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De Acordo com as Profecias da Bíblia

“A ELE todos os profetas dão testemunho” (Atos 10:43). 
“No rolo do Livro está escrito a Meu respeito” 

(Salmo 40:7; Hebreus 10:7).

(Continua na página 2)

(Continua na página 5)

(B) Isaías 53 (continuação)

(5) No tópico sobre o nascimento so-
brenatural e crescimento espiritual do 
Messias, Isaías 53:2 tem a dizer o seguinte:

“Pois Ele [Jesus] foi crescendo como reno-

vo [planta nova] perante Ele [o Pai], e como 

raiz que sai de uma terra seca. [Quando 

Cristo nasceu não havia sabedoria nem com-

preensão espiritual no mundo]”. O Espírito é 

que rega e alimenta todos nós que somos es-

pirituais para assim termos mais de Deus no 

Gana
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por

Tony Alamo
Para que possamos entrar no céu devemos primeiro confessar e ar-

repender de nossos pecados,1 depois devemos nos submeter a ser disci-

plinados pelo Espírito Santo.2 Em Sua Palavra, Deus diz que castiga, ou 

disciplina, aqueles que ama.3 “Pois o Senhor corrige ao que ama, e açoita 

a todos os que recebe por filho” (Hebreus 12:6). “Porque Deus amou 

o mundo de tal maneira que deu o Seu [Sua Palavra] Filho unigênito 

[Cristo é a totalidade da palavra de Deus], para que todo aquele que Nele 

crê não pereça, mas tenha a vida eterna” (João 3:16).

Deus sempre enviou pragas para punir as pessoas do mundo e esta 

1 Sal. 32:5, 34:14, Prov. 1:22-23, 28:13, Isaías 55:6-7, Jer. 3:12-14, 26:3, 13, Ezeq. 18:21-23, 30-32, 33:11, Joel 2:12-

13, Jonas 3:4-10, Mat. 3:1-2, 4:17, 9:10-13, 10:32, Lucas 13:1-5, 24:45-46, Atos 2:37-41, 3:19, 17:30, Rom. 2:4-9, 11, 

10:9-10, 2 Tim. 2:25-26, 1 João 1:9  2 Lev. 19:17-18, Deut. 8:2-3, Mat. 5:44-55, 10:37-39, 16:24-26, Lucas 5:11, 27-28, 

9:23-25, 14:26-27, 33, 18:28-30, João 12:24-26, Rom. 8:1-14, 35-37, 13:11-14, 1 Cor. 9:26-27, 15:30-31, 57-58, 2 Cor. 

4:8-18, 5:15, 6:4-10, 12:9-10, 13:4, Gál. 2:20, 5:16-17, 24, Filip. 2:3-8, 3:7-11, Col. 3:5-25, 2 Tim. 2:4, Tito 2:12, Heb. 

11:8, 13-16, 24-26, 35-38, 13:12-14, Tiago 4:7-10, 1 Pedro 4:1-2, 1 João 2:15-17, Apoc. 7:13-17, 12:11  3 Gên. 6:1-2, 

5-8, 13-17, 7:4, 10-12, 19:12-13, 24-26, Êxodo 32:1-11, 19-20, 26-28, 33-35, Lev. 26:14-46, Núm. 11:1, 33, 25:1-9, 

32:13, Deut. 11:16-17, 28:15-68, 32:4-6, 15-42, Juiz. 1:27-36, 2:10-23, 3:5-30, 4:1-7, 6:1-14, 10:6-16, 1 Sam. 15:1-29, 

28:7-8, 15-19, 2 Crôn. 29:6-8, Sal. 11:5, 34:18, 51:17, 78:30-35, 88:15-18, 105:16-21, Isaías 51:17, Jer. 4:3-4, 21:5-7, 11-14, 25:15, 32:30-36, 42:15-18, 

Lam. 2:1-7, 3:1-26, 31-33, 38-50, 4:11-22, Ezeq. 5:11-17, 6:3-14, 7:1-12, Atos 5:1-11, Rom. 5:3-5, 1 Cor. 6:9-10, 11:32, 2 Cor. 4:15-18, Heb. 12:5-13, 
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Servente de Deus,

Saudações em nome de Jesus. Peço a 

Deus que esta carta o encontre abenço-

ado e prosperando em Seu poder. O Bo-

letim Global da Igreja Cristã Tony Alamo 

está transformando muitas vidas em mi-

nha nação, Gana. A inspiração do Espírito 

Santo presente neste boletim é maravi-

lhosa e tem ajudado-me espiritualmente 

a atingir o próximo nível de compreensão 

das coisas de Deus. Foi um amigo que me 

deu seu boletim, e aproveitei a oportuni-

dade para passá-lo a outras pessoas que, 

como resultado, receberam Jesus como 

o seu Senhor. Glorificado seja o Senhor. 

Peço-lhe que nos envie mais boletins 

para que possamos ganhar mais almas. 

Peço-lhe também que permita que eu vá 

visitar sua igreja.

Seu em Cristo,

O.B.                                Agona Swedru, Gana

Pastor Alamo e vereadores de Fouke, Arkansas – um bairro nos 

arredores de Texarkana – no Natal de 2004. Da esquerda para a 

direita: Helen Smith, Wanda Harris, Melanie Bottoms, o Senhor 

Prefeito Cecil Smith e o Pastor Tony Alamo 

Este documento foi escrito originalmente em 1994 e 
atualizado em abril de 2005 pelo Pastor Alamo.

crescimento de Cristo dentro de nós.1 Cristo 

veio a um mundo escuro onde não havia 

água nem comida espiritual, à uma terra 

muito seca.2 Ele foi o único ser humano na-

quele tempo a ter a Divina Trindade dentro 

de si.3

O nascimento de Cristo foi milagroso por 

Atualizado em 2005

1 Sal. 36:7-9, 46:4, Isaías 12:3, 44:3-5, 55:1, Jer. 17:13, Ezeq. 47:1-12, 

João 6:35, 7:37-39, 10:9, Apoc. 21:6, 22:1-2, 17  2 Sal. 107:35-37, 

Isaías 32:2-3, 44:2-4, Oséias 10:12  3 Mat. 1:18-20, 23, 9:2-8, 12:18, 

28, 15:30-31, Lucas 2:40, 4:1, 5:24, João 1:4, 14, 16, 3:15-16, 34-36, 

5:25-26, 6:33, 35, 47, 63, 10:30, 37-38, 11:25-26, 14:6, 8-11, Atos 10:38, 

Rom. 8:29  
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Paquistão

continua sendo Sua política.4 Ele é “o mesmo 

ontem, hoje e eternamente” (Hebreus 13:8). 

