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(Continua na página 2)

Boa parte do Apocalipse é simbóli-
ca, mas boa parte é também literal. Se 
a Bíblia for estudada ESPIRITUAL-
MENTE, ver-se-á que o livro é bastante 
COMPREENSÍVEL. O capítulo 17 fala 
de duas bestas, dois reinos. Ambos são 
essencialmente a mesma coisa, exceto 
pelo fato de o reino da segunda besta do 
diabo ceder seu poder satânico para que 
o poder mundial engane, destrua, as-
sassine, roube, blasfeme DEUS e blasfe-
me todos os que têm a ver com DEUS.6 
Se você tomar parte de qualquer forma, 
você se uniu ao diabo e cometeu o pe-
cado da blasfêmia contra o ESPÍRITO 
SANTO, e isso não lhe será perdoado 
nem neste século nem no porvir (Ma-
teus 12:31-32).

Sete anjos seguram sete taças com 
as sete pragas cheias da ira de DEUS 
(Apocalipse 15:5-8). Eles as derramarão 
sobre a terra (Apocalipse 16). Essas pra-
gas são de DEUS, destinadas aos habi-
tantes ímpios da terra porque se uniram 

Fomos criados à imagem e seme-
lhança de DEUS, mas a única parte de 
DEUS que tem uma imagem é CRIS-
TO.2 DEUS O PAI é ESPÍRITO, e im-
porta que os que O adoram o façam 
em espírito e em VERDADE, que é a 
PALAVRA DE DEUS, que é CRISTO 
(João 1:1, 4:23-24). Você não pode ver o 
DEUS PAI, pois ELE é ESPÍRITO (João 
4:24), porém diversas pessoas viram a 
CRISTO.3 Fomos criados à SUA ima-
gem e semelhança (Gênesis 1:26, 5:1), 
e ELE é a imagem do PAI (Colossenses 
1:13-15, Hebreus 1:1-3).4

Todos aqueles que vivem a vida fora 
de CRISTO são membros da besta. Mas 
o que é a besta5 e por que é importante 
para todos nós saber sobre ela e sobre a 
outra besta também? É porque se nos 
tornarmos membros da besta ou se re-
cebermos sua marca, seu nome ou seu 
número, ou se a adorarmos ou a ela ser-
virmos, padeceremos eternamente no 
Lago de Fogo! (Apocalipse 14:9-11).

ao reino do diabo e ao reino do mundo 
da besta, o espírito do diabo. Qualquer 
pessoa pode facilmente ler sobre tais 
fatos na Bíblia, a PALAVRA DE DEUS.

Apocalipse 17:1-2 nos diz: “E veio 
um dos sete anjos que tinham as sete 
taças, e falou comigo, dizendo-me [ao 
Apóstolo João]: Vem, mostrar-te-ei a 
condenação da grande prostituta que 
está assentada sobre muitas águas [mui-
tas nações]: Com a qual fornicaram os 
reis da terra [ou seja, o sistema políti-
co católico romano do Vaticano, o qual 
tem duas divisões. Uma delas, de polí-
tica suja; a outra, pseudorreligiosa, po-
rém muito alheia às escrituras]; e os que 
habitam na terra se embebedaram com 
o vinho da sua fornicação [as doutrinas 
de correção política e as doutrinas que 
ensinam as pessoas a cometerem todos 
os tipos de pecado]”. É o diabo. Eles es-
tão intoxicados com o engano pecami-
noso dos pecados corruptos do diabo, 

1 Rom. 6:3-9, 7:4, 8:9-17, 29, 12:1-8, 1 Cor. 12:12-14, 2 Cor. 5:17-21, Gál. 2:20, Col. 3:9-11   2 Gên. 1:26-27, 5:1, 9:6, 1 Cor. 11:7   3 Gên. 3:8, 12:7, 14:18-20, 16:8-13, 17:1, cap. 
18, 26:1-2, 24, 32:24-30, 35:6-15, Êx. 3:1-10, 6:2-3, 19:17-24, 24:1-2, 9-13, Deut. 31:14-15, Josué 5:13-15, Juízes 6:11-23, 13:3, 1 Reis 3:5, 9:1-2, 11:9   4 João 12:44-45, 14:6-11, 
Rom. 8:29, 1 Cor. 11:7, 2 Cor. 3:18, 4:3-7, Efés. 4:22-24, Col. 1:12-15, 3:9-11, Heb. 1:1-3, 7:1-3   5 Dan. 2:40-44, 7:1-11, 15-27, 2 Tes. 2:3-12, Apoc. 12:3, 15-17, cap. 13, 14:9-11, 
16:1-2, 10-11, 13-14, cap. 17, cap. 18, 19:11-20, 20:4-10   6 Apoc. cap. 13   

