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SOBRE ESTA
PEDRA
por Tony Alamo

Num dia ensolarado em Israel, JESUS perguntou a SEUS discípulos:
“Quem as pessoas dizem que EU, Filho do Homem, sou? E eles disseram:
Uns, João Batista; outros, Elias; e outros, Jeremias, ou um dos profetas. Disselhes ELE [JESUS]: E vós, quem dizeis que EU sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: TU és o CRISTO, o FILHO do DEUS vivo” (Mateus 16:13-16).
“E JESUS, respondendo, disse-lhe:
Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas,
porque não foi carne e sangue que to revelou, mas MEU PAI [era DEUS, que está
nos Céus, o ESPÍRITO SANTO]” (Mateus
16:17). “... e é necessário que os que O adoram O adorem em espírito e em verdade”
(João 4:24). “E sobre esta PEDRA [este
fato, de que EU sou o FILHO unigênito
de DEUS] edificarei a MINHA Igreja [que
é a única verdadeira Igreja no universo],
e os portões do Inferno não prevalecerão
contra ela” (Mateus 16:18).
JESUS jamais quis dizer que Pedro era
a Rocha Eterna. DEUS disse que JESUS é
a Rocha Eterna, a pedra fundamental da
edificação de DEUS, a Igreja.1 As Escrituras identificam JESUS como A PEDRA
em todo o decorrer da Bíblia.2 Na Primeira
Epístola aos Coríntios 10:4, Paulo declara
que todos beberam da PEDRA espiritual, e
essa PEDRA era JESUS.
Por que quase todas as igrejas Cristãs – se são realmente igrejas de CRISTO – estão a caminho do Inferno, se os
portões do Inferno não devem prevalecer
sobre elas? A resposta simples é que elas
não são igrejas de CRISTO; não foram edi-
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ficadas sobre CRISTO, sobre A PEDRA.
Na Segunda Epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, foi dito que
CRISTO não retornará à Terra sem que
antes venha a apostasia (o abandono de
CRISTO por todas as igrejas que um dia
foram de CRISTO). Igrejas que um dia
foram edificadas sobre CRISTO, a PALAVRA de DEUS, e que deixaram de obedecer à PALAVRA de DEUS, abandonaram
CRISTO. Não há doutrina em toda a Bíblia
que diga que “uma vez salvo, salvo para
sempre”.3 Esse tipo de doutrina emana de
demônios (1 João 4:1-3). Essas igrejas já
abandonaram CRISTO, como enxames de
moscas pulverizados com pesticidas fortemente letais. Não mais pertencem ao SENHOR JESUS CRISTO.
JESUS nos ordena: “Entrai pela porta
estreita [a única porta certa]; porque larga
é a porta, e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram
por ela” (Mateus 7:13).4
Atualmente, o universo está sendo abalado por DEUS. Hebreus 12:25-26 afirma:
“Vede que não rejeiteis ao que fala; porque, se não escaparam aqueles quando
rejeitaram o que sobre a terra os advertia,

muito menos escaparemos nós, se nos desviarmos dAQUELE que nos adverte lá dos
Céus; a voz do qual abalou então a terra;
mas agora tem ELE prometido, dizendo:
Ainda uma vez hei de abalar não só a terra,
mas também o Céu”.
Entretanto, a Igreja de CRISTO não
está sendo abalada pelos portões do Inferno, nem pode ser abalada pelo poder de
DEUS, pois DEUS não se opõe a SI mesmo. “Ora, esta palavra, ainda uma vez,
significa a remoção das coisas abaláveis,
como coisas criadas, para que permaneçam as coisas inabaláveis. Pelo que, recebendo nós um Reino que não pode ser
abalado, retenhamos a graça [a vida de
DEUS em nós mesmos], pela qual sirvamos [nós da Igreja de CRISTO] a DEUS
agradavelmente, com reverência e temor;
pois o nosso DEUS é um fogo consumidor” (Hebreus 12:27-29).
A Igreja de CRISTO jamais será abalada. Em Mateus 24:13-15, JESUS diz: “Mas
aquele que perseverar até ao fim, esse será
salvo.5 E este evangelho do Reino será
pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim.
(Continua na página 2)
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(Continuação da página 1)
Quando, pois, virdes que a abominação da
desolação, de que falou o profeta Daniel,
está no lugar santo…”. É quando se percebe a Nova Ordem Mundial, o governo
único do mundo, a ONU e o Vaticano,
trabalhando em conjunto como a quarta potência mundial, diferentemente das
três potências mundiais originais (citadas
por Daniel, o profeta), no sentido de que,
de fato, atua no mundo inteiro.6 É o anti-

