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tavam clamando por vingança contra 
aqueles que haviam puxado o gatilho, 
os que os haviam assassinado, mas sim 
contra todos os que habitam na terra, 
pois eles (todos eles) mantinham sua 
crença nas calúnias proferidas pelo 
diabo e as apoiaram.

A palavra “diabo” significa “calunia-
dor”. O diabo é o caluniador, e todos os 
que creem nas mentiras e as amam hão 
de passar a eternidade no inferno, e no 
Lago de Fogo com o diabo (o calunia-
dor) (Apocalipse 20:14-15, 21:8).

Esse destino pertence aos falsos 
acusadores (aqueles que traem seus ir-
mãos), aos assassinos e sequestradores, 
a todos os que são facilmente influen-
ciados por Satanás, TODOS os que 
habitam a terra! Apocalipse 12:9 diz: 
“E FOI PRECIPITADO O GRANDE 
DRAGÃO, A ANTIGA SERPENTE, 
CHAMADA O DIABO, E SATANÁS, 
QUE ENGANA TODO O MUNDO; 
ELE FOI PRECIPITADO NA TERRA, 
E OS SEUS ANJOS FORAM LANÇA-
DOS COM ELE”. “... E ENGANA OS 
QUE HABITAM NA TERRA COM 
SINAIS QUE LHE FOI PERMITIDO 

JESUS, os profetas, os apóstolos 
e milhões de santos não tiveram a 
chance de se defender. E a mídia, que 
é a boca da besta,2 o governo mundial 
único, continua caluniando até que as 
mentiras que ela publica, assim como 
seus falsos testemunhos, acabem por 
se embutir na mente de muitas pesso-
as.

A voz dos mártires na eternidade 
finalmente se faz ouvir quando ela cla-
ma a JESUS por vingança. “E, havendo 
aberto [JESUS] o quinto selo, vi debai-
xo do altar a alma dos que foram mor-
tos por amor da PALAVRA DE DEUS 
e por amor do testemunho que deram: 
E clamavam com grande voz, dizen-
do: Até quando, ó verdadeiro e santo 
SENHOR, não julgas e vingas o nosso 
sangue dos que habitam sobre a terra? 
E foram dadas a cada um compridas 
vestes brancas e foi-lhes dito que re-
pousassem ainda um pouco de tempo, 
até que também se completasse o nú-
mero de seus conservos e seus irmãos, 
que haviam de ser mortos como eles 
foram” (Apocalipse 6:9-11).

Observe que esses mártires não es-

QUE FIZESSE EM PRESENÇA DA 
BESTA [o governo mundial único], 
DIZENDO AOS QUE HABITAM 
NA TERRA QUE FIZESSEM UMA 
IMAGEM À BESTA [todas as pessoas 
devem se unir em um único corpo, o 
corpo do anticristo], QUE RECEBE-
RA A FERIDA DA ESPADA E VIVIA 
[o Império Romano restabelecido]” 
(Apocalipse 13:14).

O governo de Roma (a besta) con-
tinuou dizendo às pessoas que fre-
quentavam minha igreja: “Se vocês 
deixarem a igreja de Tony, vamos de-
volver a vocês as crianças que seques-
tramos”. O que eles estão dizendo, na 
verdade, é: “Sabemos que seus filhos 
não estão de fato em perigo e que vo-
cês não são perigosos – mas odiamos 
Tony Alamo, porque somos o corpo 
do anticristo do diabo, em que vive o 
espírito de Satanás;3 e odiamos o Evan-
gelho de JESUS CRISTO que o Pastor 
Alamo e os membros de sua igreja 
pregam, pois ele expõe nossos objeti-
vos pecaminosos, dizendo a todos que 
Satanás não é DEUS, e sim que DEUS  