Num esforço para salvar as almas de bilhões 

de pessoas na Terra hoje, o Espírito Santo está 

enviando pragas para castigá-las (puni-las), 

assim como um pai castiga (pune) seus filhos 

para que eles sejam salvos.5 Seremos punidos 

até decidirmos nos comportar de acordo com 

a palavra de Deus. Deus pune o homem que 

Ele criou à Sua imagem e semelhança com 

o propósito de lhe trazer arrependimento e 

salvação. É impossível para nós recebermos a 

recompensa final de vida eterna no reino do 

céu, a não ser que recebamos também, e com 

gratidão, o castigo, ou disciplina, enviada pelo 

Espírito Santo.6 Devemos receber a Trindade, 

que é o Cristo com o Pai pelo Espírito Santo, 

em nossos corações, em nossas almas, para 

que sejamos o que o Pai, o Filho e o Espírito 

Santo querem que sejamos.7 

O Espírito Santo deseja que a nossa desva-

lorizada e velha maneira de viver morra para 

que, pelo Espírito Santo, ressuscitemos como 

criaturas novas somente com o Cristo, o Pai, 

pelo Espírito Santo, vivendo e atuando em 

nós e através de nós.8 Assim será como disse o 

apóstolo Paulo, tudo o que fizermos não será 

nós que o faremos, mas Cristo que o fará atra-

vés de nós.9 Desta maneira, as ações realizadas 

pelo nosso corpo com o Cristo serão verda-

deiramente ações de Deus. “Todos os nossos 

atos de justiça são como trapos imundos [nos 

olhos de Deus]” (Isaías 64:6). Não podem 

ser nossos os atos, mas sim atos de Deus. No 

entanto, devemos cooperar com o Espírito 

Santo, que é também a Palavra de Deus. Jesus 

disse, “as palavras que Eu vos tenho dito são 

Espírito e vida” (João 6:63). Se as ações são 

nossas e não de Deus através de nós, Cristo, 

no julgamento, nos dirá, “Nunca vos conheci; 

apartai-vos de Mim, vós que praticais a ini-

qüidade” (Mateus 7:23).

Jesus disse que devemos “nascer da água e 

do Espírito” (João 3:5). Quando o Cristo com 

o Pai pelo Espírito Santo entram nossa alma, 

todos os pensamentos diabólicos são inicial-

mente mortificados, incluindo toda a luxúria 

do mundo, da carne e da mente.10 Ele conti-

nuará a mortificar, a aniquilar tudo isso, dia-

riamente, através de nossa submissão a ser-

mos disciplinados pelo Espírito Santo.11 Este 

é o único caminho à perfeição. Assim é como 

nos tornamos perfeitos aos olhos de Deus.12 

A perfeição é continuamente viver no Espírito 

de acordo com “a lei do Espírito da vida, em 

Cristo Jesus” (Romanos 8:2). Aqueles que di-

zem que “ninguém é perfeito”, o dizem porque 

negam a Palavra de Deus, que é o Seu Espírito 

e poder. Eless ainda não receberam a discipli-

na do Espírito Santo e, portanto, ainda vivem

de acordo com “a lei do pecado e da morte” 

(Romanos 8:2).

Até que todos nós possamos concluir que 

nossas opiniões e nossas idéias não têm valor 

e que a Palavra de Deus, que é Deus, é tudo 

o que vale,13 Deus continuará a envia a Terra 

todas as ações disciplinárias que nos prome-

te através de Sua Palavra viva.14 Hoje em dia, 

essa disciplina chega ao mundo numa forma 

variada de pragas.15

Muitas escrituras bíblicas dizem que os 

TERREMOTOS são uma das várias pragas 

de Deus contra as pessoas desobedientes do 

mundo,16 aqueles que se recusam a viver de 

acordo com a Palavra de Deus, que é Espírito 

e vida, vida eterna.17 Eles estão condenados, 

mas “agora, portanto, não há nenhuma con-

denação para os que estão em Cristo Jesus, 

que vive não segundo a carne, mas segundo 

w w w . a l a m o m i n i s t r i e s . c o m
MINISTÉRIO ALAMO ON-LINE

Prezado Pastor,

Que a paz e o amor estejam com você no 

nome de Jesus, nosso Senhor. Espero que 

esta carta o encontre em sua melhor saúde. 

Fico realmente feliz por estar lhe escre-

vendo pela primeira vez. Um dos meus ami-

gos indicou-me o website do seu ministério 

e já o visitei. Você está fazendo um trabalho 

maravilhoso para salvar os cordeiros de 

Deus neste mundo temporário. 

Deixe-me contar um pouquinho sobre a 

minha pessoa. Eu era católico mas agora, 

depois de ler seu ministério e seu teste-

munho, quero ser salvo. Estou muito im-

pressionado. A região onde vivo é muito 

atrasada e não temos nenhuma igreja ou 

lugar para nos encontrarmos e, juntos, re-

zarmos. Há muitas pessoas por aqui que 

querem salvar os católicos e também os 

muçulmanos.

Precisamos de qualquer tipo de ajuda. 

Iniciamos recentemente um ministério 

para ensinar a Bíblia, a Palavra de Deus, 

para crianças e mulheres. Necessitamos de 

sua ajuda preciosa para cumprir a vontade 

de Jesus, nosso Senhor nos céus.

S.K.                                         Punjab, Paquistão

Prezado Pastor Tony, 

Saudações no nome precioso do nosso 

Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso rei 

que em breve chegará. Agradeço a Deus por 

seu ministério inspirado pelo Espírito Santo 

que tenta alcançar a muitos países do mun-

do, em nome de Cristo. Você está fazendo 

com que muitas almas perdidas em todo o 

mundo venham à salvação e se tornem par-

te do reino de Deus, nestes minutos finais 

dos tempos. Louvado seja o nosso Senhor e 

Salvador, Jesus Cristo, a quem você tem ser-

vido com muita eficiência. Foi uma bênção 

receber seus Boletins Globais intitulados 

Os Cinco Passos para a Salvação, O Código, 

Segredo de Como Defender a sua Mente e A 

Arte da Comunicação Espiritual. Alguém os 

deu à minha filha pequena e fui realmente 

abençoado por eles. Irmão Tony, gostaria 

de estar em sua lista de correspondência, e 

também, receber o livro O Messias e cinco 

Bíblias da Versão King James (versão ingle-

sa) – uma delas impressa em letras grandes. 

