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A ÚNICA SAÍDA
por Tony Alamo
A semente por meio da
da terra pela PALAVRA
qual DEUS disse a Abraão
DE DEUS, de forma que
que abençoaria todas as napodemos vê-la claramenções era a semente que tem
te, especialmente aqueles
vida eterna em si (Gênesis
dentre nós que conhecem
12:3). Todas as sementes
a DEUS ou já O conhecetêm em si uma vida temram.
porária, mas apenas uma
“Porque do Céu se masemente tem a vida eterna
nifesta a ira de DEUS sobre
em si, e essa “semente é a
toda a impiedade e injustiPALAVRA DE DEUS”, que
ça dos homens que detêm
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é JESUS (Lucas 8:11). JEa verdade na injustiça. PorSUS é a única semente e é
quanto o que de DEUS se
também o semeador da semente, da EMANUEL, que significa DEUS co- pode conhecer neles se manifesta,
PALAVRA DE DEUS (Lucas 8:5-15). nosco (Mateus 1:23).
porque DEUS se manifestou a eles.
Alguns tolos dirão: “Bem, eu sei Porque as SUAS coisas invisíveis,
Nós, que somos o templo de DEUS
e o corpo de CRISTO, SUA noiva, que não leio a Bíblia tanto quanto desde a criação do mundo, são vistas
temos JESUS com o PAI pelo ESPÍ- deveria”, pensando que tais palavras claramente, sendo entendidas pelas
RITO vivendo em nós, de forma que, sem nexo são uma forma de humilda- coisas que são criadas, tanto SEU popelo ESPÍRITO, nos tornamos seme- de e de confissão simples e honesta, e der eterno quanto sua DIVINDADE;
adores da semente da vida eterna, que se livrarão proferindo a sua indo- de forma que elas são inescusáveis;
que novamente é CRISTO, a PALA- lência. Na verdade, eles estão apenas porque quando eles [os ex-cristãos]
se ferindo eternamente, pois a “fé se conheceram a DEUS, não O glorifiVRA (João 4:36).2
Somos, além disso, os chama- comprova ouvindo, e ouvindo a PA- caram como DEUS, nem lhe deram
dos a sair deste mundo, a igreja.3 LAVRA DE DEUS”, que novamente graças, antes em seus discursos se
Mais uma vez, a semente, JESUS, é é a semente, a única coisa que leva a desvaneceram, e o seu coração insena PALAVRA DE DEUS. Todos nós, vida eterna em si (Romanos 10:17). A sato se obscureceu. Dizendo-se sáos santos, os chamados a sair deste PALAVRA é DEUS (João 1:1). DEUS bios, tornaram-se loucos, e mudaram
mundo, a igreja, temos vida, a vida é eterno, então se DEUS vive em você a glória do DEUS incorruptível em
eterna, que é a semente com a imor- pela virtude da PALAVRA, você ja- semelhança da imagem de homem
talidade, e, novamente, é a PALA- mais morrerá se permanecer fiel até corruptível, e de aves, e de quadrúpeVRA DE DEUS, que é DEUS, que o fim.4
des, e de répteis” (Romanos 1:18-23).
Tudo o que vemos na terra surgiu
se tornou carne e viveu entre nós –
(Continua na página 2)
1 Mat. 4:3-4, João 1:1, 14, 1 João 1:1-3, 5:11, Apoc. 19:13 2 Mar. 16:15-16, 1 Cor. 1:21-24, 6:19, 2 Cor. 5:17-21 3 João 15:16, 19, 17:6, 14-16, 2 Cor. 6:14-18, 1 Ped. 2:9 4 Mat.
4:4, 10:22, 24:13, João 5:24, 6:63, 11:26, Atos 14:22, Rom. 11:22, Col. 1:22-23, 1 Tim. 4:16, 2 Tim. 2:1-3, 3:13-17, 4:5, Tiago 5:10-11, 1 João 2:24-25
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A ÚNICA SAÍDA
(Continuação da página 1)
“Por isso, também DEUS os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem
seus corpos entre si; pois mudaram a
verdade de DEUS em mentira, e honraram e serviram mais à criatura do
que ao Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso DEUS os
abandonou às paixões infames; porque até as suas mulheres mudaram
o uso natural, naquilo que é contrário à natureza; e, semelhantemente,
também os homens, deixando o uso
natural da mulher, se inflamaram
em sua sensualidade uns para com
os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si
mesmos a recompensa que convinha
ao seu erro [a justiça]” (Romanos
1:24-27).
“E como eles não se importaram
de ter conhecimento de DEUS, assim DEUS os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas
que não convêm; estando cheios de
toda a iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade; cheios de inveja, homicídio, contenda, engano,
malignidade; sendo murmuradores,
detratores, aborrecedores de DEUS,