1 Sal. 31:13, 18, Mat. 5:10-12, 26:59-68, Atos 6:8-15, 7:51-60, Rom. 8:35-39, 1 Cor. 4:9-13, 2 Cor. 4:8-12, 11:23-27, 12:10, 2 Tim. 3:1-5, 12, Heb. 10:32-33, 11:32-38, Tiago 5:5-6, 1 Pedro 
3:14-18, Judas 8, Apoc. 2:10, 13, 6:9-11, 11:3-12, 17:1-6, 20:4   2 Dan. 7:7-8, 23-25, Apoc. 12:15-17, 13:1-7   3 João 8:44, 2 Cor. 4:3-4, 11:13-15, 2 Tes. 2:3-12, 1 João 2:18-19   

por Tony Alamo

Você já parou para pensar por que cristãos, mártires de CRISTO, foram assas-
sinados e continuam sendo encarcerados e sentenciados à morte? Satanás, o 

diabo que os caluniou, naturalmente jamais permitiu que contassem o lado deles 
da história a fim de que você soubesse a verdade. Sempre foi assim e ainda hoje o 
é! O diabo calunia cristãos firmes constantemente, de forma que as massas se sin-
tam mais confortáveis quando um mártir é encarcerado ou sentenciado à morte.1Pastor Tony Alamo
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é DEUS”4 – o mesmo DEUS que, quan-
do SE manifesta, até mesmo os elemen-
tos e a natureza obedecem à SUA voz.5

Quando o verdadeiro DEUS fala, 
a natureza obedece. ELE disse: “QUE 
HAJA LUZ. E FEZ-SE A LUZ” (Gêne-
sis 1:3). E tudo mais foi criado da mes-
ma forma. A natureza e os elementos 
obedeceram à SUA voz. SEUS discípu-
los ficaram abismados ao ver que até 
o vento e as ondas LHE obedeceram 
(Mateus 8:23-27).

No livro de Apocalipse, capítu-
los 12-13, quando o diabo, Satanás, 
foi expulso do Paraíso para a terra, a 

quem ele procurou? Ele não procurou 
as pessoas que passariam a eternidade 
sofrendo no inferno e no lago de fogo 
com ele, mas sim aqueles que passa-
riam a eternidade no Paraíso, com o 
DEUS TODO-PODEROSO (que tam-
bém é JESUS, o CRISTO6), os profetas, 
os apóstolos, os santos e todos aqueles 
que obedecem à voz de DEUS.7

Os apóstolos disseram, no livro de 
Atos 5:29: “MAIS IMPORTA OBE-
DECER A DEUS DO QUE AOS HO-
MENS”. Mas as pessoas da terra não 
têm obedecido às palavras de CRISTO, 
nestes últimos dias.8 A PALAVRA DE 
DEUS diz que o dragão, a antiga ser-
pente, é o governo mundial único do 
diabo, que obtém seu poder das pesso-
as demoníacas que votam em seus re-

presentantes para que ocupem cargos 
públicos.9

“E foi-lhe dada uma boca, forte 
como a de um leão, e o dragão deu à 
besta o seu poder [sua boca, a mídia li-
beral esquerdista], e seu trono [Roma], 
e grande poderio [para governar]” 
(Apocalipse 13:2). “E vi uma das suas 
cabeças como ferida de morte [quando 
a antiga Roma caiu]; e a sua chaga mor-
tal foi curada [a Roma atual renascida é 
o poder de Satanás no mundo]: e toda 
a terra [enganada] seguiu [o governo 
mundial único e satânico de Roma, re-
nascido, que DEUS chama de] a besta” 
(Apocalipse 13:3). “E [todas as pessoas 
enganadas, na verdade, de toda a terra] 
adoraram o dragão [Satanás, o diabo], 
que deu à besta o seu poder [satânico, 
o governo romano]; e adoraram a besta 
[serviram ao governo romano], dizen-

