome de ‘Terra Santa’ e a legou aos Filhos de Israel até o Dia do Julgamento”?,
argumenta Adwan. “Não existe ‘Palestina’
nenhuma no Alcorão.”
“Sua reivindicação da Terra de Israel é
uma falsidade e constitui um ataque ao Alcorão, aos Judeus e à terra deles. Portanto,
não sereis bem sucedidos, e Allah [DEUS]
os abandonará e os humilhará, pois Allah

[DEUS] é aquele que os protegerá (os Judeus)”, adverte Adwan.
O Sheik teve ainda mais palavras duras
contra os ‘Palestinos’, chamando-os de “assassinos de crianças, idosos e mulheres”,
ao utilizar essas pessoas como escudos
humanos para acusar falsamente os Judeus
de tê-los atacado. Ele relata que observou
a mesma tática utilizada pelos “Palestinos”
contra o exército jordaniano nos anos 70.
“Trata-se de um hábito, um costume
desse povo; sua brutalidade, seus corações
de pedra atuando contra seus próprios filhos, e suas mentiras lançadas à opinião
pública no intuito de obter apoio,” declara
Adwan.
Adwan havia dito anteriormente que
seu apoio ao povo judeu “provém de meu
reconhecimento da sua soberania sobre
sua terra, bem como de minha fé no Alcorão, que nos conta e enfatiza o fato em
diversas passagens, como aquela em que
Ele (Allah [DEUS]) diz: ‘Oh Povo (i.e. os
Filhos de Israel), entrai na Terra Santa que
Allah [DEUS] designou para vós’ ” (Capítulo 5, Versículo 21).
Segundo Adwan, os Judeus são pessoas
pacíficas, que dizem que “se são atacadas,
defendem-se, causando porém o mínimo
possível de danos àqueles que os atacam. É
uma honra para eles que Allah [DEUS] os
tenha escolhido dentre as nações – isto é,
dentre todas as pessoas e os Jinns (criaturas espirituais) até o Dia do Julgamento...
Quando Allah [DEUS] os escolheu, Ele
não o fez por mera cortesia, e Ele não foi
injusto com outros povos; ocorre que eles
(os Judeus) mereceram isso.”
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Terça-feira, 11 de fevereiro de 2014

Até o Alcorão
Declara que Israel
Pertence aos Judeus
Tova Dvorin
Professor em Assuntos do Oriente Médio, Nissim Dana conversou com
Arutz Sheva na segunda-feira sobre o livro que lançará em breve, To Whom Does
This Land Belong?: New Insights into the
Koran (A Quem Pertence Essa Terra?:
Novas Perspectivas sobre o Alcorão), e revelou que o Islã não tem absolutamente
qualquer direito de reivindicar a Terra de
Israel – mesmo com base em seus próprios padrões.
O Professor explicou que seu novo livro, publicado pelo Instituto Bialik e pela
Universidade de Ariel, revela diversos
novos pontos de vista sobre o Alcorão
que permanecem desconhecidos para o
muçulmano de médio conhecimento e
até mesmo para alguns líderes religiosos
muçulmanos.
Dana observou que figuras muçulmanas de alto escalão, tais como o Sheikh Yusuf Al Qaradawi, embarcaram em
uma campanha feroz para separar o
povo judeu da terra que lhes pertence
por direito, e alegar que os muçulmanos
têm um direito sagrado à Terra de Israel.
Entretanto, observa o Professor Dana,
os esforços de Al Qaradawi desafiam o
(Continua na página 2)
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próprio Alcorão. Israel é citado oito vezes, de acordo com o Professor, e não há
uma única menção de que pertença aos
árabes ou aos muçulmanos. “Sempre
que há uma referência à Terra de Israel
e a quem ela pertence, o Alcorão aponta
para o povo judeu,” explica o Professor
Dana.
Dana cita o Alcorão 7:7, onde DEUS
em pessoa lega a Terra de Israel aos Judeus, como uma nação que julga-se fraca,
e os abençoa com bondade. A “fraqueza,”
de acordo com Dana, é a referência ao
incidente com os Espiões de Bamidbar,
da Torá, (Números), em que os represen-