injuriadores, soberbos, presunçosos,
inventores de males, desobedientes
aos pais e às mães; néscios, infiéis
nos contratos, sem afeição natural,
irreconciliáveis, sem misericórdia; os
quais, conhecendo o juízo de DEUS
[pois haviam sido salvos outrora],
em que são dignos de morte os que
tais coisas praticam, não somente as
fazem, mas também consentem aos
que as façam” (Romanos 1:28-32).5
O mundo agora retorna ao tipo de
mundo que existia na época de Noé
(Gênesis 6:5-7, Mateus 24:37-44). A
mente das pessoas de hoje alterou a
verdade de DEUS e a transformou
em mentira (Romanos 1:21-25).6 A
verdade de DEUS é que ELE é a única
semente que contém a vida eterna em
SI. Agora estão dizendo, assim como
o fizeram na época de Noé, que
essa verdade – de Deus ser a única semente de vida eterna – é uma
mentira, e estão ensinando a nossas
crianças essa perversão vil, corrupta e tão ofensiva em todas as escolas
públicas. Não bastando se casarem
uns com os outros, eles querem ensinar a nossas crianças que a verdade de DEUS é uma mentira. Eles
aceitaram os demônios (demônios
homossexuais) em si; demônios
poderosos que estão fazendo com
que eles adorem coisas carnais, de
forma que sirvam à criatura mais
do que ao Criador (Romanos
5 Gên. 19:1-13, 24-25, Lev. 18:22, 20:13, Deut.
22:5, 23:17-18, Juízes 19:22-28, 1 Reis 14:24,
15:11-12, 2 Reis 22:1-2, 23:7, Ezeq. 16:49-50,
Rom. 1:18-32, 1 Cor. 6:9-10, 1 Tim. 1:9-10, 2 Tim.
3:1-5, Judas 7, Apoc. 22:14-15 6 1 Tim. 4:1-3,
2 Tim. 4:3-4, 2 Ped. 2:1-3

O Pastor P. V. Ratnam
distribuindo a literatura do Pastor Alamo
nas vilas de Andhra
Pradesh, na Índia.

1:25). Por esse motivo, DEUS abriu
mão dessas pessoas. ELE as entregou
a suas paixões vis, suas próprias paixões vis, que elas tanto amam. DEUS
vê como elas mesmas rejeitaram a
ELE e à SUA vida eterna, e elas lutam
viciosamente contra ELE, de forma
que DEUS já não lida mais com essas
pessoas. DEUS desistiu delas e deixou-as terem o que desejam, ou seja,
suas paixões vis! ELE permite que
elas façam o que optaram por fazer
– unir mulheres a mulheres, homens
a homens, lesbianismo e homossexualidade masculina.
Entretanto, a semente de DEUS,
a semente da vida eterna de DEUS,
não sobreviverá em uma alma vil,
pois isso tornaria a verdade de DEUS
uma mentira! Esse demônio homos-

Nigéria
Caro Pastor Tony,
Saudações em nome de Jesus.
Estou feliz em lhe dizer que já me
tornei um servidor de Deus por
meio da literatura evangélica que
leio e de seu programa na Rádio
África. Agradeço-lhe a forma como
divulga a Palavra de Deus para nós
aqui. Sou um novo convertido e
quero que o senhor me envie uma
Bíblia Sagrada completa, os boletins informativos e o livro O Messias. Estive perdido, mas me encontrei novamente.
Que o Senhor abençoe fartamente seu ministério. Espero ter
notícias suas em breve.
Atenciosamente,
Mone Akinwa e família
Estado de Sunshine, Nigéria
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sexual é forte, mas JESUS, a semente
com a vida eterna em SI, é muito mais
forte.7 DEUS nos diz para resistirmos
ao diabo, e ele fugirá de nós (Tiago
4:7).8 Porém, o governo mundial nos
diz que se resistirmos à homossexualidade estaremos cometendo crime
de ódio.
Antes que JESUS ascendesse ao
Paraíso, ELE havia conquistado a
morte, o Inferno, o túmulo, Satanás
e todos os demônios vis, mas qualquer pessoa que rejeite a vida eterna

será recompensada por suas decisões
corrompidas.9 Ela irá receber em si a
recompensa justa, que é o Inferno e
o Lago de Fogo, os suplícios eternos.
Essas pessoas estão fazendo isso a si
mesmas conforme faziam nos tempos de Noé (Lucas 17:26-30).
Virou moda seguir Satanás, aquele
que enganou a terra inteira (Apocalipse 12:9).10
O que a mídia e o Governo estão
fazendo é tornar a PALAVRA DE
DEUS um crime de ódio, mas ela é

7 Deut. 4:39, 32:39, 1 Sam. 2:6-8, 1 Crôn. 29:11-12, 2 Crôn. 20:6, Sal. 46:1, Isa. 44:6, 45:23, Jer. 10:10, 18:6, Dan.
4:35-37, João 10:29, Atos 17:24-26, Apoc. 1:12-18 8 Mat. 4:1-11, Rom. 12:9, Efés. 4:27, 5:3-17, 1 Tes. 5:21-22
9 1 Crôn. 28:9, Jó 4:7-9, 21:14-20, Prov. 1:22-32, 8:36, 10:25, Isa. 1:15-20, Dan. 12:2-3, Lucas 12:4-9, João 3:16-21,
36, Rom. 1:18, 1 Cor. 6:9-10, Judas 14-15, Apoc. 20:11-15, 21:8, 27 10 Mat. 24:11-12, 24, 1 Tim. 4:1-2, 2 Tim. 3:13,
2 Ped. 2:1-3, Apoc. 13:1-4, 11-15, 14:8, 17:8, 18:2-3, 23