4 Deut. 4:32-36, 39, 32:39-42, Neem. 9:6, Isa. 45:5-7, 18-25, 1 Cor. 8:6, Col. 1:16-17, Apoc. 1:8, 18   5 Gên. cap. 1, 7:4-24, 
Êx. 9:13-33, 10:21-23, cap. 14, Josué 10:12-14, Jó 9:4-13, 28:24-27, 36:27-33, 38:4-37, Sal. 18:8-15, 29:3-10, Isa. 42:5, Joel 
2:10-11, Amós 9:6, Jonas 1:17-2:10, Naum 1:2-6, Apoc. 6:12-17   6 Isa. 9:6-7, 44:6, Miq. 5:2, Mat. 1:23-25, 28:18, Lucas 
1:26-35, 67-80, 2:1-38, João 1:1-3, 10-14, 6:45-48, 10:30, 36-38, 12:44-45, 14:6-11, 20, 17:21-22, 2 Cor. 4:4, Efés. 3:9-
12, Col. 1:12-17, 2:9-10, 1 Tim. 3:16, Heb. 1:2-12, 2:10, 1 João 2:23, 5:7-13, 20, Apoc. 1:8, 4:11, 19:13   7 Jer. 18:18, 
20:8-10, 26:11-15, Mat. 5:10-12, 10:16-18, 21-28, 23:34-35, 24:8-10, Lucas 21:12-19, João 15:18-21, 16:1-2, 17:14, Atos 
4:1-31, 5:14-42, 6:7-15, 7:52-60, Rom. 8:35-37, 1 Cor. 4:9-13, 2 Cor. 4:8-12, 6:4-5, 11:23-27, 12:10, Gál. 4:28-29, 1 Tes. 
2:2, 2 Tim. 2:9, 3:12, Heb. 10:32-34, 11:24-27, 32-38, 1 Pedro 3:14-18, 1 João 3:13, Apoc. 2:9-10, 13, 6:9-11, 7:13-17, 
11:3-12, 12:9-12, 20:4   8 Dan. 7:24-25, Mat. 7:26-27, 24:37-39, 2 Tes. 2:7-12, 2 Tim. 3:1-8, 13, 4:3-4, 1 João 2:18-19, 
Apoc. 13:1-8, 11-14   
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República Democrática do Congo

Brasil
Amados Irmãos em Cristo!

Gostaria mais uma vez de agrade-
cer-lhes o envio dos panfletos. Deus 
abençoe grandemente o seu Ministé-
rio e também o Pastor Tony. Que Deus 
possa restaurar-lhe a saúde.

Pela graça de Deus, o nosso pro-
jeto está se desenvolvendo e temos 
ganhado almas para o Senhor. Os pan-
fletos são importantes para nosso tra-
balho de evangelismo.
Atenciosamente em Cristo,
Augusto, Delita Muniz Mira
Guarulhos, Brasil

Irmão M.H. (à direita)

(Traduzido do francês)
Prezados Irmãos do departamento de correspondência,

Saudações em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado por nos enviarem as 
saudações do Pastor Tony Alamo. Estamos orando por ele. Nada pode nos sepa-
rar como voluntários. Eu escolhi me unir ao Ministério Tony Alamo. Escolhi ser-
vir ao Senhor, evangelizar e espalhar a verdade com seu ministério por meio da 
distribuição de boletins informativos e outras publicações evangélicas. Deus re-
compensará aqueles que confiarem nEle, segundo Isaías 40:31. O Apóstolo Paulo 
estava certo ao dizer: “Apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e 
agradável a Deus, que é o vosso serviço razoável”. Eu gosto muito dessa passagem.

Continuamos a servi-Lo mesmo sem um veículo que nos permita viajar quando vamos 
distribuir ou buscar pacotes na cidade. No entanto, Deus nos dá a força de que precisa-
mos. Como a gazela e o antílope, viajamos longas distâncias para espalhar a mensagem do 
Evangelho da salvação. Nossas obras são como os membros de uma família de verdade, 
vinculados uns aos outros. Se os membros de uma igreja se unem solidamente e mantêm 
elos em Cristo e em Sua Palavra, Deus há de enviar Suas bênçãos para esta igreja e fertilizar 
este ambiente. E é isso. Estamos unidos a vocês para espalhar as mensagens de salvação do 
Evangelho. O homem não pode se separar de Deus por um segundo sequer. Não me separa-
rei de vocês, do Ministério Tony Alamo.

Enviem muito mais literatura novamente, além de Bíblias em francês e em inglês, que 
podem ser encaminhadas da próxima vez com a literatura evangélica que está ganhando 
milhões de almas para o Senhor em todo o mundo.

Que Deus abençoe vocês em abundância nas obras que temos realizado juntos para o 
progresso de Seu reino e para a salvação de almas preciosas.
Com toda a consideração a vocês, a serviço do Mestre,
M.H.                                                                         Kinshasa, República Democrática do Congo

9 Dan. 2:28-43, 7:7-25, 8:23-25, Apoc. cap. 13, 17, e 18   
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Filipinas
Prezados(as) Irmãos(ãs) do Ministério Cris-
tão Alamo,

O intuito da presente é confirmar o re-
cebimento, em segurança, do pacote que 
vocês nos enviaram. Muito gratos pela li-
teratura. Eu iniciei nos últimos dias a distri-
buição dela aos membros de nossa igreja e 
a não crentes. Ela causará um impacto no 
progresso do Evangelho de nosso Senhor 
Jesus Cristo.