tantes de Israel hesitam ao adentrar na
terra, por puro medo.
Em relação ao argumento de que a
Terra de Israel foi originalmente destinada aos Judeus, tendo DEUS, porém,
alterado seu juramento a favor do Islã,
Dana observa que não há menção no
Alcorão de tal declaração. Ele acrescenta
ainda uma fonte do quinto capítulo do
texto sagrado islâmico, segundo a qual
Mohammed diz em seu leito de morte
que retornar à Terra de Israel é um ato
impossível em si, pois DEUS fez pousar
nos lábios de Moisés a declaração de que
a Terra de Israel pertence ao povo judeu.
Ele respalda seu argumento com a
prova dada por um dos maiores e mais
renomados cronistas do Alcorão, que

tentou determinar onde ficam as fronteiras de Israel para o povo judeu, com
base no Alcorão, e determinou que, de
acordo com o próprio Islã, o povo judeu
tem o direito às terras entre os Rios Nilo
e Eufrates.
Dana observou que seu livro levou
mais de dez anos para ser escrito e que
foi compilado com o auxílio de estudantes de língua árabe, que conheciam
bem o idioma e suas fontes. “A maioria
dos muçulmanos não dispõe de conhecimentos aprofundados sobre o próprio
Alcorão”, observa o professor, “e, assim,
suas crenças sobre o povo judeu e a Terra
de Israel dependem principalmente do
que lhes é passado por seus líderes”.
http://www.israelnationalnews.com

PAPA BENTO XVI
(NOME: JOSEPH RATZINGER):
ASSASSINO
“VI JOSEPH RATZINGER ASSASSINAR UMA MENININHA”: TESTEMUNHA DE UM RITUAL DE SACRIFÍCIO
EM 1987 CONFIRMA O DEPOIMENTO
DA HOLANDESA TOOS NIJENHUIS.
Consultora da Global Media do Tribunal Internacional para Crimes da
Igreja e do Estado (ITCCS) e sua Direção
Central em Bruxelas.
Novos indícios da culpa do Vaticano
levam os políticos italianos a enfrentar
o Papa Francisco, face ao anúncio do
caso perante um tribunal de justiça de
direito comum – O papado retalia com
ataques globais no estilo “operações
negras” contra o ITCCS.

Segunda-feira,
28 de outubro de 2013
A persecução criminal de mais um
papa está prestes a se concretizar este mês,
uma vez que os políticos italianos concordaram em trabalhar em conjunto com o
ITCCS numa ação movida perante um
tribunal de justiça contra o papa, por ter
abrigado um fugitivo procurado pela justiça: o papa deposto Bento XVI, Joseph
Ratzinger.

O consenso surgiu depois que uma
nova testemunha confirmou o envolvimento de Ratzinger em um ritual de sacrifício infantil na Holanda, em agosto de
1987.
“Eu vi Joseph Ratzinger assassinar a
menininha em um castelo francês, no outono de 1987”, declarou a testemunha, que
era um participante regular dos cultos em
que ocorria o ritual de tortura e assassinato de crianças.
“Era uma coisa terrível, abominável, e
não aconteceu apenas uma vez. Ratzinger
participava com frequência. Ratzinger,
Alfrink (cardeal católico holandês), e o
Príncipe Bernhard (fundador da Conferência Bilderberg) eram alguns dos homens mais proeminentes que participavam dos rituais.”
Esta nova testemunha confirma o depoimento de Toos Nijenhuis, uma holandesa que veio ao público no dia 8 de maio
narrando seu testemunho sobre crimes semelhantes envolvendo Ratzinger, Alfrink
e Bernhard. (acesse: http://youtu.be/-A1o
1Egi20c)
Pouco depois de sua renúncia histórica do posto de papa, no último dia 11 de
fevereiro, Joseph Ratzinger foi condenado
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por ter cometido crimes contra a humanidade, no dia 25 de fevereiro de 2013,
pelo Tribunal de Justiça Internacional de
Direito Comum com sede em Bruxelas, e
foi emitido um mandado internacional de
detenção contra ele como cidadão. Desde
então, ele tem evitado prisão, dentro da
Cidade do Vaticano, ao abrigo de um decreto do atual papa, Francisco.
O surgimento de novos indícios sobre
a cumplicidade do Vaticano no assassinato de crianças motivou um grupo de políticos italianos a concordar em colaborar
com o ITCCS no confronto do papado,
com uma ação judicial em juízo de direito comum contra o atual Papa Francisco,
Jorge Bergoglio, por ter abrigado Ratzinger e por sua própria cumplicidade em
crimes de guerra. Os citados políticos têm
efetuado negociações à portas fechadas
com representantes do ITCCS, desde 22
de setembro.
“Estamos pensando em rever, ou até
mesmo abolir o Tratado de Latrão de nosso país com o Vaticano, cujos atos de acobertamento de estupradores de crianças,
certamente se enquadram na definição
de uma Organização Criminosa Transnacional conforme a lei internacional”,