Congo
(Traduzido do francês)
Pastor Mundial Tony Alamo,
Paz em Cristo! Sou o Pastor Andre Hilarion, um dos maiores leitores de seus
boletins informativos. Na verdade, foi em 2006 que eu descobri suas publicações,
que mudaram completamente meu ministério, pois o Espírito Santo abriu meus
olhos quando eu li suas obras. Por esse motivo, na igreja em que eu sou pastor
estamos agora usando a literatura “Os Segredos do Papa” como ferramenta para
testemunhos em locais públicos, e o Senhor está agora realizando grandes feitos. Toda semana, estamos recebendo novas almas que são tocadas pelo Espírito
Santo depois de lerem e aceitarem a literatura, entregando o coração a Jesus para
começarem uma nova vida.
Portanto, o que estamos pedindo é que o senhor nos faça a gentileza de enviar
muitas correspondências mais, regularmente, com artigos em francês que nos
permitam criar um centro de distribuição da Literatura do Pastor Tony Alamo.
No mais, caro Pastor Tony Alamo, seu Deus é nosso Deus. Sua missão tornouse também nossa missão, e sua luta é também nossa luta. Agradecemos antecipadamente e estamos orando ao Deus Todo-Poderoso para que o senhor se torne
cada vez mais um canal de bênçãos para nós e para as pessoas de todas as nações.
Andre Hilarion
Kimpese, República Democrática do Congo

Missouri
Caro Pastor Tony Alamo,
Sou tão grato por seu ministério e pela revelação das verdades que Deus lhe
ofereceu. O senhor realmente abriu meus olhos e fortaleceu minha fé em Deus,
revelando-me os artifícios de Satanás, o governo do mundo, suas operações
contra nós (a Noiva) e todas as demais artimanhas usadas por Satanás em seu
mundo perdido.
Peço, por favor, que me envie todo o material que tiver para oferecer. Quero
todos eles. Muito obrigado, e que o Deus Vivo o abençoe e ao seu ministério,
fartamente, em Sua graça e poder!
Peço que inclua meu nome em sua lista de orações.
Em Cristo,
Terry Birmingham
Cameron, Missouri
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o único mecanismo de vida e escape
da eternidade da agonia e suplício no
Inferno e no Lago de Fogo. JESUS e
SEU povo são os únicos que se preocupam com sua alma. Não permita
que o espírito de Satanás o convença
do contrário. Você não nasceu assim.
O demônio pode ter invadido sua
alma quando você ainda era muito
jovem, mas JESUS expulsa os demônios das pessoas.11 ELE é a VIDA,
uma vida mais abundante.12 “Eu vim
para que tenham vida, e a tenham em
abundância” (João 10:10).
Se eu lhe mostrasse como escapar
da condenação eterna, você poderia
acreditar que isso seria um crime
de ódio. A vida aqui é curta, mas a
eternidade é longa.13 Ela jamais ter(Continua na página 4)
11 Mat. 8:16-17, 28-34, 9:32-33, 10:1, Mar. 1:34, 39,
7:25-30, 9:17-27, 16:9, Lucas 11:14 12 João 11:25-26,
14:6 13 2 Sam. 14:14, 1 Crôn. 29:15, Jó 7:6-10, 8:9,
9:25-26, 14:1-2, Sal. 22:29, 39:4-6, 11, 78:39, 89:47-48,
90:5-6, 9-10, 102:11, 103:14-16, 144:3-4, 146:4, Ecles.
1:4, 3:19-21, 6:12, 12:7, Isa. 2:22, 40:6-8, 24, 51:12, Tiago
1:10-11, 4:14, 1 Ped. 1:24

Índia
Caro Pastor Tony,
Visitei a vila de meu pai, chamada
Snadipudi, há dez dias para ver nossa
antiga casa. Ali encontrei uma cristã
muito doente e deitada em seu leito,
e as pessoas pensaram que ela poderia estar morta, mas eu a visitei e orei
por ela. Deus ouviu minhas preces
e a curou completamente. Por meio
desse ato, adquiri muito respeito de
todos no bairro, mas tive fé e disse
a eles: “Não fui eu, e sim Jesus Cristo
quem fez isso. Glória e honra ao Senhor”.
Acredito que suas valiosas orações
me ajudaram no ministério de Deus.
Glorifiquemos a Deus por meio de
atos e palavras.
Agradeço a todos vocês. Peço que
orem por mim e ainda mais por nossa
missão.
Em Seu amor,
De seu irmão,
Rajesh Tatapudi,
Andhra Pradesh, Índia