Enviarei nosso parecer sobre o impacto 
causado pela literatura e certamente vamos 
encomendar mais. Espero que vocês este-
jam de acordo. Muito agradecidos e que 
Deus abençoe o Ministério Tony Alamo!
A serviço de Cristo,
Feto Balino
Ilocos Norte, Filipinas

w w w . a l a m o m i n i s t r i e s . c o m

(Continua na página 4)

10 João 14:23, 1 Cor. 3:16-17, 6:19, 2 Cor. 6:16, 1 João 4:13-17, Apoc. 3:20, 21:3   11 Prov. 6:20-23, 7:1-3, 19:20, Isa. 55:10-
11, Jer. 23:29, Mat. 4:4, Lucas 8:5-8, 11-15, João 5:24, 8:31-32, 14:23, 15:3, 17:17, Rom. 10:14-15, 1 Cor. 1:21, Efés. 
4:11-16, 5:11-13, Col. 3:16, 1 Tes. 2:13, 2 Tim. 3:14-17, Tiago 1:21-25, Apoc. 1:3   12 Josué 1:7-8, Sal. 119:9-11, 105, 
130, Mat. 7:24-27, 13:18-23, 25:1-13, João 15:5-8, Efés. 6:11-17, Col. 3:16, 2 Tes. 2:15, 2 Tim. 2:15, 1 Pedro 2:2, 1 João 
2:14, 24-25, 5:4-5, 2 João 8-9, Apoc. 3:10-11   13 Gên. 3:1-13, João 8:44, 2 Cor. 11:13-15, 2 Tes. 2:7-10, 2 Pedro 2:1-3, 
9-13, Apoc. 12:9-12   

Nigéria

do: Quem é semelhante à besta? Quem 
poderá batalhar contra ela? E foi-lhe 
dada uma boca [a Satanás] [satânica, 
caluniosa] para proferir grandes coisas 
e blasfêmias... E [a mídia] abriu a sua 
boca em blasfêmias contra DEUS, para 
blasfemar do SEU nome e do SEU ta-
bernáculo [nós, os santos, somos SEU 
tabernáculo ou o templo de DEUS – os 
santos em que ELE vive10], e dos que 
habitam [vivem] no Céu” (Apocalipse 
13:4-6). Efésios 2:6 afirma que nós, os 
santos, estamos com ELE no Céu neste 
momento, em ESPÍRITO: “E [DEUS] 
nos ressuscitou juntamente com ELE e 
nos fez assentar nos lugares celestiais, 
em CRISTO JESUS”.

Por que Satanás odeia tanto os 
cristãos? É porque continuamos en-
corajando nossos irmãos e irmãs, na 
PALAVRA DE DEUS, a obedecerem 
à PALAVRA DE DEUS. Ela deve ser 
pregada e ensinada constantemente, 
pois “as advertências da disciplina [a 
PALAVRA DE DEUS] são o caminho 
da vida” (Provérbios 6:23).11 Quando 
os cristãos continuam lendo e ouvindo 
a PALAVRA DE DEUS, eles ampliam 

sua fé e mantêm-se fortes, e não se sol-
tarão das mãos de DEUS (Romanos 
10:17).12 Mas por que Satanás, o siste-
ma mundial, usa tanto da CALÚNIA? 
Ele faz isso para levar as pessoas a odia-
rem qualquer um que esteja com o SE-
NHOR. CALUNIAR é o pior veneno 
que Satanás, o diabo, possui.13

O Dicionário Webster’s está de acor-
do com a PALAVRA DE DEUS quan-
to ao significado da palavra “CALU-
NIAR”: “(1) Um relatório falso ou uma 
falácia, proferida com más intenções e 
com tendências de injúria à reputação 
de outrem, ao diminuí-lo perante a es-
tima de seus iguais, expondo-o à con-
denação e a punições ou prejudicando 
seu meio de vida; difamação.”