por Tony Alamo
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Se você está vivendo a vida do governo mundial único, então se tornou um 
membro do corpo do Anticristo, a imagem da besta. Se você está vivendo a 
vida de CRISTO, você se tornou membro do corpo de CRISTO, a imagem de 
CRISTO.1
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NÃO RECEBA A 
MARCA DA BESTA

(Continuação da página 1)
pois este os distrai da PODEROSA PA-
LAVRA DE DEUS, a Bíblia, que poderia 
tê-los salvado, fortalecido ESPIRITU-
ALMENTE, ao invés de enfraquecê-los 
em seu estupor ébrio da pecaminosida-
de. Ela é Jezebel e os Nicolaítas, e não há 
de se arrepender.7

“Então ELE [CRISTO] levou-me em 
ESPÍRITO a um deserto: e vi uma mu-
lher assentada sobre uma besta de cor 
de escarlate, que estava cheia de nomes 
de blasfêmia e tinha sete cabeças e dez 
chifres” (Apocalipse 17:3). As sete cabe-
ças simbolizam as sete colinas de Roma 
(Apocalipse 17:9), e os dez chifres sim-
bolizam as dez nações europeias que se 
uniram à prostituta (as falsas religiões 
do mundo, das quais a prostituta de 
Roma, o Vaticano, é a líder).8

“E a mulher estava vestida de púr-
pura e escarlate, e adornada com ouro 
e pedras preciosas e pérolas; e tinha em 
sua mão um cálice de ouro cheio das 
abominações e da imundície de sua for-
nicação [desobediência a DEUS e todo 
tipo de pecado]: E em sua testa estava 
escrito o nome: MISTÉRIO, A GRAN-
DE BABILÔNIA, A MÃE DAS PROS-

TITUIÇÕES E ABOMINAÇÕES DA 
TERRA” (Apocalipse 17:4-5). 

“E vi que a mulher estava embriagada 
do sangue dos santos, e do sangue dos 
mártires de JESUS [pelo que Roma é in-
fame, há centenas de anos e até hoje]: E, 
vendo-a eu, maravilhei-me com grande 
admiração. E o anjo me disse: Por que 
te admiras? Eu te direi o mistério da 
mulher, e da besta que a traz, a qual tem 
sete cabeças e dez chifres” (Apocalipse 
17:6-7).

O Vaticano é a prostituta; a besta 
que a traz é o governo mundial único, 
controlado pela prostituta sob o espírito 
de Satanás (Apocalipse 13:2-4). A pros-
tituta cavalga na besta como alguém 
montado em um cavalo. A prostituta, 
pelo espírito do diabo, diz ao governo o 
que deve fazer e aonde deve ir. A besta 
obedece a prostituta e matará quando a 
prostituta assim ordenar. A prostituta 

fala à besta de todos os pecados e or-
dens do governo da besta para aprovar 
e reforçar todas as formas de pecado e 
opressão, como a homossexualidade, o 
aborto, a pornografia, os assassinatos, as 
guerras, a política, o comércio bancário, 
toda a corrupção e o controle.

Obama é uma marionete, não é inte-
ligente e está fazendo o que lhe mandam 
fazer. Todos os presidentes são meras 
marionetes do governo satânico mundial 
do Vaticano. O Vaticano adora quando 
apresentadores de talk shows americanos 
culpam Bush ou Obama pelos problemas 
do mundo. A falsa organização chama-
da de Illuminati, incluindo a Sociedade 
John Birch e todas as falsas religiões, são 
meras paredes de fumaça para desviar as 
atenções do Vaticano. O Vaticano quer 
manter sua imagem de Branca de Neve, 
e essas distrações ajudam a prostituta, do 
Vaticano, a fazer isso.

7 Apoc. 2:15-16, 18-23   8 Dan. 7:7, 19-25, 8:23-26, 
11:21-41, Apoc. 12:3, 13:1, cap. 17, 18:3, 9   

Burundi

Califórnia
À igreja Alamo,

Obrigado pelo último lote de boletins informativos. O envio de outro seria 
muito útil. Solicito a inclusão de boletins informativos em espanhol. Sempre 
aguardo ansiosamente pela leitura de sua nova literatura, a fim de ouvir novas 
mensagens que o Senhor passa ao Pastor Alamo!