DEUS, o antiCRISTO, o antiCristão, blasfêmia exacerbada, excessivamente cruel,
sem consideração a DEUS nem aos homens. É o governo de Satanás – o governo
dos dias de hoje.
Em sua visão, conforme Daniel 7:7,
Daniel fala do quarto e último reino, que
DEUS chama de “a besta”, o anticristo, o
governo inteiramente de Satanás, o governo atual. Em sua visão, Daniel presenciou
essa besta, ou o último reino do mundo,
no qual estamos vivendo atualmente,
como “terrível e espantoso, e muito forte
[como o é atualmente], o qual tinha den-

tes grandes de ferro; ele devorava e fazia
em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava; era diferente de todos os animais [as
nações] que apareceram antes dele [pois é
a nação mundial única de Satanás, o anticristo]”.
Depois que esse último reino mundial
e satânico fizer todo o mal que veio fazer,
“Eu [Daniel] continuei olhando e vi os
tronos [dos reinos mundanos] sendo derrubados, e um Ancião de Dias [DEUS] se
assentou; o SEU vestido era branco como
a neve, e o cabelo da SUA cabeça como lã
puríssima; o SEU trono era de chamas de

6 Dan. 2:28-43, 7:1-25, Apoc. cap. 13, 17, e 18

UM JUDEU QUE RECEBEU A CRISTO
Há mais de 44 anos, encontrei Jesus Cristo,
meu Salvador, meu Messias. A jornada para
encontrá-lo transformou-me de um menino
muito feliz em um jovem numa condição pela
qual eu não desejaria ter passado. Então compartilho meu testemunho com vocês.
Nasci em uma família judia, um tanto religiosa. Meu avô paterno era um rabino ortodoxo, de forma que meu pai queria que minha
irmã mais velha e eu nos tornássemos ortodoxos também. Minha mãe preferia fazer parte
do grupo judaico “Reformados”, e assim eles
resolveram tornar-se “Conservadores”. Mantivemos diversas das tradições do judaísmo,
como a alimentação Kosher em casa (mas podíamos comer em restaurantes não Kosher) e
frequentar os serviços na sinagoga semanalmente, principalmente nos “altos feriados” especiais, no outono. Frequentei a escola hebraica duas vezes por semana, depois da escola
pública, além das aulas aos domingos. Isso foi
até os 13 anos de idade, quando atingi o BarMitzvá. Esse evento deveria ter sido um marco
importante em minha vida, quando eu subiria à plataforma, diante de toda a congregação, e leria a Torá, e em seguida teríamos uma
imensa festa para celebrar minha passagem.
Foi um dos piores dias da minha vida. Minha
mãe gastou tanto dinheiro com o bufê, a banda, o fotógrafo, flores, etc., etc.… Centenas de
parentes e amigos foram convidados para me
ver e eu comecei a questionar para que servia
todo aquele ritual religioso. Todo esse estardalhaço pelo fato de eu ter completado 13 anos
de idade e estar me tornando um homem. Eu
começava a questionar em que fui educado a
crer.
Durante o ensino médio, no final dos anos
60, comecei a ver o País se deteriorar em uma
revolução, com uma rebelião contra a Guerra
do Vietnã, os negros reivindicando igualdade
e muitos de minha geração questionando a
hipocrisia que víamos nas gerações mais velhas.