5:3).17 Se você o fizer, viverá. JESUS sas que Satanás queria que fizessem, e
disse que uma pessoa que diz que O para que seu espírito malévolo neles
(Continuação da página 3)
conhece (O ama), mas não cumpre os levasse a fazer as coisas que tammina. A alma das pessoas viverá para os Seus mandamentos é mentirosa, e bém amavam fazer (Romanos 1:28sempre no Paraíso ou no Inferno.14 nela não está a verdade (1 João 2:4). 32).
Somos todos humanos. Todos fomos “E, como eles não se importaram de
Deixem que os tolos sejam reis e
agraciados com o direito de optar ter conhecimento de DEUS, assim governem o mundo com ouro, perpela vida ou pela morte, pelo bem DEUS os entregou a um sentimen- versão, política e outras coisas, mas
ou pelo mal, por DEUS ou por Sata- to perverso, para fazerem coisas que deixem meu coração trazer um amor
nás.15 Quando o ESPÍRITO de DEUS não convêm” (e ao seu estilo de vida que não pode envelhecer. Receba a
entrar em seu ser e você O receber e reprovável), para que fizessem as coi(Continua na página 8)
aceitar SUA PALAVRA diariamente,
17 Êx. 20:6, Deut. 7:9, 11:1, 13-15, 30:16, Josué. 22:5, João 14:15, 21, 15:10, 2 João 6
você será capaz de ter consigo a SUA
força vital e o SEU poder até o dia do
Arkansas
seu descanso. Entretanto, devemos
Caro Pastor Tony,
ter diligência nessa missão. Satanás
Encontrei hoje um amigo que se tornou um cristão renascido. Ele esnão está de brincadeira com você!
tava em um funeral. O falecido era um ministro e havia muita gente no
Ele quer que você fique no Inferno e
velório. Seu testemunho, antes de sua morte, foi que aonde quer que fosse,
no Lago de Fogo com ele.
ele sempre diria às pessoas no supermercado, em uma drogaria ou simDEUS também não está brincanplesmente no meio da rua: “Você conhece Jesus Cristo como seu Salvador?
do. ELE morreu por nós na cruz do
Você está bem com Deus?” Ele fazia isso por onde quer que passasse, a
Calvário e em seguida ressuscitou e
ponto de algumas pessoas se indagarem por que ele fazia aquilo.
ascendeu aos Céus para nos provar
Bem, no funeral sua filha se levantou e disse: “Quero contar a todos voque ELE é DEUS e tem o poder de
cês uma história sobre meu pai. Quando eu era jovem, com mais ou menos
nos salvar e nos ressuscitar no último
13 anos de idade, costumava sair com ele muitas vezes, e a todo lugar que
16
dia.
chegávamos ele parava e perguntava a alguém se estava em dia com Jesus,
ou dizia: ‘Você conhece Jesus Cristo como seu Salvador?’ Houve vezes em
Amor não é sexo. Amor é cumprir
que eu pensei que ele estivesse exagerando. Ele dizia isso a todo o mundo
os mandamentos de DEUS (1 João
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e era um hábito constante”.
“Um dia, ele entrou no carro e eu perguntei: ‘Pai, por que o senhor
precisa falar com todo o mundo sobre Jesus?’ Meu pai então disse: ‘Filha,
vou lhe contar uma história. Eu tive uma visão em um sonho quando tinha 17 anos de idade, e na visão eu morria
e ia para o Céu. Era o lugar mais lindo posQuênia
sível. Então, eles me levaram até a margem
Olá, Pastor Tony Alamo!
do Céu e eu olhei para baixo e vi o Inferno.
Minha humildade aflora diante do seu zelo. Fui muito abençoado
Eu conseguia ver mãos erguidas em minha
por seu boletim informativo “I Found Jesus on Tony’s Website” (endireção, e as pessoas gritavam: ‘Por que você
contrei Jesus no site do Pastor Tony). Li o artigo e fiz a oração pelo
não nos alertou? Por que você não nos disse
perdão publicada no boletim. Arrependi-me sinceramente de meus
nada? Por que você não nos disse nada?’ E
pecados. Na verdade, as lágrimas correram em meus olhos quando
eram pessoas que eu conhecia. Quando o some arrependi de todo o tempo que passei neste mundo blasfemando
nho acabou, eu estava de volta aqui na terra,
contra Deus! Senti o fardo dos pecados se esvaindo. Estou realmente
e é por isso que eu falo com todo o mundo.”
me sentindo leve e livre. Ah, realmente sentia falta dessa alegria, a
Meu amigo me disse que isso o fazia lemalegria de ter meus pecados perdoados, a alegria de viver em Cristo.
brar-se muito de nós, com a literatura do
Agradeço ao SENHOR porque salvou minha alma e oro para que o
ESPÍRITO SANTO possa me guiar por essa jornada espiritual. No moPastor Alamo, pois onde quer que estejamos,
mento, sou um iniciante nessa jornada espiritual. Peço que me oriente
estamos sempre distribuindo a literatura. Ele
sobre como continuar e envergonhar o diabo e suas mentiras. Mais
disse que o Pastor Tony tem alertado as pesuma vez, sinto-me grato por seu ministério, pois ele oferece tudo o
soas por anos e anos.
que a religião pode oferecer. Que Deus fartamente o abençoe e todo
Oremos ao Senhor!
o seu ministério.
Irmão Tommy