declarou o porta-voz de um dos políticos.
Como resposta, na mesma semana de
7 de outubro, quando as novas alegações
vieram à tona, o Vaticano deu início a uma
série de ataques contra grupos do ITCCS
na Europa envolvidos na documentação
do envolvimento da igreja em cultos com
rituais assassinos.
Espiões contratados sabotaram o trabalho do ITCCS na Holanda e na Irlanda
durante aquela semana, e no dia 14 de outubro o site principal do ITCCS foi destruído pelos mesmos sabotadores.
Fontes políticas em Roma revelaram
que esses ataques foram pagos e coordenados por intermédio do escritório da agência de espionagem do Vaticano conhecida
como “Holy Alliance” (Aliança Sagrada) ou
“A Entidade”, e a central afiliada “operações
sujas” (Sodalitium Pianum), estabelecida
em Roma em 1913. Também envolveram
os agentes do Núncio Papal na Holanda, o
Arcebispo Andre Dupuy, que estabeleceu
um contato direto com dois dos sabotadores, “Mel e Richard Ve”, e com o Arcebispo
de Dublin, Diarmuid Martin, que da mesma forma pagou subornos para prejudicar
o trabalho do ITCCS na Irlanda.
“O Vaticano está obviamente em pânico. Isso é um bom sinal” comentou hoje
o secretário de campo do ITCCS, Kevin
Annett, da cidade de Nova York.
“A maré política se voltou contra a
igreja, e não é mais possível para os assassinos de crianças em suas batinas se esconderem por trás do Tratado de Latrão.
E em meio a sua agonia, a hierarquia da
igreja se utiliza de seus métodos habituais
de mentiras e desinformação para afastar
o foco de sua própria culpa criminosa.”
Em resposta a essas descobertas e aos
repetidos ataques contra seu trabalho, a
Direção Central do ITCCS em Bruxelas,
fez hoje o seguinte anúncio à mídia mundial e suas afiliadas em 26 países:
1. No mês de novembro, nossa rede
convocará uma coletiva global de imprensa em Roma, com políticos italianos, para
anunciar uma nova fase de nossa companha para desestabelecer o poder secular
do Vaticano. Essa campanha abrange a
abertura de novos processos na justiça de
direito comum contra o atual Papa Francisco e seus agentes, por sua cumplicidade
em crimes contra a humanidade e nos cultos com rituais assassinos.
2. Para proteger essas iniciativas, nosso