Que Deus continue a abençoá-lo e a fortale-

ce-lo em dobro.

Seu no serviço de Cristo,

M.O.        Província Malaita, Ilhas Salomão

Ilhas Salomão TERREMOTO

4 Gên. 6:1-2, 5-8, 13-17, 7:10-12, 19:12-13, 24-26, Êxodo Cap. 7-11, 12:29-30, Núm. 11:1-6, 18-20, 31-34, 12:1-10, 14:2-4, 10-12, 27-37, 16:1-35, 41-50, 

25:1-9, Deut. 11:26-28, 2 Sam. 24:10-25, Sal. 78:10-11, 17-37, 42-51, 105:24-38, Isaías 28:17, Joel 2:1-11, Amós 4:6-13  5 Lev. 26:14-42, Isaías 13:3-13, 

24:20-21, 34:1-2, Ezeq. 38:19-23, Joel 2:30-31, Lucas 21:25-26, Atos 2:19-20  6 Jer. 17:5, 9-10, Zec. 13:9, Mat. 18:3, Rom. 8:16-17, 29, 12:1, Heb. 12:5-11, 

Tiago 1:12, Apoc. 3:18-21  7 Ezeq. 36:27, João 14:15-20, 23, 26, 15:5-7, 17:20-23, 26, Atos 5:32, Rom. 8:1, 10-11, 37, 1 Cor. 3:16-17, 6:19-20, 2 Cor. 5:17-21, 

6:16-18, Filip. 2:12-13, Col. 2:9-15, Heb. 5:8-9, 8:10, 1 João 5:20, Apoc. 3:20  8 Mat. 16:24, Rom. 6:2-14, 7:4-6, 8:10-11, 12:1-2, 9, 1 Cor. 1:17-18, 15:22, 2 

Cor. 4:8-12, Gál. 2:20, 5:24, 6:14, 16-17, Efés. 2:1-6, Filip. 3:10-11, Col. 2:10-15, 3:1-3, Heb. 4:1, 9-11, 1 Pedro 2:22, 24  9 1 Cor. 15:10  10 Zec. 4:6, Rom. 

6:6-18, 8:13, 1 Cor. 5:7, 9:27, Gál. 2:20, 5:24, 1 Tess. 3:8, 12-13, Heb. 4:12  11 Mat. 24:13, Marcos 4:8, João 8:31-32, 15:4-10, Atos 14:22, Rom. 2:6-7, 8:31-39, 

Efés. 4:14-16, 6:13-18, Col. 1:10, 23, 1 Pedro 2:2, 1 João 2:15-17  12 1 Reis 8:61, Sal. 119:1-3, 2 Cor. 7:1, Efés. 4:11-13, Filip. 3:12-15, Col. 1:21-22, 3:9-14, 

2 Tim. 3:15-17, Tito 2:12, Tiago 1:4, 2 Pedro 3:13-14  

13 Deut. 4:2, Sal. 1:1-3, Isaías 34:16, João 1:1-4, Gál. 3:10, Efés. 6:13-18, 

2 Tim. 3:15-17, Heb. 4:12-13, Tiago 1:21-25, Apoc. 22:7, 14-15, 18-19  

14 Lev. 26:15-25, Deut. 28:58-61, Apoc. 11:6, 15:1, 6-8, Cap. 16  15 Mat. 

24:7-8, 21, Lucas 21:11, 25-28, 31, “Huge Quake Spawns Tremors and 

Tsunamis in Southeast Asia” (Grande terremoto gera tremores e ma-

remotos no sudeste da Ásia), New York Times, 26/dez/2004; “Famine 

Could Affect Fifteen Million in Ethiopia and Eritrea” (Fome pode afetar 

quinze milhões na Etiópia e Eritréia), www.wsws.org; “War, Famine, and 

Female Migration in Ethiopia” (Guerra, fome e migração de mulheres na 

Etiópia), Bete Mariam Berhahu e Michael White, Universidade de Brown; 

“Powerful Quake Jolts the Seabed Near Indonesia” (Tremor poderoso sa-

code o fundo do mar perto da Indonésia), Somini Sengupta, 28/mar/2005; 

“Africa Fights Locust Plagues” (África luta contra pragas de gafanhotos), 

Brian Handwerk, National Geographic Channel, 7/jan/2005; “Is Climate 

Change Aiding Spread of Disease?” (Mudança climática ajuda a propa-

gação de doenças?), Rick Smith, International Herald Tribune, set/2002; 

“Dangerous Germ Becoming More Common” (Germe perigoso torna-

se mais comum), Rob Stein, Washington Post, 7/abril/2005, pág. A-11  

16 2 Sam. 22:8, Jó 9:4-6, Sal. 68:7-8, 77:16, 18, Isaías 2:17-22, 13:13, 23:11, 

24:17-21, 29:6, Ezeq. 38:19-20, 23, Naum 1:5-6, Ague 2:6-7, 21-22, Mat. 

24:7, Heb. 12:25-26, Apoc. 6:12-14, 8:3-6  17 Deut. 8:3, João 5:24, 6:63, 

68, 1 João 1:1  
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Geórgia

o Espírito” (Romanos 8:1). Novamente, quan-

do uma pessoa vive diariamente segundo o 

Espírito de Deus, ela é perfeita aos olhos de 

Deus. As pessoas devem aprender que, para 

serem perfeitas, para não serem condenadas 

com as pragas, elas têm que viver segundo 

“a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus”, o 

Espírito Santo (Romanos 8:2).