14 Isa. 66:24, Dan. 12:1-3, Mat. 25:31-46, Mar. 9:42-48,
João 5:26-29, Rom. 2:1-16, Apoc. 14:9-11 15 Deut.
30:14-20, Josué. 24:14-15, Ezeq. 18:19-32, 33:11, Joel
3:14, Mat. 16:24-27 16 Mar. cap. 16, João 11:25-26,
Atos 2:29-33, 4:10-12, 1 Cor. 15:3-22, 1 Ped. 1:3-5

Sarah Terry

Bungoma, Quênia
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Mensagem de nosso departamento de traduções
Estamos trabalhando nas traduções
em ilocano (idioma falado no Norte das
Filipinas) e um dos tradutores é um jovem que recebeu educação pentecostal,
formou-se em um seminário teológico e
é professor de estudos bíblicos para crianças. Sua igreja tem 50 outras paróquias
espalhadas pelo Norte das Filipinas, cada
qual com seu próprio pastor. Atualmente,
ele está trabalhando com a American Bible
Society traduzindo comentários de ajuda
de todos os livros da Bíblia para o ilocano.
Ele nos disse que quando viu os direitos autorais em “Os Segredos do Papa”,
“Papa Fugitivo” (Fugitive Pope), “Jesus
Disse que Satanás teria uma Igreja e um
Governo” (Jesus Said that Satan Would
have a Church and Government) e “A Rainha das Prostitutas” (The Queen of Whores) notou que a data de cada publicação
era dos anos 80 e 90. Ele disse que é impressionante que o Pastor Alamo tenha
escrito esses fatos há tanto tempo e que
naquela época ninguém tenha sido capaz de perceber sua veracidade, mas hoje
tudo pode ser visto claramente. O Pastor
Alamo sabia de todas essas coisas antes de
qualquer outra pessoa e as publicou para
alertar a todos.

Ele disse que as Filipinas são um país
tão católico, que não se pode falar a ninguém sobre o Senhor, mas depois de ler as
cartas de pessoas solicitando a literatura
para distribuição e pessoas prestando seus
testemunhos ele solicitou cem cópias de
cada obra que ajudou a traduzir, de forma
que pudesse ele mesmo distribuí-las. E ele
também pediu várias cópias de O Messias
e disse: “Eu traduzo para a Bible Society,
mas esse trabalho é para salvar almas”.
Ele disse que tem muito orgulho de fazer
parte desse trabalho e que está usando a
literatura em suas aulas. E acrescentou:
“Estudei no seminário e tenho isso dentro
de mim, mas essa literatura é real e é séria.
Posso ver a seriedade do que está acontecendo aqui mesmo, em minha própria
vida. Percebo que esta literatura é o que
está acontecendo neste exato momento”.
A tradutora de suaíli é mãe de três filhos e seu marido é pastor. Ela disse que
precisava ser honesta e que, ao trabalhar
na tradução dos vários escritos sobre o
papa, ela pensou que algumas das acusações contra ele e a Igreja Católica eram
fantasiosas e exageradas. Ela disse que
sabia que o catolicismo era uma doutrina

Nigéria

Caro Pastor Alamo,
Saudações em nome do nosso abençoado Senhor e Salvador Jesus Cristo. O
boletim informativo mundial de Tony Alamo Chiristian Ministries está mudando
muito cada vida da cidade de Igodan Lisa, na Nigéria. Esses boletins são realmente
ungidos de forma esplêndida. Eles ajudaram minha vida espiritual, elevando-me
a um novo nível de compreensão sobre as coisas de Deus. Foi seu distribuidor
que me ofereceu um boletim informativo com o título “Earthquake” (Terremoto).
Aproveitei a oportunidade para também repassá-lo a outras pessoas, e a quem
quer que eu desse uma cópia a pessoa recebia Jesus como seu Senhor. Glória ao
Senhor.
Peço, por favor, que nos envie mais publicações, para que continuem nos ajudando a ganhar mais almas. Que Deus abençoe seu trabalho. Obrigado!
Na fé em Cristo,
Jasaau Imamu
Estado de Ondo, Nigéria

Nova Iorque

Caro Pastor Tony Alamo,
Recebi seu boletim informativo no metrô de Nova Iorque, e ele chegou à minha mão no momento em que eu mais precisava. As informações em sua literatura são muito importantes.
Estou pedindo também uma cópia de seu livro O Messias e 100 boletins informativos, bem como as mensagens gravadas em CD.
Obrigado!
Eric F.
Rhinebeck, Nova Iorque