Entre os amigos e a família, pressupunha- ração, de encontrar a verdade e as respostas
se automaticamente que a faculdade seria o para meus questionamentos sobre a vida.
próximo passo, depois do ensino médio. E foi
Cerca de dois meses mais tarde, deixei miaí que eu entrei em decadência moral e física. nha casa para me mudar para a Califórnia, a
Realmente desejava fazer algo com rela- fim de começar um período numa faculdade
ção ao caos em que o País se encontrava, mas fora do campus da Universidade de São Frannão tinha a menor ideia de como fazer isso. Eu cisco. Decidi pedir carona para a viagem. Continha um apetite voraz pela leitura de políti- segui a primeira em alguns minutos na subida
ca e história, para entender de onde viemos de uma rodovia na Filadélfia. Fui nesse carro
como País e para onde poderíamos estar nos até Chicago, onde encontrei um lugar para
dirigindo. Também comecei a verificar a miría- me hospedar com alguns hippies. Deixei meu
de de filosofias e ideias religiosas que estavam nome e telefone em um quadro de anúncios
inundando o mundo naquela época. Todas reservado a pessoas que precisavam de caropareciam carecer de alguma coisa. Cada filo- na para fora da cidade. Em alguns dias, recebi
sofia fazia com que eu me afundasse ainda uma ligação de um rapaz que iria de carro até
mais na escuridão. Nos trinta meses seguin- São Francisco, mas planejava uma parada em
tes, eu fui me tornando um jovem cada vez Los Angeles. Alguns de meus amigos me dismenos sóbrio, definido, bondoso, religioso, seram para evitar Los Angeles, mas eu decidi
e fui me transformando em um maconheiro que essa era uma chance imperdível. Acabei
cabeludo, radical, que queria eliminar as ins- descobrindo que o dono do carro ia de fato
tituições sociais e morais sobre as quais nosso para Hollywood. Seu destino ficava a alguns
país havia se erguido, e isso a bem não sei de quarteirões de Sunset Boulevard. Ao chequê. Em todos os grupos que frequentei, pude garmos, não havia ninguém em casa, então
perceber falhas e defeitos. Os líderes eram, em decidi dar uma volta pela Sunset Boulevard.
sua maioria, tão hipócritas quanto as “institui- Era quase meia-noite de uma sexta-feira. As
ções”, e estavam ali pelo dinheiro, pelo próprio primeiras pessoas que vi, ao chegar, eram deego, ou por ambas as coisas.
terminados jovens distribuindo alguma coisa.
Em maio de 1970, houve um grande en- Um deles me ofereceu um panfleto e disse:
contro na faculdade que eu frequentava. De- “Jesus Cristo vai voltar; o mundo vai acabar!”
veria ser algo em nome dos grandes líderes Não queria ouvir nada sobre Jesus Cristo.
do movimento radical, discutindo
formas de radicalizar e assumir o controle da mídia informativa. Alguns
OREMOS AO SENHOR!
que ajudaram a organizar o evento
Meus filhos – que estão no meu ministério – e eu
haviam viajado para Los Angeles para
gostaríamos muito de agradecer-lhe o apoio ao qual
recrutar participantes. Ao retornarem,
estavam paralisados pelo medo. Eles
deu início em nossa instituição. Pastor, o senhor nos
exclamavam: “O mundo está chegantrouxe esperança para prosseguirmos, divulgando
do ao fim!” Pareciam ter perdido toda
as Boas-Novas. Ore por mim, pois os desafios esa esperança. Mencionaram alguma
tão presentes, mas devemos prosseguir ainda assim.
coisa sobre fanáticos religiosos, mas
Que o bom Deus o abençoe, Pastor Alamo, assim
eu não prestei muita atenção nessas
como a toda a sua Igreja.
pessoas, com exceção ao fato de que
Kiyira Frank
eu ainda tinha esperança, em meu coDar es Salaam, Tanzânia

Tanzânia
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fogo, e as rodas [OVNIs7] dele eram fogo
ardente. Um rio de fogo manava e saía
de diante dELE [DEUS]; milhares de milhares O serviam, e miríades de miríades
[equivalendo a 100 milhões] assistiam
diante dELE [DEUS]. Assentou-se para
o juízo, e os livros foram abertos” (Daniel
7:9-10).
Essa composição vitoriosa é a Igreja
de CRISTO, edificada sobre CRISTO, a
sólida Rocha Eterna.8 São os santos que
venceram o pecado, Satanás, a carne e o

mundo.9 Todos os que vinham fingindo
ser Cristãos, ou aqueles que se afastaram
de CRISTO, não farão parte desse grupo.10
Perecerão gritando desesperados no lago
de fogo em flagelo sem fim.11
A graça é CRISTO com o PAI pelo ESPÍRITO vivendo em nós, que é a Rocha sobre a qual foi erigida a Igreja de CRISTO.12
Esta é a Igreja sobre a qual os portões do
Inferno não prevalecerão (Mateus 16:18).
E o vencemos pelo sangue do CORDEIRO, que nos livra dos pecados, e pela pala-