Uma variedade de escrituras em toda a Bí-

blia, o Salmo 18:7 inclusive, afirma que Deus 

usa pragas para castigar pessoas desobedientes 

para que elas se arrependam, ou para destruí-

las se não se arrependerem:18 “Então a terra 

se abalou e tremeu, e as bases dos montes 

também se moveram e se abalaram, porque 

Ele [Deus] se indignou”. Deus estava arrepen-

dido de ter criado os seres humanos (Gêne-

sis 6:7). Portanto, ele preparou uma enchente 

para afogar todos eles com a exceção de oito.19 

Quando Jó declarou, Deus é “poderoso em 

forças; quem se endureceu contra Ele, e ficou 

em paz?... Quem sacode a terra do seu lugar, 

de modo que as suas colunas estremecem” (Jó 

9:4, 6). Isaías diz a todos os pecadores, “Do 

Senhor dos Exércitos serás visitada com tro-

vões, e com TERREMOTOS, e grande ruído, 

e com tufão de vento, e tempestade, e labareda 

de fogo consumidor” (Isaías 29:6).

Os Estados Unidos, o Japão, a Indonésia, a 

Índia, a África e todos os outros continentes 

com suas milhares de cidades têm sido atingi-

dos por terremotos, maremotos e outras pra-

gas, inclusive pestilências, tornados e enchen-

tes vindas de Deus. Porém, se as cidades que 

Deus já amaldiçoou com pragas como terre-

motos fossem as únicas que Ele planeja amal-

diçoar, por que Ele diz que vai terrivelmente 

sacudir toda a Terra? “A Terra cambaleia como 

um ébrio e será removida como uma cabana” 

(Isaías 24:20). “Então os homens se meterão 

nas cavernas das rochas, e nas covas da terra, 

por causa da presença espantosa do Senhor, 

e da glória da Sua majestade, quando Ele se 

levantar para assombrar a Terra” (Isaías 2:19). 

Jesus disse a um grupo de pessoas, “Pensais 

vós que esses galileus foram pecadores maio-

res do que todos os galileus por terem pade-

cido tais coisas? [Jesus estava falando sobre 

as pessoas que Pôncio Pilatos havia matado.] 

Não, eu vos digo; antes, se não vos arrepen-

derdes, todos de igual modo perecereis. Ou 

pensais que aqueles dezoito, sobre os quais 

caiu a torre de Siloé e os matou, foram mais 

culpados do que todos os outros habitantes de 

Jerusalém? Não, eu vos digo; antes, se não vos 

arrependerdes, todos de igual modo perece-

reis” (Lucas 13:2-5, orig. grega). 

Jesus profetizou que um dos sinais do final 

dos tempos seria uma epidemia mundial de 

TERREMOTOS.20 Milhões de pessoas têm 

esperado um tremor muito maior do que os 

que vimos recentemente, que a mídia cha-

ma de “o grande terremoto”, e aqueles que 

pertencem a Deus chamam de “tremor 

global”. Deus moverá a Terra do seu eixo!21 

Você está pronto para encontrar-se com o 

seu Criador?22 Já renasceu em espírito?23 O 

Espírito de Deus está em você e atuando 

através de você?24 Se ainda não, é melhor 

preparar-se para isto imediatamente, pois já 

é muito mais tarde do que você pensa. 

Recentes maremotos, pestilências, fome, 

enchentes e terremotos são apenas uma 

gota d’água no oceano em comparação com 

o que o Senhor e Salvador declarou que vai 

acontecer por causa da petulância do gover-

no mundial, da falsa igreja mundial, da mídia 

e da população em geral para com Deus.25 É 

como se eles acreditassem que Deus não Se 

vingará. Os homens acreditam tolamente que 

o governo mundial, a falsa igreja mundial e 

a mídia são mais poderosos que Deus. Eles 

acreditarão nisso até que um terremoto, ma-

remoto, AIDS, algum problema de coração, 

câncer, leucemia, enchentes, fome e outras 

pestilências enviadas por Deus os atinjam.26 

O que farão o governo, a falsa igreja, a 

mídia e todos aqueles que rejeitam Deus 

quando Ele sacudir a Terra terrivelmente e 

atingi-la com as primeiras sete pragas (bre-

vemente), e então, logo depois, atingi-la com 

as sete pragas finais?27 Muitas das calamida-

des que Deus prometeu enviar a este mundo 

depravado como avisos ao arrependimento 

Nigéria
Prezado Senhor,

Saudações cristãs em nome do Senhor 

Jesus Cristo, nosso Rei, que em breve che-

gará.

Fiquei muito entusiasmada quando rece-

bi sua resposta sobre os escritos e a Bíblia. 

Na verdade, eles mudaram a minha vida. 

Muitas vidas foram transformadas depois 

que li alguns de seus escritos. Que o Senhor 

abençoe sua Igreja e leve-o às alturas. A 

comunidade onde moro é 75% muçulma-

na, mas com um serviço de evangelização 

pessoal fui capaz de partilhar com eles a 

Palavra de Deus. Até alguns dos meus co-

legas muçulmanos também tiveram suas 

vidas afetadas com a ajuda da publicação. 

Senhor, por favor considere o meu pedido. 

Necessito de algumas cópias da Bíblia e ou-

tras publicações para ajudar-me a propa-

gar o Evangelho. Agradeço a Deus pelo que 

consegui alcançar em três meses em algu-

mas áreas. Mas isto não é bastante. Rezo e 

espero receber o material de você. 

Sua no serviço do Senhor,

R.M.                            Estado do Níger, Nigéria

(Continua na página 4)
20 Isaías 2:17-21, 13:6-13, 24:17-21, Ezeq. 38:16, 18-20, Ague 2:6-7, Mat. 24:7, Marcos 13:8, Lucas 21:11, Heb. 12:25-26, Apoc. 6:12-14, 8:3-6  21 2 Sam. 

22:8, Sal. 18:7, Isaías 24:18-20  22 Sal. 50:3-6, Ecl. 12:13-14, Dan. 7:9-10, Mat. 12:36-37, Cap. 25, Marcos 4:22, Rom. 2:5-16, 2 Tess. 1:7-10, 2 Tim. 4:1, 8, 

Heb. 9:27-28, 10:26-31, 1 Pedro 1:17, 4:7, 2 Pedro 3:7-14, Judas 5-6, 14-15, Apoc. 1:7, 6:15-17, 11:18, 20:11-15  23 Ezeq. 36:25-27, Mat. 18:3, João 3:3-8, 

5:24, Atos 26:18, Rom. 6:3-13, 7:6, 15-25, 2 Cor. 5:17, Efés. 2:1-16, 4:22-24, 5:14, Col. 2:11-13  24 Ezeq. 36:27, João 14:15-20, 23, 26, 15:4-5, 7-8, 26-27, 

16:7-14, 17:21-23, 26, Rom. 8:1, 10-11, 26-28, 1 Cor. 3:9, 16-17, 6:19-20, 15:10, 2 Cor. 6:16-18, Gál. 2:20, Efés. 3:16-21, Filip. 2:12-13, Col. 1:27-29, 2 Tim. 