5

falsa, portanto a veracidade das mensagens não era importante, desde que fizesse com que as pessoas se afastassem dela.
Mas, ainda assim, ela não acreditava nela.
Ela disse que seu marido estava lendo
a literatura, certa noite, e perguntou a ela:
“Por que você solicitou essa literatura?” E
ela respondeu: “Para que possa dar a outras pessoas quando levar as crianças ao
parquinho”. E ele imediatamente replicou:
“De jeito nenhum! Você vai ficar com isso!
Não pode doar. São fatos e são verdadeiros! Temos de estudá-los”. E disse: “Eu frequentei a faculdade bíblica e essas coisas
são ensinadas e documentadas; tudo o
que está escrito aqui é verdade”.
Ela disse que olhou para ele e disse em
seu coração: “Você frequentou a faculdade bíblica há tantos anos e já conhecia
todas essas verdades? Por que então você
e a faculdade não alertaram o mundo?
Por que ninguém faz nada a respeito?
Esse homem (Pastor Alamo) foi convocado por Deus para falar porque nem você
nem ninguém o fará”. E disse: “Agora eu
acredito e lamento muito pelos que não
divulgaram a verdade e a mantiveram
oculta”.
O tradutor de sueco recebeu educação
protestante, mas por muitos anos não se envolveu em nada que dissesse respeito à igreja, à religião ou a Deus. Ele é um ativista político que luta contra várias coisas erradas no
governo sueco. Ele mantém blogs, faz conferências políticas e faz traduções de literatura
de nossa igreja como atividade adicional.
Ele tem muita certeza de suas crenças, mas,
ao avaliar um trecho do livro O Messias, começou a chorar ao ler “A multidão gritava
‘Crucifiquem-no, crucifiquem-no’ ”.
Ele nos disse: “Estudei diferentes teorias
da conspiração, mas nunca vi ninguém fazer a conexão com o Vaticano dessa forma.
Isso é incrível. Gosto muito de fazer isso.
Vocês estão começando a me influenciar. Eu
estava redigindo meu blog e me vi citando o
Apocalipse”.
O tradutor sérvio, bacharel em história, disse que é muito estimulante fazer
parte desse trabalho. Ele disse que a Sérvia
tem uma história infestada de perseguições religiosas, com muitos assassinatos, e
o Pastor Alamo está sofrendo essa perseguição religiosa agora, mas não se calou.
Ele diz que isso é motivador.

Testemunho de Cura
27 de outubro de 2014
Meu nome é Isaque Roberto.
Sou pastor na cidade de Londrina,
estado do Paraná, Brasil. Por meio
desta mensagem de
e-mail eu gostaria de
compartilhar algo. Sou
pastor em Londrina há
15 anos. Há três anos
minha família foi marcada por um trágico, porém significativo acontecimento.
No dia 24 de julho
de 2011, nossa filha
Beatriz Gabriela, de 7
anos, sofreu um grave acidente de
trânsito, tendo sido atropelada por
um taxista na faixa de pedestres. O
impacto foi tão forte, que, segundo
a perícia, ela foi arremessada a 6,5
metros de distância. Eu corri para
perto dela, mas ela não estava respirando. Lembro-me de ter gritado:
“Alguém chame o socorro!” Ao olhar
novamente para ela, vi o pneu de
uma moto e ouvi uma voz que disse: “Eu ajudo, sou do corpo de bombeiros”. Naquele momento, Deus
havia colocado um socorrista ali. Ele
virou Beatriz de barriga para cima,
fez massagem cardíaca, e ela tossiu,
cuspindo sangue.
O socorro chegou e, enquanto
cuidavam dela dentro da ambulância, eu comecei a orar. O diabo me
afrontava e mostrava em
minha mente a imagem de
um menino que eu conhecia. Ele havia sido atropelado e ficou sem poder falar e
sem coordenação motora;
sua família agora o transportava numa cadeira de
rodas. Naquele momento,
o diabo trazia a imagem do
menino e me dizia: “É assim
que sua filha vai ficar”.
Ela foi levada ao hospital e deu entrada com o se-

guinte diagnóstico: perna esquerda
quebrada, úmero esquerdo quebrado, clavícula direita e esquerda quebradas, dilaceramento
do baço, contorção
pulmonar e um traumatismo craniano de
classe 3 (4 é morte).
Quando chegamos
à UTI, vimos nossa filha ligada a diversos
aparelhos, respirando
com ajuda de respirador e em coma.
Três dias após o
acidente, dia 27 de julho, o médico
neurocirurgião que estava cuidando de Beatriz nos chamou e disse:
“Não tenho boas notícias. O quadro clínico piorou, Beatriz não está
respondendo aos medicamentos
e isso desenvolveu uma hipertensão craniana, ou seja, o cérebro
está inchando. Com isso, o sangue
não está irrigando o cérebro, e nas
próximas horas Beatriz terá morte
cerebral”. “Como médico”, ele disse, “tenho uma última alternativa:
fazer uma cirurgia para retirar um
pedaço de osso de cada lado do
crânio para aliviar a pressão sobre
o cérebro de Beatriz e ele teria espaço para expandir”. “Mas”, disse
ele, “isso não é garantia de que o
quadro clínico vai mudar, e no es-