site principal, www.itccs.org, foi restaurado e protegido com novos aspectos de
segurança. Além disso, a partir de agora,
todas as seções do ITCCS operarão de
acordo com um Estatuto oficial que todos
os membros devem assinar sob juramento. Uma cópia desse Estatuto será publicada no site itccs.org e distribuída em todas
as nossas seções.
3. Para fins informativos, nosso antigo
site de televisão, www.itccs.tv, foi comprometido e tomado pelos espiões contratados conhecidos pelos pseudônimos “Mel
e Richard Ve”, que estão agindo em deliberada oposição ao ITCCS para denegrir
nosso trabalho e o bom nome de Kevin
Annett, nosso secretário de campo. Nem
“Mel e Richard Ve” nem o site da itccs.tv
são afiliados ao ITCCS nem de qualquer
forma o representam.
4. Jorge Bergoglio (conhecido como
Papa Francisco) e outros responsáveis do
Vaticano encontram-se no momento sob
investigação criminal por crimes hediondos, envolvendo tráfico, tortura e assassinato de crianças. Aconselhamos a todas as
pessoas que se abstenham de prestar assistência a Bergoglio e a seus agentes sob
pena de condenação sumária por participação em formação de quadrilha comprovada, emanada da Cúria e do gabinete do
Pontífice de Roma.
www.itccs.org

A Bíblia Narra o
Fim do Vaticano
Um dia desses, o mundo ficará tão irritado com essa coven demoníaca, diabólica, que acabarão por atear fogo ali. Trata-se de uma profecia bíblica, em Apocalipse 17:1-18, 18:1-13.
“Veio um dos sete anjos que tinham as
sete taças [de ira], e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação
da grande prostituta que está assentada
sobre muitas águas [o Vaticano, que é a
sede do império da igreja católica]; com
a qual se prostituíram [o pecado] os reis
da terra; e os que habitam sobre a terra se
embriagaram com o vinho da sua prostituição [os pecados dela]. Então ele me levou em ESPÍRITO a um deserto; e vi uma
mulher [a prostituta, a coven de bruxas]
montada numa besta cor de escarlata,
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que estava cheia de nomes de blasfêmia, e
que tinha sete cabeças e dez chifres… Os
dez chifres que viste são dez reis, os quais
ainda não receberam o reino [o combinado europeu], mas receberão autoridade, como reis, por uma hora, juntamente
com a besta [o governo de um só mundo,
a nova ordem mundial, o anticristo]. Estes
têm um mesmo intento, e entregarão o seu
poder e autoridade à besta. Estes combaterão contra o CORDEIRO [JESUS], e o
CORDEIRO os vencerá, porque [ELE] é o
SENHOR dos senhores e o REI dos reis;
vencerão também os que estão com ELE,
os chamados, e eleitos, e fiéis. Disse-me
ainda: As águas que viste, onde se assenta
a prostituta, são povos, e multidões, nações e línguas [o mundo inteiro]. E os dez
chifres que viste, e a besta, estes odiarão a
prostituta e a tornarão desolada e nua, e
comerão a suas carnes, e a queimarão no
fogo. Porque DEUS lhes pôs nos corações
o executarem o intento dELE, chegarem
a um acordo, e entregarem à besta o seu
reino, até que se cumpram as palavras de
DEUS. E a mulher que viste é a grande
cidade que reina sobre os reis da terra”
(Apocalipse 17:1-3, 12-18).
“Depois destas coisas vi descer do céu
outro anjo que tinha grande autoridade, e
a terra foi iluminada com a sua glória. E
ele clamou com voz forte, dizendo: Caiu,
caiu a grande Babilônia [trata-se do fim
do império e da coven católica, do Vaticano]... Por isso, num mesmo dia virão as
suas pragas, a morte, e o pranto, e a fome;
e será consumida no fogo; porque forte é
o SENHOR DEUS que a julga. E os reis da
terra, que com ela se prostituíram [e cometeram pecados tais como casamento entre
pessoas do mesmo sexo, homossexualidade, pedofilia e assassinato] e viveram em
delícias, sobre ela chorarão e prantearão,
quando virem a fumaça do seu incêndio;
e, estando de longe por medo do tormento
dela, dirão: Ai, ai da grande cidade, Babilônia, a cidade forte [Roma]! pois numa
só hora veio o teu julgamento. E sobre ela
choram e lamentam os mercadores da terra; porque ninguém mais compra as suas
mercadorias: mercadorias de ouro, de
prata, de pedras preciosas, de pérolas, de
linho fino, de púrpura, de seda e de escarlata; e toda espécie de madeira odorífera,
e todo objeto de marfim, de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de már(Continua na página 4)
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more; e canela, especiarias, perfume, mirra
e incenso; e vinho, azeite, flor de farinha
e trigo; e gado, ovelhas, cavalos e carros; e
escravos, e até almas de homens” (Apocalipse 18:1-2, 8-13). Ela trouxe ao mundo os
pecados como casamento entre pessoas do
mesmo sexo, abuso sexual de crianças, homossexualidade, todas as guerras, assassinatos, etc. Ela é a mãe de toda abominação
na terra (Apocalipse 17:5). Eles assassinaram milhões dos escolhidos de DEUS [os
Judeus] e vários milhões de outras pessoas, e cometeram pedofilia com milhões de
crianças e assassinaram milhões delas.
Todos esses são sinais dos últimos dias
antes que CRISTO retorne à Terra.1 Portanto, arrependam-se de seus pecados e
façam a seguinte oração:
Meu SENHOR e meu DEUS, tende
misericórdia de minha alma pecadora.2
Creio que JESUS CRISTO é o FILHO do
DEUS vivo.3 Creio que ELE morreu na
cruz e derramou o SEU precioso sangue
pelo perdão de todos os meus pecados
anteriores.4 Creio que DEUS ressuscitou
JESUS dos mortos pelo poder do ESPÍRITO SANTO5 e que ELE está sentado à
direita de DEUS neste momento, ouvin-