Caluniar, o pior dos venenos, sem-
pre tem livre acesso às mentes perver-
tidas. “(2) Desgraçar; injuriar; ferir a 
reputação; sujar o nome.” É fácil para 
Satanás, o diabo, destruir a reputação 
de um cristão ou de outra pessoa qual-
quer, pois ele controla a mídia liberal 
de esquerda, esta controlada pelos go-
vernos e que é pura blasfêmia, e em 
seguida esconde-se por trás das pare-

des infames dos cânones romanos do 
Vaticano. Satanás, o diabo, caluniou 
JESUS. E foi por isso que todos brada-
ram: “Crucifiquem-no, crucifiquem-
no!”14 Há apenas pouco mais de cin-
quenta anos, milhões de judeus foram 
assassinados por influência do veneno 
caluniador de Satanás.

Meu SENHOR e SALVADOR, como 
eu odeio Satanás! Ele sabe que seu tem-
po é curto (Apocalipse 12:12). Ele está 
à procura de cristãos e daqueles entre 
vocês que poderiam ter acreditado em 
nós, não fossem as calúnias.15 Tenha 
cuidado e mantenha-se forte no ES-
PÍRITO do SENHOR,16 que é a PALA-
VRA DE DEUS – toda a PALAVRA 
DE DEUS. “Nem só de pão viverá o 
homem, mas de toda a PALAVRA DE 
DEUS” (Lucas 4:4). Aqueles dentre vo-
cês que não conhecem a CRISTO JE-
SUS ou que não possuem a vida eterna 

Bom dia, Homem de Deus!
Como vai o senhor, sua família e seu ministério? Agradeço a Deus a glória e a 

honra de tudo o que Ele fez, está fazendo e continuará a fazer em nossa vida, em 
sua família e em seu ministério, mesmo que o ano de 2015 tenha chegado ao fim 
e tenhamos entrado no ano novo e promissor de 2016. O ano de 2015 foi ótimo 
e maravilhoso! Foi uma testificação da proximidade de Deus a nós – abalando a 
todos os empecilhos da obscuridade e banhando-nos com Sua luz gloriosa. Foi 
um ano de contemplação dEle, de espera por Ele em obediência e de verdade em 
relação à Sua Palavra. Ele continuou a Se revelar para nós e a nos aproximar... Deus 
é Fiel!

Primeiramente, quero dizer um GRANDE MUITO-OBRIGADO, pois pela 
graça de Deus em sua vida a luz que irradia dEle brilhou mais forte do que nunca. 
Juntos estamos implementando os objetivos de Deus, e juntos continuaremos a 
revelá-Lo para a terra. Obrigado por tudo o que fez por nós e nosso ministério por 
meio de seus maravilhosos ensinamentos. Bendigo o nome do Senhor por dar a 
esta geração um grande homem como o senhor, que transformou nosso ministério 
e as obras de nossa missão por meio de seus ensinamentos, mesmo não tendo nos 
encontrado pessoalmente, mas seu bom trabalho fala em seu nome aqui na Nigéria.

Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe e lhe dê mais força e sabedoria para con-
tinuar o bom trabalho que o senhor está fazendo por esta geração.
Pastor Emmanuel                                                                                         Lagos, Nigéria

14 Mat. 9:34, 11:18-19, 12:1-2, 10, 14, 22-24, 26:59-66, 
Marcos 3:1-6, 14:55-65, 15:3, 9-15, Lucas 11:53-54, 22:66-
71, 23:1-5, 10-25   15 2 Tim. 4:2-4, 2 Pedro 2:1-9, 17-22, 
Apoc. 21:8   16 Isa. 59:19, Joel 3:16, Mat. 7:24-25, Lucas 
21:36, João 14:18-20, 16:33, Atos 1:8, Rom. 8:1-14, 37, Gál. 
5:16, Efés. 1:17-23, 3:16-21, 5:15-16, 6:10-11, 13-18, Filip. 
1:6, 9-11, 2:12-13, 15, 4:13, Col. 1:10-11, 2:9-15, 2 Tim. 1:7, 
Heb. 2:18, 1 Pedro 1:3-5, 1 João 2:14, 4:4   