vra do nosso testemunho, que é CRISTO,
a PALAVRA viva (Apocalipse 12:11).
Na Segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 12, versículos 5-9, Cristo disse ao
apóstolo Paulo como ele conquistaria “o
espinho em sua carne”, citado no verso 7.
Paulo declarou que iria glorificar suas enfermidades: “Pois, se eu quiser gloriar-me,
não serei insensato [Disse o insensato no
seu coração: Não há DEUS (Salmos 14:1)].
Porque direi a verdade; mas abstenho-me,
(Continua na página 4)
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Em todas as minhas buscas, eu nunca havia
sequer considerado o cristianismo como verdade, pois sempre que pensava nos cristãos,
minha mente os equiparava a hipócritas. Todas as pessoas com quem tive contato e que
professavam a cristandade eram tão ou mais
pecadoras do que eu.
Então eu disse ao jovem que me ofereceu
o panfleto: “Estou sabendo”, e tentei me esquivar dele. Eu sentia ódio e repulsa pelo simples
nome de Jesus. Era uma ofensa para mim. O
jovem tentou manter a conversa, falando de
profecia do final dos tempos e de seu pastor,
Tony Alamo, um judeu que abrira mão de uma
carreira de sucesso no setor de entretenimento depois que Deus falou com ele em um escritório de Beverly Hills. Ao ouvir falar de outro judeu que renunciou à riqueza para servir
a Deus, comecei a prestar atenção no que ele
dizia. Ficamos ali por quase duas horas. Eu me
convenci a tal ponto, que queria ser salvo ali
mesmo, naquele momento. Dada a hora e o
local, ele me convenceu a participar do serviço
de adoração na noite seguinte, ali perto. O Senhor me encontrou em tal situação de medo
e convicção, que eu não queria aguardar até
o outro dia, mas eles me encorajaram a visitar
sua igreja na noite seguinte, às 20 horas. De-

Índia
Prezado Irmão em Cristo,
Distribuímos a literatura na área da
Vila de Chipurapalli e, graças ao material entregue, muitos se converteram e
buscaram ao Senhor. Nessa área, esperamos iniciar um novo centro de evangelização cristã. Muçulmanos também
receberam o Senhor. Ontem à noite, fizemos reuniões religiosas ao ar livre.
Oramos continuamente por seu maravilhoso trabalho. Orem por nós.
De seu irmão em Cristo,
Solman Raju Kola
Andhra Pradesh, Índia