do a minha confissão de pecados e esta
oração.6 Abro a porta de meu coração e
TE convido a entrar, SENHOR JESUS.7
Lava todos os meus pecados imundos no
sangue precioso que TU derramaste em
meu lugar na cruz do Calvário.8 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.9 A TUA PALAVRA diz que
TU não recusas ninguém e isto inclui a
mim.10 Portanto, sei que TU me ouviste,
que TU me respondeste e que estou salvo.11 TE agradeço, SENHOR JESUS, por
salvares a minha alma, e vou demonstrar
a minha gratidão cumprindo os TEUS
mandamentos e não pecando mais.12
Depois da salvação, JESUS disse que
você deve ser batizado, completamente
imerso na água, em nome do PAI, do FILHO e do ESPÍRITO SANTO.13 Estude a
Bíblia (tradução em português por João
Ferreira de Almeida [edição Atualizada],
ou em inglês a Versão King James) com
diligência, e faça o que ela diz.14
O SENHOR quer que você conte aos
outros sobre sua salvação. Você pode
tornar-se um distribuidor da literatura
Evangelho do Pastor Tony Alamo. Envia-

remos as publicações gratuitamente. Telefone 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).

1 Dan. 2:27-45, cap. 7, Mat. 24:3-14, Apoc. cap. 13 2 Sal. 51:5, Rom. 3:10-12, 23 3 Mat. 26:63-64, 27:54, Luc. 1:30-33, João 9:35-37, Rom. 1:3-4 4 Atos 4:12, 20:28, Rom. 3:25, 1 João 1:7,
Apoc. 5:9 5 Sal. 16:9-10, Mat. 28:5-7, Mar. 16:9, 12, 14, João 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, Atos 2:24, 3:15, Rom. 8:11, 1 Cor. 15:3-6 6 Luc. 22:69, Atos 2:25-36, Heb. 10:12-13 7 1 Cor. 3:16,
Apoc. 3:20 8 Efés. 2:13-22, Heb. 9:22, 13:12, 20-21, 1 João 1:7, Apoc. 1:5, 7:14 9 Mat. 26:28, Atos 2:21, 4:12, Efés. 1:7, Col. 1:14 10 Mat. 21:22, João 6:35, 37-40, Rom. 10:13 11 Heb. 11:6
12 João 5:14, 8:11, Rom. 6:4, 1 Cor. 15:10, Apoc. 7:14, 22:14 13 Mat. 28:18-20, João 3:5, Atos 2:38, 19:3-5 14 Deut. 4:29, 13:4, 26:16, Jos. 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
A Tony Alamo Christian Ministries Worldwide 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:
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