1:14, 1 João 2:20, 27, 3:24, 4:4, 5:12, Apoc. 3:19-21  25 Sal. 7:11-16, 11:5-6, Apoc. 6:1-4, 8, 12-17, 8:5-12, Cap. 9, 11:19, 14:18-20, 15:6-8, Cap. 16  26 Lev. 

26:14-39, Deut. 28:15-67, Mat. 24:7-8, 21, Apoc. 6:12-17, 8:5-13, 15:1, 6-8, 16:2-11, 17-21  27 Deut. 32:39, 1 Sam. 2:10, Dan. 2:29-45, 7:9-11, 15-27, Joel 

2:30-31, Mat. 24:29-30, Lucas 21:25-33, 2 Tess. 2:7-10, 2 Pedro 3:10-12, Apoc. 8:6-13, Cap. 9, 11:13-19, 14:18-20, 15:1, 6-8, Cap. 16-18, 19:1-3, 17-21  

18 Deut. 8:2-6, Jó 5:17-19, Sal. 119:67, 75-76, Prov. 3:11-13, Isaías 13:3, 

5-11, 13, 24:20-23, 34:1-4, Naum 1:2, 5-6, Mat. 24:7-8, 21, 1 Cor. 11:32, 

2 Cor. 4:15-18, Heb. 12:5-13, 2 Pedro 3:10-12, Apoc. 3:14-22, 15:1, 6-8  

19 Gên. 6:17, 7:6-7, 10-24, Heb. 11:7, 1 Pedro 3:20, 2 Pedro 2:5  

Prezado Pastor Alamo,

Jamais foram os ensinamentos da Bíblia 

tão similares ao que o Espírito da Verdade 

(Espírito Santo) ensinou-me diretamente 

como os seus. Por que as pessoas não en-

tendem que Romanos 13 fala de autoridades 

ordenadas por Deus, que são os membros 

do corpo de Cristo? Existem tantas tradu-

ções erradas da Bíblia que dizem que essa 

autoridade é dada ao homem carnal, guia-

das pelo próprio Satã. Assim como Satã ata-

cou a Palavra de Deus no Jardim do Éden, a 

campanha do diabo está em todo lugar atu-

almente. Agradeço-lhe por dizer-nos a ver-

dade que Deus deu com Sua Palavra. Rezo 

para que os homens neste planeta sejam 

libertados das mentiras do Satanás. Primei-

ro João 2:15-16 diz, “Não ameis o mundo, 

nem o que há no mundo. Se alguém ama o 

mundo, o amor do Pai não está nele. Porque 

tudo o que há no mundo, a concupiscência 

da carne, a concupiscência dos olhos e a 

soberba da vida, não vem do Pai, mas sim 

do mundo”. Os Estados Unidos se tornaram 

como o príncipe de Tiro em Ezequiel 28. 

Como Jesus ensinou aos discípulos a rezar 

em Mateus 6, Suas palavras soam em meus 

ouvidos. “…e não nos deixes entrar em ten-

tação, mas livrai-nos do mal; porque Teu é 

o reino, e o poder, e a glória, para sempre. 

Amém”. Eu fui livrado do mal pela graça de 

Deus e o sacrifício de Jesus. Necessito de 

alguns Boletins para mandar a familiares 

e amigos na Carolina do Norte, especial-

mente a Outra Pearl Harbor e Os Agentes do 

Governo único do mundo estão dizendo ser 

Agentes Americanos.

Deus abençoe a todos. 

W.K.                              Brunswick, Geórgia
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Malawi
Prezado Pastor mundial Tony Alamo,

É com muita honra que, em nome de Je-

sus Cristo, eu saúdo a você e a meus irmãos 

e irmãs da Igreja. Deus devia estender os 

seus dias para que o seu plano de ganhar 

almas seja cumprido. Nunca sonhei em um 

dia ser um ganhador de almas, mas através 

de você e de suas publicações me tornei um 

dos mais dedicados nos três distritos que 

cubro. Portanto, na graça de Deus, peço 

mais Bíblias e publicações como material 

adicional de apoio. Gostaria também de 

obter a história da Igreja Cristã Alamo. Por 

28 “AIDS and Other Plagues of the 21st Century” (AIDS e outras pragas 

do século XXI), fig.cox.Miami.edu; “Ebola-Like Virus Death Toll Rises” 