Siga o Ministério Cristão Tony Alamo no
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17 Sal. 51:5, Rom. 3:10-12, 23   18 Mat. 26:63-64, 27:54, Lucas 1:30-33, João 9:35-37, Rom. 1:3-4   19 Atos 4:12, 20:28, Rom. 3:25, 1 João 1:7, Apoc. 5:9   20 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   21 Lucas 22:69, Atos 2:25-36, Heb. 10:12-13   22 1 Cor. 3:16, Apoc. 3:20   23 Efés. 2:13-22, 
Heb. 9:22, 13:12, 20-21, 1 João 1:7, Apoc. 1:5, 7:14   24 Mat. 26:28, Atos 2:21, 4:12, Efés. 1:7, Col. 1:14   25 Mat. 21:22, João 6:35, 37-40, Rom. 10:13   26 Heb. 11:6   27 João 5:14, 8:11, 
Rom. 6:4, 1 Cor. 15:10, Apoc. 7:14, 22:14   28 Mat. 28:18-20, João 3:5, Atos 2:38, 19:3-5   29 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

JESUS, porque salvas a minha alma, 
e vou demonstrar a minha gratidão 
cumprindo os TEUS mandamentos e 
não pecando mais.27

Depois da salvação, JESUS disse que 
você deve ser batizado, completamente 
imergido na água em nome do PAI, do 
FILHO e do ESPÍRITO SANTO.28 Em 
seguida, estude a Bíblia (tradução para 
o português por João Ferreira de Almei-
da, ou em inglês a Versão King James), e 
para benefício próprio e de outras pesso-
as faça o que lá está escrito.29

CRISTO e DEUS PAI agora vivem 
em você por meio do ESPÍRITO SAN-
TO. Há uma forma de receber em você 
uma porção mais generosa da natureza 
de DEUS. Quanto mais a natureza divina 
de DEUS viver em você, mais você será 
capaz de resistir às tentações que tão fa-
cilmente afastaram tantos milhões de 
cristãos da salvação. Ore pelo batismo 
do ESPÍRITO SANTO. Para obter ins-
truções sobre como receber o batismo 
do ESPÍRITO SANTO e para receber 
mais da divina natureza de DEUS, so-
licite nossa literatura ou nos ligue, pois 
sem viver uma vida santa ninguém verá 
o Senhor (Hebreus 12:14). 

O SENHOR quer que você conte aos 
outros sobre sua salvação. Você pode 

(Continuação da página 3)
façam esta oração para renascerem do 
ESPÍRITO:

Meu SENHOR e meu DEUS, tem 
misericórdia de minha alma peca-
dora.17 Creio que JESUS CRISTO é 
o FILHO do DEUS vivo.18 Creio que 
ELE morreu na cruz e derramou SEU 
precioso sangue pelo perdão de todos 
os meus pecados passados.19 Creio 
que DEUS ressuscitou JESUS dentre 
os mortos pelo poder do ESPÍRITO 
SANTO20 e que ELE está sentado à 
destra de DEUS neste momento, ou-
vindo a minha confissão de pecados e 
esta oração.21 Abro a porta de meu co-
ração e TE convido a entrar, SENHOR 
JESUS.22 Lava todos os meus pecados 
imundos no sangue precioso que TU 
derramaste em meu lugar na cruz do 
Calvário.23 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, assim o diz.24 A TUA PALAVRA 
diz que TU não recusas ninguém, e isso 
me inclui.25 Portanto, sei que TU me 
ouviste, que TU me respondeste e que 
estou salvo.26 Agradeço-TE, SENHOR 

se tornar um distribuidor da literatura 
Evangelho do Pastor Tony Alamo. En-
viaremos as publicações gratuitamente. 
Ligue ou nos envie um e-mail para ob-
ter mais informações. Compartilhe essa 
mensagem com outras pessoas.

Se você deseja que o mundo seja sal-
vo, conforme ordena JESUS, não roube 
de DEUS SEUS dízimos nem SUAS ofer-
tas. Disse DEUS: “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 espiritu-
al] na MINHA casa [almas salvas], e de-
pois 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 fru-
to antes do tempo, diz o SENHOR DOS 
EXÉRCITOS. E todas as nações vos cha-
marão bem-aventurados; porque vós se-
reis uma terra deleitosa, diz o SENHOR 
DOS EXÉRCITOS” (Malaquias 3:8-12).

VOCÊ QUER 
SABER POR QUÊ?

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  •  taoffice@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 de 2016   Todos os direitos reservados: World Pastor Tony Alamo   ® Registrado em janeiro de 2016

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