6

tado que ela está não resistiria à
cirurgia”.
Nós autorizamos a cirurgia, pois
sabíamos que a última palavra era
de Deus. Enquanto preparavam
tudo, nos aconselharam a ficar com
Beatriz para nos despedirmos dela.
Minha esposa foi orar enquanto eu
ligava para os outros cristãos relatando a situação. Enquanto minha
esposa estava debruçada sobre o
corpo de Beatriz orando, uma pessoa veio a ela e disse: “Mãe, meu
conselho é que você ore para Deus
levá-la, pois se ela sobreviver vai
ficar vegetando numa cama”. Horas depois, sem saber do ocorrido,
eu recebi uma mensagem no meu
celular de uma cunhada que disse
que estava orando durante a tarde
e teve uma visão. Ela viu um espírito maligno vir até minha esposa e
dizer exatamente aquelas mesmas
palavras.
A cirurgia durou quase cinco horas. Quando trouxeram Beatriz para
a UTI, sua cabeça estava enfaixada,
seu rosto desfigurado, e só tínhamos de aguardar. Orávamos para
que Deus a curasse, porém notícias
piores chegavam: pneumonia e infecção hospitalar.
Um dia antes do aniversário de
Beatriz, 8 de agosto, o médico disse
que iria tirar o sedativo para ver se
ela voltava do coma. Eu perguntei: “Quanto tempo o senhor acha que vai levar para
ela acordar?” “Não temos
como saber”, ele disse. “Ela
pode acordar hoje, amanhã,
na semana que vem, no mês
que vem, no ano que vem,
como também pode nunca
mais acordar”, concluiu.
Dias depois, a respiração
artificial foi retirada. Comemoramos porque Beatriz
começou a acordar, mas

durante a noite aspirou líquido e
sua respiração piorou. Quando chegamos ao hospital, a vimos respirar
com dificuldade, e a equipe médica
fazia de tudo para ela melhorar. Saímos para o almoço e, ao retornar,
pedimos para entrar novamente,
mas fomos impedidos. Olhei pela
porta e quase toda a equipe estava
em volta da cama chorando. Tivemos de aguardar vários minutos, e
quando pudemos entrar, Beatriz estava entubada novamente. Conversamos com uma médica que disse:
“Talvez tenhamos de fazer uma traqueostomia, e Beatriz teria de respirar por meio de um tubo de oxigênio. Ela não teria mais condições de
respirar sozinha”. Mais uma má noticia, mais um motivo de oração. Dias
depois, Beatriz acordou do coma e
foi para a enfermaria.
Durante todo esse tempo, nós
permanecemos em jejum e oração,
e quando Beatriz foi para a enfermaria nós transformamos o quarto
num centro de adoração e orávamos 24 horas por dia. As pessoas
entravam e viam Beatriz na cama
com a perna engessada, ligada a
aparelhos de respiração e alimentação, e essas pessoas diziam: “Como
pode haver tanta paz neste lugar?”
Ao todo foram 53 dias de internação.
Quando Beatriz recebeu alta,
veio para casa sem nenhum sinal
de recuperação. Em casa, tínhamos
uma cama hospitalar, cadeira de
banho e cadeira de rodas. Enquanto minha esposa conversava com
uma fisioterapeuta, perguntou:
“Doutora quanto tempo você acha
que deve levar para Beatriz andar?”
A fisioterapeuta respondeu: “Tenho
muitos anos de trabalho. Não conheço na literatura médica e nunca
vi um relato de que alguém tenha
sobrevivido a um acidente como o
de Beatriz. Talvez um dia ela ande
com uma muleta ou andador, mas
voltar a andar normalmente, em

minha opinião, nunca mais”. Contudo, tínhamos determinado em nosso coração que ela não ficaria assim. Continuamos firmes buscando
ao Senhor, às vezes na fé, às vezes
chorando, mas sempre confiando.
Certo dia, a levamos a um posto de
saúde. Precisávamos de um encaminhamento e eu disse à médica
que era urgente. Ela pediu para ver
Beatriz, e quando entrei no consultório com ela nos braços a médica
me perguntou: “Pai, por que tanta
pressa? O que pode mudar no quadro dessa criança?”
Foi necessário que Beatriz fizesse
uma cirurgia para colocar uma prótese no local onde foram retirados
os ossos do crânio. Recebemos o
orçamento do médico no valor de
R$ 147.500,00. Nós não tínhamos
dinheiro. Mais um motivo de oração. Com a orientação de Deus, por
meio da ajuda de um amigo, iniciamos uma campanha para arrecadar
o dinheiro, e em 40 dias conseguimos cada centavo. Em uma quinta-feira, recebi uma ligação de uma
mulher que começou a fazer questionamentos a respeito de Beatriz.
Ela perguntou de quanto ainda precisávamos e eu disse: R$ 57.000,00.
Ela respondeu que iria ver se podia
fazer algo por nós. Quando na segunda-feira eu fui ao banco, ao verificar o saldo descobri que aquela
pessoa havia feito um depósito no
valor de que precisávamos. Glória a
Deus!
A cirurgia aconteceu no dia 23
de dezembro de 2011. Nessa época,
Beatriz já conseguia ficar sentada
com a ajuda de almofadas e também na cadeira de rodas.
No dia 27 de dezembro, eu fui me
despedir dela. Peguei nas mãos dela
e disse que iria à Igreja. Senti então
que ela puxava minha mão. Segurei
firme e num salto ela ficou em pé.
Tomei um susto e dei um passo para
trás, ao que ela deu um passo para
frente e saiu andando. Deus é fiel!
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Com o passar dos dias, Beatriz foi
retomando sua vida, voltou a falar e
a escrever, e em maio de 2012 voltou para a escola.
Hoje, três anos depois, estou trazendo um testemunho vivo de um
milagre sobrenatural, uma prova de
que Deus é fiel à Sua palavra e age
em favor de todo aquele que nEle
crê.
A mensagem que sempre tenho
para sua vida em todos os momentos é que “TUDO É POSSÍVEL AO
QUE CRÊ” (Marcos 9:23).
Dias atrás, minha esposa estava com uma fisioterapeuta e esta,
mostrando Beatriz para uma aluna, disse: “Este é um milagre, pois,
se não fosse Deus, ela não estaria
aqui, pois por ela não havia nada
que a medicina pudesse fazer”.
A medicina não podia, mas DEUS
PODE! E ELE PODE EM SUA VIDA
TAMBÉM.
Pr. Isaque Roberto
Este testemunho foi compartilhado com toda a Igreja de Londrina e
tem sido uma amostra do poder de
Deus para desafiar nossa fé. Vocês
podem assistir ao testemunho que
gravamos na Igreja e disponibilizamos no YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=YHqbBk0A4nA.