Mateus 24:9 diz: “E sereis odiados de todas as nações por causa do meu 
nome!” Eles estão queimando cristãos vivos e decapitando-os no Egito!  Eles 
acabaram de atirar em 147 cristãos e matá-los em uma faculdade na África! Os 
que não eram capazes de citar o Corão eram mortos a tiros! Apenas muçulma-
nos tiveram a permissão de viver! Eles lançaram na prisão o profeta de Deus, 
Pastor Alamo, com uma pena de 175 anos sob acusações falsas! Nós cristãos 
podemos ver quem são os verdadeiros odiadores, e estão no Vaticano, com-
panheiros, como diria o Pastor Alamo.

A Bíblia diz que isso é apenas o começo do pesar (Mateus 24:8). Tudo isso 
só tende a piorar. Conforme vocês bem sabem, irmãos e irmãs, essas novas 
leis do ódio são direcionadas somente aos verdadeiros cristãos. Continuem 
seguindo os passos do Senhor. Vocês são as pessoas escolhidas por Ele.

Tudo o que a congregação Alamo está tentando fazer é ganhar almas para 
Cristo, e por isso sofre perseguições terríveis! Porém, isso me permite saber 
que vocês são a verdadeira igreja de Deus, pois vocês continuam combaten-
do-os! Vocês jamais recuarão, mesmo que isso signifique prisão perpétua ou 
morte! O Pastor Alamo disse: “Tenho certeza de que serei morto pelo bem 
do Evangelho algum dia”. Grandiosa será sua recompensa no Paraíso, Pastor 
Alamo e sua igreja, por ter resistido a todo o sofrimento e às perseguições 
que Satanás (o Vaticano) impôs a vocês! “Pois todos aqueles que vivem divi-
namente em Jesus Cristo hão de sofrer perseguições.”

Aguardamos por novos exemplares de sua literatura. Que Deus o abençoe!
De seu irmão em Cristo,
W.D.                                                                                                            Castaic, Califórnia

(Traduzido do francês)
Saudações a vocês em nome de 

nosso amado Salvador Jesus Cristo. 
Não posso me esquecer do presente 
de Deus que nos foi dado por seu in-
termédio, Pastor Alamo. Um general 
do departamento de polícia de nosso 
país, Burundi, a quem dei um exem-
plar de “Os Segredos do Papa”, afir-
mou dizendo: “Esta é a verdade clara”.

Que Deus o mantenha a salvo e 
que Ele proteja nosso Pastor Alamo.

Agradecendo-lhe antecipadamen-
te a resposta, que Deus o abençoe.
Methode Kwizera
Bujumbura, Burundi
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“A besta que viste foi [em determina-
do momento] e já não é [com a queda de 
Roma]; e há de subir do abismo [trata-se 
do espírito do diabo, que infecta o Vati-
cano com o poder demoníaco mundial 
sobre os governos do mundo e as falsas 
religiões e mídias], e irá à perdição [pe-
cado, pecado demoníaco]; e os que ha-
bitam na terra (cujo nome não está es-
crito no Livro da Vida, desde a fundação 
do mundo) se admirarão, vendo a besta 
que era e já não é, ainda que seja [que é 
o governo secreto do Cânone Romano, 
mas tem recebido mais poder do diabo 
do que antes, por intermédio da segun-
da besta]” (Apocalipse 17:8).

“E eis o sentido, que tem sabedoria. 
As sete cabeças são sete montes, sobre 
os quais a mulher está assentada [nova-
mente referindo-se a Roma, cidade das 
sete colinas]. E são também sete reis; 
cinco já caíram, e um existe; outro ainda 
não é vindo; e, quando vier, convém que 
dure um pouco. E a besta que era e já não 
é, é ela também o oitavo, e é dos sete, e 
vai à perdição. E os dez chifres que viste 
são dez reis, que ainda não receberam 
o reino, mas receberão poder como reis 

por uma hora, juntamente com a besta. 
Estes têm um mesmo intento, e entre-
garão o seu poder e autoridade à besta. 
Estes combaterão contra o CORDEIRO 
[JESUS], e o CORDEIRO os vencerá, 
porque é o SENHOR dos senhores e o 
REI dos reis; vencerão os que estão com 
ELE, chamados, e eleitos, e fiéis” (Apo-
calipse 17:9-14). 