(Sobe número de mortes por vírus da família do ebola), BBC; “Stealth 

Viruses: 21st Century Plagues” (Vírus secretos: as pragas do século 21), por 

John Shirley, www.spark-online.com; “Global Fatalities from Earthquakes 

in the Past 2,000 Years” (Fatalidades globais causadas por terremotos nos 

últimos 2000 anos), Roger Bilham, Cires e Dept. de ciências geológicas 

da Universidade do Colorado; “Life & Death in the 21st Century: Future 

Plagues” (Vida e Morte no século XXI: Pragas futuras), www.liceoanto-

nelli.navara.it; “Vicious New AIDS Strain” (Nova Variedade poderosa da 

AIDS), New York Daily News, sábado- 12 de fevereiro de 2005  29 2 Pedro 

3:10-12, Judas 5-7, Apoc. 6:15-17, 16:1-11, 17-21, 20:15  30 Sal. 96:13, 

Isaías 13:6-11, 24:19-23, Dan. 7:9-10, Joel 2:30-31, Mat. 13:24-30, 37-43, 

47-50, 24:3, 7-15, 27, 29-39, 43-51, Cap. 25, Lucas 21:7-12, 16, 20, 22-36, 

Rom. 1:18-32, 2:5-13, 16, 2 Tess. 1:7-9, 2:3-10, 2 Tim. 3:1-9, 13, Judas 14-

15, Apoc. 1:7  31 Dan. 2:29-45, Joel 2:30-31, Atos 2:17-20, Mat. 24:3-14, 

21-25, 32-39, 42-44, Lucas 21:25-33, 2 Tess. 2:1-4, 2 Tim. 3:1-5, 13, Tiago 

5:8-9, 1 Pedro 4:7, 2 Pedro 3:3-9, 1 João 2:18-19, Apoc. 6:12-17, 11:18, 

13:11-18, 17:1-18, 20:11-15  32 Judas 5-7, 11-15, Apoc. 2:20-23, 6:12-17,  

11:18, 14:9-11, 15:1, 7, 16:1-11, 17-21, 21:8  32A Isaías 42:8-9, 45:1-7, João 

1:1-2, 14, 1 Tim. 2:5, 1 João 5:7, Apoc. 19:13  33 Gên. 22:18, 49:10,  Êxodo 

20:1-5, 23:13, Deut. 4:35, 39, 32:16, 19-26, 1 Reis 18:21-39, Sal. 16:4, 22:6-

20, Cap. 53, 115:4-8, 132:11, Isaías 7:14-15, 11:1-5, 40:3,  42:8-9, 17, 45:1-7, 

46:9-10, Dan. 9:24-25, Miq. 5:2, Mal. 3:1, Mat. 3:1-3, 7:13-15, João 10:1, 7, 

9, 30, 37-38, 13:19, 14:6, 15:23-24, Rom. 1:22-23, 9:32-33, 1 Tim. 2:5  34 Jó 

21:7-33, Sal. 49:6-20, Prov. 14:12, Mat. 10:37-39, 24:3-14, 21-25, 32-39, 

Lucas 12:16-21, 21:34-36, Rom. 1:18-32, Gál. 6:8, Filip. 3:18-19, Tiago 4:4, 

2 Pedro 3:10-12, 1 João 2:15-17, Judas 4-19, Apoc. 21:8  

América e todos os outros continentes fos-

sem invadidos pelo governo e a falsa igreja 

mundiais e a mídia, que são controlados 

pelo anticristo do Vaticano? Porque os ho-

mens adoram pecar.34A O mundo todo tem a 

ilusão de que pecar é normal.35 Portanto, Deus 

permitiu que os diabólicos governo mundial, 

falsa igreja e mídia, dominados por Satã e sua 

força satânica,36 invadissem os Estados Uni-

dos e o resto do mundo. Deus também enviou 

pragas e enviará muito mais, como diz a Bí-

blia. Novamente, essa é a punição do Espírito 

Santo.37

Por meio do Espírito Santo, Deus criou 

vários ambientes negativos no mundo para 

castigar os pecadores, na esperança de que 

eles se arrependam de sua desobediência, de 

seu descaso, de seu ódio por Deus, Sua Pala-

vra, Seus mandamentos e Seu povo.38 Deus 

será forçado a criar um ambiente ainda pior 

para os homens se eles recusarem a arrepen-

der do fato de venerarem seus ídolos e suas 

falsas religiões e se eles continuarem a rebe-

lar-se obstinadamente contra as instruções 

de Deus – instruções estas fornecidas por 

Jesus Cristo que, novamente, é a inteira Pala-

já aconteceram.28 Outras ainda virão. Vocês 

ainda não viram nada.29 Por que alguém seria 

tolo em não acreditar que Ele enviará o “tre-

mor global”? 

Há milhares de terremotos todos os dias 

do ano. Se eu fosse um desses petulantes de 

hoje em dia que não acreditam na Palavra de 

Deus,30 não pensaria nunca em, no grande 

dia do Julgamento (que virá brevemente),31 

acusá-lo de não avisar-nos amplamente sobre 

as destruições e condenações próximas que 

acontecerão ao mundo e à sua população em 

geral.32 Que esperança podem ter os homens 

infelizes e não-salvos, rebeldes e pecadores, os 

que rejeitam o filho amado de Deus, o Cristo 

Jesus (a Palavra de Deus32A) e os que recusam-

se a seguir as Palavras instrutoras e doado-

ras de vida de Deus? Ou aqueles que, em vez 

disso, veneram religiões falsas como Hindu-

ísmo, Shintoísmo, Maometismo, Budismo, 

Satanismo, Catolicismo e todos os “ismos”, 

inclusive Judaísmo (O Judaísmo é falso por-

que rejeita Jesus Cristo, nosso Senhor, Messias 

e Salvador),33 e que buscam a luxúria e o pe-

cado do mundo atual que muito brevemente 

perecerá e acabará?34 

Por que você acha que Deus permitiu que a 

México
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vra de Deus. Se essas pessoas continuarem a 

rejeitar Cristo por causa de Satã, o ambiente 

de Deus para elas será tal que irá destruí-las 

incondicionalmente.39 Os acontecimentos 

ambientais que Deus tem criado até agora são 

avisos de que isto também acontecerá a você 

se continuar com sua maneira pecadora e re-

belde. A razão desses acontecimentos físicos é 

simplesmente para lhe acordar, fazer com que 

você se arrependa e persuadir-lhe a tornar-se 

um membro do corpo de Cristo. Qualquer re-

cusa em arrepender-se e acreditar no Evange-

lho trará morte ou tormento à sua alma eterna 

no inferno e no lago do fogo.40 

O governo do anticristo não têm nenhum 

poder contra as pragas de Deus.41 O que po-

dem fazer além de fingir tomar providências 

através de um estúpido curso de ações, ou-

tros dos seus muitos sonhos irreais? Deus 

porá um fim a isto muito brevemente.42 Ele 

também acabará com todos aqueles de almas 

amantes do pecado, aqueles de espírito, men-

te e coração amantes do pecado, que não se 

(Continua na página 6)
34A Rom 1:18-32, 2 Tess. 2:3-12, 2 Pedro Cap. 2, Apoc. 2:20-23  35 Apoc. 2:4-5, 12:9, 13:11-18, 18:23  36 Dan. 7:7-11, 19-25, João 8:44, 2 Cor. 11:13-15, 

2 Tess. 2:3-12, Apoc. 12:9, 13:1-8, 11-14, 16:13-14, 17-19, Cap. 17, 19:19-21, 20:8-10  37 Apoc. 9:17-21, 16:8-11, 17-21  38 Deut. 8:2-6, Jó 5:17-19, 23:10, 

Sal. 34:18-19, 94:12, 119:67, 75-76, Prov. 3:11-13, Ecl. 7:3, Rom. 2:4, 5:3-5, 8:16-18, 28-32, 35-39, 1 Cor. 11:32, 2 Cor. 4:15-18, Heb. 12:5-13, Apoc. 3:14-19  