Cuba
(Traduzido do espanhol)
Saudações de Cuba!
Que a paz do Senhor esteja com
todos. Graças ao Senhor, tivemos
hoje a bênção de receber mais dois
pacotes.
Transmitam nossos agradecimentos a todos os servidores de Deus que
foram abençoados com o direito de
levar a Palavra a todo o mundo por
meio desse ministério. Meu agradecimento especial a todos.
Deus os abençoe!
Reverendo Marrero Havana, Cuba

A ÚNICA SAÍDA
(Continuação da página 4)

semente da vida eterna. Comece fazendo a seguinte oração:
Meu SENHOR e meu DEUS, tem
misericórdia de minha alma pecadora.18 Creio que JESUS CRISTO é
o FILHO do DEUS vivo.19 Creio que
ELE morreu na cruz e derramou o
SEU precioso sangue pelo perdão
de todos os meus pecados anteriores.20 Creio que DEUS ressuscitou
JESUS dentre os mortos pelo poder
do ESPÍRITO SANTO21 e que ELE
está sentado à destra de DEUS neste
momento, ouvindo a minha confissão de pecados e esta oração.22 Abro
a porta de meu coração e TE convido a entrar, SENHOR JESUS.23 Lava
todos os meus pecados imundos no
sangue precioso que TU derramaste
em meu lugar na cruz do Calvário.24
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.25 A TUA PALAVRA

diz que TU não recusas ninguém,
e isso me inclui.26 Portanto, sei que
TU me ouviste, que TU me respondeste e que estou salvo.27 AgradeçoTE, SENHOR JESUS, por salvares
a minha alma, e vou demonstrar
a minha gratidão cumprindo os
TEUS mandamentos e não pecando
mais.28
Depois da salvação, JESUS disse
que você deve ser batizado, completamente imergido na água em nome
do PAI, do FILHO e do ESPÍRITO
SANTO.29 Estude a Bíblia (tradução
para o português por João Ferreira de
Almeida [Corrigida Fiel – ACF], ou
em inglês a Versão King James) com
diligência, e faça o que ela diz.30
O SENHOR quer que você conte
aos outros sobre sua salvação (Marcos 16:15). 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 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).

18 Sal. 51:5, Rom. 3:10-12, 23 19 Mat. 26:63-64, 27:54, Lucas 1:30-33, João 9:35-37, Rom. 1:3-4 20 Atos 4:12, 20:28, Rom. 3:25, 1 João 1:7, Apoc. 5:9 21 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. 15:3-7 22 Lucas 22:69, Atos 2:25-36, Heb. 10:12-13 23 1 Cor. 3:16, Apoc. 3:20
24 Efés. 2:13-22, Heb. 9:22, 13:12, 20-21, 1 João 1:7, Apoc. 1:5, 7:14 25 Mat. 26:28, Atos 2:21, 4:12, Efés. 1:7, Col. 1:14 26 Mat. 21:22, João 6:35, 37-40, Rom. 10:13 27 Heb.
11:6 28 João 5:14, 8:11, Rom. 6:4, 1 Cor. 15:10, Apoc. 7:14, 22:14 29 Mat. 28:18-20, João 3:5, Atos 2:38, 19:3-5 30 Deut. 4:29, 13:4, 26:16, Josué 1:8, 22:5, 2 Tim. 2:15, 3:1417, 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 em Nova Iorque todas as terças-feiras às 20h e em outras localidades todas as noites.
Ligue para (908) 937-5723 e obtenha informações. REFEIÇÕES SÃO SERVIDAS 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:
© Copyright: novembro 2014 Todos os direitos reservados: World Pastor Tony Alamo ® Registrado em novembro 2014
PORTUGUESE—VOLUME 20500—THE ONLY WAY OUT

8