“E disse-me: As águas que viste, onde 
se assenta a prostituta, são povos, e mul-
tidões, e nações, e línguas [o mundo]. E 
os dez chifres que viste na besta são os 
que odiarão a prostituta, e a colocarão 
desolada e nua, e comerão a sua carne, e 
a queimarão no fogo. Porque DEUS tem 
posto em seu coração que cumpram 
o SEU intento, e tenham uma mesma 
ideia, e que deem 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 [Roma]” 
(Apocalipse 17:15-18).

Quando o espírito do diabo entrar 
em uma pessoa, ele dará vida demoní-
aca a essa pessoa e ela fará tudo o que o 
espírito (ou espíritos) maligno ordenar. 
Esse espírito maligno dá à pessoa poder 

(Continua na página 4)

QuêniaMéxico Prezados irmãos e irmãs em Cristo,
Recebam nossas saudações em graça destinadas a Tony Alamo e a todos os 

amigos que trabalham com ele. Desejo o que há de melhor ao seu ministério, 
ao grandioso nome de Deus. Gostaria de informar que recebi a literatura e os 
livros que vocês me enviaram. Essa iniciativa está salvando continuamente inú-
meras almas, disseminando a verdade sobre o reino de Deus.

Meu amado pastor, estou feliz em informá-lo que sua literatura sempre des-
perta pessoas para que mudem, deixando para trás seus atos pecaminosos por 
Jesus Cristo.

Continuamos a orar por nosso amado pastor, Tony Alamo, e por todos os 
que pedem nossas orações. Sabemos que tudo será possível por intermédio de 
Cristo. Solicitamos o envio de mais literatura. Temos apenas uma Bíblia em 
inglês em nosso ministério e a maioria de nossos fiéis é composta de pessoas 
idosas que não sabem falar inglês. Gostaria de pedir uma Bíblia em swahili para 
permitir que o trabalho de Deus continue com êxito. Abençoado seja, em nome 
de Jesus Cristo. Amém!
Cordialmente,
Pastor Jared Esuchi                                                                          Endebess, Quênia

de forma que ela possa dar poder demo-
níaco à besta. Essas pessoas se tornam 
à imagem da besta. A imagem da besta 
tem o poder de falar, e as pessoas que 
se tornam à sua imagem prestam auxílio 
ao governo da besta, e eles vão matar to-
dos aqueles que não adorarem (ou ser-
virem) a imagem da besta (Apocalipse 
13:15).

“E faz que a todos, pequenos e gran-
des, ricos e pobres, livres e servos, lhes 
seja posto um sinal [marca] na sua mão 
direita, ou na sua testa: Para que nin-
guém possa comprar nem vender, se-
não aquele que tiver o sinal [marca], ou 
o nome da besta, ou o número do seu 
nome” (Apocalipse 13:16-17). NÃO re-
ceba a marca! Se a receber, você irá pas-
sar a eternidade no Lago de Fogo com 
o diabo, seus anjos e todos os que o se-
guiram e aceitaram a marca (Apocalipse 
14:9-11).

Prepare seu coração com as PALA-
VRAS de DEUS.9 Prepare-se também 

https://www.facebook.com/pages/TONY-ALAMO-Christian-Ministries
/729439147079523?fref=ts

https://twitter.com/tonyalamominist

https://www.youtube.com/user/PastorTonyAlamo

(Traduzido do espanhol)
Receba minhas mais calorosas sau-

dações. Torço para que o senhor esteja 
em boas condições de saúde, receben-
do de Deus as bênçãos espirituais para 
estar em paz e em comunhão com 
Deus por meio de Jesus Cristo. Amém.

Grato por ter dedicado seu tempo 
para nos enviar sua literatura e as Bí-
blias. Essas obras têm sido de grande 
ajuda em nosso enriquecimento espi-
ritual e nos permitem continuar nossa 
jornada para a renovação espiritual e 
caminhar em paz perante os olhos de 
Deus.
Obrigado!
Gilberto Urbano          Durango, México