ram-me algumas amostras da literatura religiosa para ler.
Naquela noite, senti que uma guerra ocorria em minha mente. Todos aqueles anos vendo falsos cristãos, blasfemando contra Jesus
e citando Seu nome em vão me fizeram não
querer nada com o cristianismo. Mas a Palavra
de Deus plantada em meu coração foi mais
poderosa. O Senhor usou minhas próprias
palavras para me desafiar. Ele falou-me ao coração e disse: “Se você realmente quer saber a
verdade e diz que odeia a hipocrisia, precisa
ir até aquela igreja ou será você o hipócrita!”
Então, Ele me mostrou, logo em seguida, que
se eu não aceitasse a Jesus, perderia o controle sobre minha mente primeiro e depois
queimaria no Inferno para sempre.
Graças a Deus que Ele me deu a vitória! Fui
participar do serviço de adoração na noite seguinte. Assim que entrei pela porta da igreja,
no Bulevar Crescent Heights, em Hollywood,
sabia que estava na Casa do Senhor! Senti-me
tão cheio de pecados, que não me achei digno o suficiente para cantar as canções religiosas com os demais. Tudo o que consegui fazer foi baixar a cabeça, envergonhado. Susan
Alamo passou a mensagem naquela noite.
Foi uma mensagem do último capítulo do Livro de Apocalipse: “... e seja quem for, deixe-o
usufruir da água da vida livremente”. Eu ainda me lembro das últimas palavras da mensagem: “Hoje é o dia da salvação. O amanhã
pode nunca chegar”. Fui um procrastinador,
mas sabia que aquela era uma das coisas que
eu precisava resolver imediatamente. Segui
até o altar assim que ela convidou as pessoas
a se aproximarem para orar.
Depois de recitar a oração de um pecador, eu sabia que tinha uma nova vida. Alguns dos irmãos da igreja ficaram ali orando
ao meu lado. Quando me levantei, eles me
instruíram sobre como receber o batismo do
Espírito Santo. Fomos até o porão, onde era
a sala de orações. O local estava cheio de jovens que realmente buscavam a Deus e por
Ele clamavam. Encontramos um cantinho e
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começamos a orar. O poder de Deus desceu
sobre mim com tanta força, que recebi o batismo no que me pareceu serem apenas alguns
segundos. Enquanto eu orava, o Senhor me
deu um sinal de que Ele realmente era meu
Messias. Senti como se estivesse ao pé da cruz,
responsável por Ele morrendo e vertendo Seu
sangue por mim. Comecei a chorar descontroladamente, mas senti Seu perdão e me enchi
de sorrisos e alegria divinos. Algum tempo
depois, li em Zacarias 12:10: “Mas sobre a casa
de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém,
derramarei o Espírito de graça e de súplicas;
e olharão para Mim, a quem traspassaram; e
prantearão sobre Ele, como quem pranteia
pelo filho unigênito; e chorarão amargamente por Ele, como se chora amargamente pelo
primogênito”. Foi exatamente assim que me
senti.
Quando deixamos a sala de orações, o irmão me explicou como servir a Deus. Fui salvo,
mas devo servi-Lo. Devo me enraizar e me cobrir da Palavra de Deus. Antes dos serviços de
adoração, decidi que iria frequentar a Igreja,
receber a salvação e continuar sendo um Cristão na faculdade que iria frequentar em São
Francisco. Mais tarde, cheguei à conclusão de
que precisaria aprender os caminhos de Deus.
Fui convidado a entrar sem delongas. A Igreja
me daria tudo de que eu precisasse quando
me tornasse parte do ministério. Aquilo parecia ser a coisa mais lógica e sensata a se fazer.
Que Deus maravilhoso em manter um ministério como esse!
Estou ao lado dos ministérios cristãos de
Tony Alamo desde aquele dia, em julho de
1970. Passamos por testes, turbulências e perseguições extraordinárias. Mas o Senhor havia
nos prevenido disso. Passamos pelo pior – Ele
era inocente e foi morto sobre um monte de
mentiras. Não somos melhores do que Ele, e
Ele nos deu o poder de vencer o que quer que
o demônio lance sobre nós. Ele nos disse: “Eu
estarei sempre convosco, até o final dos tempos”.
Shimon Levine

SOBRE ESTA
PEDRA
(Continuação da página 3)
para que ninguém se estime comigo mais
do que em mim vê ou de mim ouve [seria
pecado adorar ao apóstolo Paulo]. E para
que me não exaltasse demais pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho
na carne [certamente referindo-se ele à visão prejudicada], a saber, um mensageiro
de Satanás para me esbofetear, a fim de que
eu não me exalte demais; acerca do qual
três vezes roguei ao SENHOR [em oração]
que o afastasse de mim; e ELE me disse: A
MINHA graça te basta”. Em outras palavras, JESUS disse a Paulo que ELE, JESUS,
vivendo com o PAI pelo ESPÍRITO dentro
de si, seria o suficiente. Há poder nELE, em
CRISTO – de fato poder mais do que suficiente – para prevalecer contra os próprios
portões do Inferno, conforme disse JESUS
a SEUS discípulos.13 A graça de DEUS é
também suficiente para você, nesses derradeiros e adversos dias de existência, para
lhe ajudar a suportar as dificuldades, como
bom soldado de JESUS CRISTO (2 Timóteo 2:3). Mas aquele que perseverar até ao
fim, esse será salvo (Mateus 24:13).
Comece sua salvação fazendo a oração
a seguir:
Meu SENHOR e meu DEUS, tem misericórdia de minha alma pecadora.14

Creio que JESUS CRISTO é o FILHO do
DEUS vivo.15 Creio que ELE morreu na
cruz e derramou o SEU precioso sangue
pelo perdão de todos os meus pecados
anteriores.16 Creio que DEUS ressuscitou
JESUS dentre os mortos pelo poder do ESPÍRITO SANTO17 e que ELE está sentado
à destra de DEUS neste momento, ouvindo a minha confissão de pecados e esta
oração.18 Abro a porta de meu coração e
TE convido a entrar, SENHOR JESUS.19
Lava todos os meus pecados imundos no
sangue precioso que TU derramaste em
meu lugar na cruz do Calvário.20 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.21 A TUA PALAVRA diz
que TU não recusas ninguém, e isso me
inclui.22 Portanto, sei que TU me ouviste,
que TU me respondeste e que estou salvo.23 Agradeço-TE, SENHOR JESUS, por
salvares a minha alma, e vou demonstrar
a minha gratidão cumprindo os TEUS
mandamentos e não pecando mais.24
Depois da salvação, JESUS disse que
você deve ser batizado, completamente
imergido na água em nome do PAI, do
FILHO e do ESPÍRITO SANTO.25 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.26

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).