39 2 Reis 17:13-20, 1 Crôn. 28:9, Sal. 50:22, Hos. 4:6-9, Mat. 21:44, Lucas 19:27, João 3:18, 36, Rom. 2:5, 2 Tess. 1:7-9, Heb. 6:4-8  40 Sal. 9:17, Mat. 3:12, 

13:41-42, 49-50, 25:30, 41, 46, 2 Pedro 2:4-6, 9-12, Judas 6-7, Apoc. 14:9-11, 20:15, 21:8  41 Jó 9:12, Apoc. 8:7-12, 9:1, 15, 11:15-19, 16:2-4, 8-11, 17-21, 

18:8-21, 19:1-3  42 Dan. 2:31-36, 40-45, 7:7-11, 17-27, 2 Tess. 2:3-10, Apoc. 2:20-23, 14:8-11, 16:1-2, 10, 13-20, Cap. 17, 18:1-10, 15-19, 24, 19:1-3, 17-21, 

20:4, 7-10  

fim, obrigado pelo contínuo apoio com pu-

blicações, Bíblias e também financeiro, o qual 

tem facilitado a minha campanha de ganhar 

almas, cobrindo custos de viagens e resol-

vendo problemas de fome que tem afetado 

nossa família. Todo o material está chegando 

com segurança. Necessitamos de um abaste-

cimento contínuo de qualquer material que 

esteja disponível, pois temos recebido muitas 

solicitações. 

Melhores saudações em nome de Jesus Cristo,

Pastor D.M.                                     Rumphi, Malawi

Ministro da Igreja Cristã Tony Alamo, J.A.Q., dis-

tribuindo as publicações ganhadoras de almas do 

Pastor Alamo – Parral, Chihuahua, México

Irmão Tony Alamo,

Agradeço-lhe muito por enviar-me o material. Irmão, estou trabalhando em Chihuahua 

and Cuahtemoc, no México. Seus escritos foram distribuídos e estamos ganhando mais 

almas para Cristo por isso. Peço que nos envie mais e que ore por nós. Necessitamos de 

suas orações 24 horas ao dia para proclamar o trabalho de Deus que você está fazendo. Só 

há salvação e vida eterna em Cristo Jesus.

Que Deus nosso Senhor lhe dê mais do que você já tem, além de tudo sua saúde, a saúde 

de seus filhos e esposa. “O fruto do justo é árvore de vida; e o que ganha almas sábio é” 

(Provérbio 11:30).

Irmão J.A.Q.                                                                                        Chihuahua, México
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a verdade por completo, é que o Messias se-

ria um homem cheio de dores de todos os ti-

pos. A dor de Jesus veio, não apenas quando 

Ele sofria, com compaixão, com as maldades 

da humanidade, um sofrimento compassivo, 

mas também quando Ele foi repelido em Seus 

esforços para abençoar os outros. Sua dor foi 

devastadora quando as pessoas O rejeitaram e 

continuaram em suas condições de condena-

dos e perdidos. E quando os homens de po-

sição e prestígio O desprezaram, Suas dores 

aumentaram, ocultaram suas faces Dele.5 Ao 

invés de tê-Lo como um ser precioso, “eles 

não fizeram Dele caso algum”, apreciaram-No 

“como nada”. “Veio para O que era Seu, e Os 

Seus não O receberam” (João 1:11).

O pior de tudo é que as pessoas O conside-

ravam “ferido de Deus”. Não perceberam que 

Ele sofreu para redimi-los ou que permitiu a 

Si mesmo “fazendo-se maldição [execrável]” 

para que assim pudesse salvar aqueles pelos 

quais sofreu. “Cristo nos resgatou da maldição 

da lei, fazendo-se maldição por nós; porque 

está escrito: Maldito todo aquele que for pen-

durado no madeiro [árvore]” (Gálatas 3:13, 

Deuteronômio 21:23).

Continua no próximo boletim

bre o Menino Jesus: “E o menino crescia, e se 

fortalecia em Espírito, cheio de sabedoria; e a 

graça [que é o poder e a vida] de Deus estava 

sobre Ele” (Lucas 2:40).

(6) A Geração do Messias fracassaria em 
ver e apreciar Sua Grandeza, como previs-
to em Isaías 53:2: “Não tinha aparência nem 

formosura; olhamo-Lo, mas nenhuma beleza 

havia que nos agradasse”. Quando o Messias 

veio, o povo que procurava por um rei pode-

roso e um reformador político, estava desa-

pontado com Ele. Os homens não viam Sua 

beleza, a beleza da santidade. Nem tampouco 

entenderam Sua Missão. Ele não correspon-

deu ao ideal mundano. Não tendo entendido 

corretamente as profecias, os homens não en-

contraram nada para encantá-los ou atraí-los 

no Servo de Jeová. A obra do Messias em Sua 

primeira vinda, para dar a Sua alma como “sa-

crifício pelos pecados”, era alheia às idéias do 

povo sobre como o Messias deveria ser. Esta 

é a razão: (7) Ele foi DESPREZADO E RE-
JEITADO pelos Homens. Isaías 53:3: “Era 

desprezado, e rejeitado dos homens; homem 

de dores, e experimentado nos sofrimentos; 

e, como um de quem os homens escondiam 

o rosto, era desprezado, e não fizemos Dele 

caso algum”. Rejeitado pelos homens também 

significa rejeitado pelos homens de alto nível. 

Isto é, Ele teve poucos homens de alta classe, 

poucos homens “importantes”, poucos ho-

mens de distinção que Lhe deram apoio e ao 

Seu programa, com a autoridade e influência 

deles. Então, foi provado ser assim na vida de 

Jesus Cristo. Os seguintes registros do Novo 

Testamento revelam isso: os fariseus (falando 

a certos oficiais) diziam: “Também vós fostes 

enganados? Creu nele porventura alguma das 

autoridades, ou alguém dentre os fariseus?” 

(João 7:47-48; leia contexto).

Quem, além do Deus infinito, que conhece 

o fim desde o princípio, se atreveria a com-

por uma profecia como esta, apresentando o 

Messias como sendo sem 
apoio dos líderes do povo? 

Mas a História confirmou 
por completo a honesti-
dade da profecia. 