9 Mat. 4:4, João 8:31-32, 15:3-7, 17:17, Atos 20:32, 
Rom. 15:4, Efés. 5:26-27, Col. 1:23, 2 Tim. 2:15, 3:14-
17, Tito 1:9, Heb. 2:1-3, Tiago 1:18-21   
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10 1 Cor. 10:13   11  Sal. 51:5, Rom. 3:10-12, 23   12 Mat. 26:63-64, 27:54, Lucas 1:30-33, João 9:35-37, Rom. 1:3-4   13 Atos 4:12, 20:28, Rom. 3:25, 1 João 1:7, Apoc. 5:9   
14 Sal. 16:9-10, Mat. 28:5-7, Marcos 16:9, 12, 14, João 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, Atos 2:24, 3:15, Rom. 8:11, 1 Cor. 15:3-7   15 Lucas 22:69, Atos 2:25-36, Heb. 10:12-13   
16 1 Cor. 3:16, Apoc. 3:20   17 Efés. 2:13-22, Heb. 9:22, 13:12, 20-21, 1 João 1:7, Apoc. 1:5, 7:14   18 Mat. 26:28, Atos 2:21, 4:12, Efés. 1:7, Col. 1:14   19 Mat. 21:22, João 6:35, 
37-40, Rom. 10:13   20 Heb. 11:6   21 João 5:14, 8:11, Rom. 6:4, 1 Cor. 15:10, Apoc. 7:14, 22:14   22 Mat. 28:18-20, João 3:5, Atos 2:38, 19:3-5   23 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

(Continuação da página 3)
para o pesar, mas nunca se deixe afastar 
do SENHOR, pois ELE definitivamente 
abrirá o caminho para libertá-lo.10 Este-
ja pronto de imediato. Comece fazendo 
a seguinte oração:

Meu SENHOR e meu DEUS, tem 
misericórdia de minha alma pecado-
ra.11 Creio que JESUS CRISTO é o FI-
LHO do DEUS vivo.12 Creio que ELE 
morreu na cruz e derramou o SEU 
precioso sangue pelo perdão de todos 
os meus pecados cometidos.13 Creio 
que DEUS ressuscitou JESUS dentre 
os mortos pelo poder do ESPÍRITO 
SANTO14 e que ELE está sentado à 
destra de DEUS neste momento, ou-
vindo a minha confissão de pecados e 
esta oração.15 Abro a porta de meu co-
ração e TE convido a entrar, SENHOR 
JESUS.16 Lava todos os meus pecados 
imundos no sangue precioso que TU 
derramaste em meu lugar na cruz do 
Calvário.17 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.18 A TUA PALAVRA diz 
que TU não recusas ninguém, e isso 
me inclui.19 Portanto, sei que TU me 
ouviste, que TU me respondeste e que 
estou salvo.20 Agradeço-TE, SENHOR 
JESUS, por salvares a minha alma, 
e vou demonstrar a minha gratidão 
cumprindo os TEUS mandamentos e 
não pecando mais.21

Depois da salvação, JESUS disse que 
você deve ser batizado, completamente 
imergido na água em nome do PAI, do 
FILHO e do ESPÍRITO SANTO.22 Estu-
de a Bíblia (tradução para o português 
por João Ferreira de Almeida, ou em 
inglês a Versão King James) com dili-
gência e faça o que ela diz.23

O SENHOR quer que você conte 
aos outros sobre sua salvação (Mar-
cos 16:15). Você pode se tornar um 
distribuidor da literatura Evangelho 
do Pastor Tony Alamo. Enviaremos 
as publicações gratuitamente. Li-
gue ou nos envie um e-mail para ob-
ter mais informações. Compartilhe 

essa mensagem com outras pessoas.
Se você deseja que o mundo seja 

salvo, conforme ordena JESUS, não 
roube de DEUS seu dízimo e suas ofer-
tas. DEUS disse: “Roubará o homem a 
DEUS? Todavia vós ME roubais, e di-
zeis: Em que TE roubamos? Nos dízi-
mos e nas ofertas. Vós sois amaldiço-
ados 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 EXÉRCI-
TOS, se EU não vos abrir as janelas do 
Céu, e não derramar sobre vós tal bên-
ção, que dela vos advenha a maior abas-
tança. Também por amor de vós repro-
varei 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 EXÉRCI-
TOS. E todas as nações vos chamarão 
bem-aventurados; porque vós sereis 
uma terra deleitosa, diz o SENHOR 
DOS EXÉRCITOS” (Malaquias 3:8-12).

NÃO RECEBA A 
MARCA DA BESTA

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: junho de 2015   Todos os direitos reservados: World Pastor Tony Alamo   ® Registrado em junho de 2015

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