13 Jó 2:28-32, João 14:12-14, Atos 1:8, 2:1-4, 4:8-13, 31-33, 2 Cor. 13:4, Ef. 1:18-23, 3:20-21, 1 João 4:4, Apoc. 2:25-29 14 Sal. 51:5, Rom. 3:10-12, 23 15 Mat. 26:63-64, 27:54, Lucas 1:3033, João 9:35-37, Rom. 1:3-4 16 Atos 4:12, 20:28, Rom. 3:25, 1 João 1:7, Apoc. 5:9 17 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 18 Lucas 22:69, Atos 2:25-36, Heb. 10:12-13 19 1 Cor. 3:16, Apoc. 3:20 20 Efés. 2:13-22, Heb. 9:22, 13:12, 20-21, 1 João 1:7, Apoc. 1:5, 7:14 21 Mat. 26:28, Atos 2:21, 4:12,
Efés. 1:7, Col. 1:14 22 Mat. 21:22, João 6:35, 37-40, Rom. 10:13 23 Heb. 11:6 24 João 5:14, 8:11, Rom. 6:4, 1 Cor. 15:10, Apoc. 7:14, 22:14 25 Mat. 28:18-20, João 3:5, Atos 2:38, 19:3-5
26 Deut. 4:29, 13:4, 26:16, Josué 1:8, 22:5, 2 Tim. 2:15, 3:14-17, Tiago 1:22-25, Apoc. 3:18

Para obter mais informações ou publicações sobre outros temas de seu interesse, entre em contato conosco.

Tony Alamo, World Pastor, Tony Alamo Christian Ministries Worldwide • P.O. Box 2948, Hollywood, CA 90078 USA
Linha de orações e informações 24 horas: (661) 252-5686 • Fax (661) 252-4362
www.alamoministries.com • info@alamoministries.com
O Ministério Cristão Mundial Tony Alamo proporciona um local para se viver com tudo o que for necessário à vida para todos aqueles que queiram
morar em nossas localidades nos EUA e que verdadeiramente estejam dispostos a servir ao SENHOR de todo o coração, alma, mente e força.
Serviços de adoração diariamente às 20h, e aos domingos às 15h e às 20h, na igreja da região de Los Angeles,
13136 Sierra Highway, Santa Clarita, California 91390, (661) 251-9424.
Transporte gratuito de ida e volta para os serviços de adoração, na esquina da Hollywood Boulevard com a
Highland Avenue, Hollywood, California, diariamente às 18h30min, e aos domingos às 13h30min e às 18h30min.
Serviços de adoração em Nova Iorque todas as terças-feiras às 20h, e em outras localidades todas as noites.
Ligue para (908) 937-5723 e obtenha mais informações. SÃO SERVIDAS REFEIÇÕES APÓS OS SERVIÇOS DE ADORAÇÃO.
Solicite um exemplar gratuito do livro O Messias, do Pastor Alamo, que mostra CRISTO revelado em mais de 333 profecias do Antigo Testamento.
Torne-se um trabalhador na colheita de almas distribuindo as publicações do Pastor Alamo.
Todas as nossas publicações e mensagens de áudio são gratuitas, incluindo o frete.
Se alguém tentar vendê-las, ligue a cobrar para (661) 252-5686.
ESTA PUBLICAÇÃO CONTÉM O VERDADEIRO PLANO DE SALVAÇÃO (Atos 4:12). NÃO A JOGUE FORA. PASSE-A PARA OUTRAS PESSOAS.
Para residentes em outros países, encorajamos a tradução das publicações para seu idioma nativo.
Em caso de reimpressão, por gentileza cite os dados de direitos autorais e de registro a seguir:
© Copyright: janeiro 2015 Todos os direitos reservados: World Pastor Tony Alamo ® Registrado em janeiro 2015
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