(8) O Messias será co-
nhecido como um HO-
MEM DE DORES, Ferido 
por Deus, de acordo com 
Isaías 53:3-4: “Um homem 

de dores, e experimentado 

nos sofrimentos; e, como 

um de quem os homens 

escondiam o rosto,…nós 

O reputávamos por aflito, 

ferido de Deus, e oprimi-

do”. O ponto enfatizado, e 

(Continuação da página 1)

muitos motivos. Um deles foi o milagre do 

nascimento através de uma virgem. Observe 

este paradoxo também: Seu crescimento so-

brenatural e, mesmo assim, natural: “Ele 

crescerá” (normalmente, como outros seres 

humanos), mesmo assim, estará “perante Ele”. 

Em outras palavras, o Messias cresceria na 

Presença de Jeová, na Sua vida, Seu poder e 
sob Seus cuidados. Aqui Ele não deveria nada 

ao Seu ambiente natural, pois o Messias seria 

“renovo [planta nova]…que sai de uma terra 

seca”. “Nova” neste contexto quer dizer que Ele 

seria cheio de compaixão pelos pecadores do 

mundo, se eles se arrependessem, e paciente 

com eles quando buscassem crescimento es-

piritual. O Messias foi uma planta preciosa, 

planta benéfica, já que “em nenhum outro há 

salvação; porque debaixo do céu nenhum ou-

tro nome há, dado entre os homens, em que 

devamos ser salvos [exceto o nome de Jesus]” 

(Atos 4:12). Isso O faz ser mais precioso do 

que qualquer outra pessoa no mundo. Porque 

Ele é o único que oferece a vida eterna, Ele é o 

mais benéfico e cresceu sob os cuidados aten-

ciosos do Pai no céu e diante dos olhares do 

mundo naquele tempo. Louvado seja o Senhor 

por termos o registro de Deus em Cristo nes-

te mundo, e louvado seja o Senhor, pois Jesus 

disse que os santos de Deus que ainda se en-

contram neste mundo são exatamente como 

Ele era, reproduções exatas da “Semente”. Ele 

disse, “…aquele que crê em mim, esse também 

fará as obras que eu faço, e as fará maiores do 

que estas” (João 14:12). Isto é porque Deus em 

Cristo mora em outros corpos humanos. A 

presença da Divina Trindade está morando e 

trabalhando nos Seus santos até os dias de hoje 

e continuará assim até a chegada Dele.

Novamente, Ele crescerá no meio da carên-

cia espiritual de Israel, num deserto de cora-

ções endurecidos, pecados e descrenças, que 

é escuridão espiritual, secura.4 Mas será um 

processo normal e Ele irá “crescer”. Ele não irá 

aparecer no mundo de uma vez, num repenti-

no esplendor de coragem e realização. Em vez 

disso, Ele irá obedecer a lei lenta e silenciosa 

do crescimento, a lei de Deus.

Não é maravilhoso que Deus tenha pro-

fetizado a maneira de Sua vinda à Terra e o 

“crescimento” de Sua infância, tão bem quanto 

a espiritualidade de Sua infância? E, veja e ob-

serve, quando o Messias veio, tudo foi cumpri-

do exatamente como profetizado. O Messias 

NÃO veio como um rei adulto com poder, ele-

gância e esplendor. Isto foi reservado para Sua 

segunda vinda. 

No Novo Testamento, lemos o seguinte so-

Prezado e bem amado irmão em Cristo, 

Saudações em nome do nosso Senhor 

Jesus Cristo para você e todos a sua volta. 

Prezado irmão, obrigada por enviar-me 

suas maravilhosas publicações. Foi um 

grande incentivo para mim. Quero dizer-

lhe que eu estava doente e seus escritos 

serviram de cura para mim. Obrigada 

por ter se lembrado de mim.

Por favor leia o Salmo 133. 

A.P.            El Salvador, América Central 

El Salvador

Ministro da Igreja Cristã Tony Alamo R.K., disseminando 

as publicações dinâmicas do Pastor Alamo – Kitwe, Zâmbia, 

África

O MESSIAS

4 Mat. 12:43, Lucas 11:24  

5 Mat. 27:24, João 3:1-2 
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Virgínia
Pastor Tony Alamo,

Desejando de que o Todo Poderoso lhe guarde em Suas mãos no trabalho que Ele 

te deu para fazer. Pastor Alamo, desejo receber suas publicações em espanhol. Li uma 

delas e teve grande impacto em mim. Toda a informação contida ali corresponde às 

escrituras e recebi algumas mensagens vindas dali. Então, pergunto se seria possível 

receber suas publicações mensalmente. Você não sabe o quanto elas tem iluminado 

minha mente e meu coração e o quanto concordam com muitas coisas que penso e 

tenho no meu coração. Mas a sua sabedoria é ainda maior que a minha compreensão. 

Que o Senhor o abençoe com abundância,

G.A.                                                                                                                          Petersburg, Virgínia

arrependerem.43 Deus está permitindo que 

tudo isto aconteça em todo o mundo, assim 

como Ele permitiu o general romano Titus, 

Babilônia e a Alemanha nazista dominarem o 

povo escolhido por Ele próprio.44 Eu disse isso 

no passado e vou dizê-lo novamente: Se Deus 

permitiu que isso acontecesse com o povo es-

pecialmente escolhido por Ele, o que acham 

que Ele vai fazer com vocês, gentis, que vene-

ram ídolos e cometem outros pecados abomi-

náveis? Ele tem permitido o Anticristo inva-

dir todos os países do mundo.45 O Anticristo, 

chamado o “homem do pecado”, o “filho da 

perdição” (2 Tessalonicenses 2:3), é um cor-

po composto de homens, mulheres, crianças, 

a falsa igreja mundial, o governo mundial e 

a mídia unidos em um, assim como aqueles 

que pertencem a Cristo formam um corpo 

reunido, aquele que venera e serve a Deus.46 

Aqueles que pertencem a Cristo formam o 

corpo único de Cristo, o único e inigualável 

corpo de Cristo. Cristo é a cabeça e aqueles 

de nós que pertencem a Ele formam, na Terra, 

o corpo onde Ele mora.47 Estamos ocupados 

permitindo que Deus manifeste o Seu reino 

na Terra através de nós. “Venha o Teu reino, 

seja feita a Tua vontade, assim na Terra como 

no céu” (Mateus 6:10).

Em todos os continentes do mundo, o cor-

po de indivíduos que formam o Anticristo está 

deliberadamente causando ódio por Deus e 

por Seu corpo ou templo, que são Seus verda-

deiros santos. Satã está moldando os Estados 

Unidos da América rapidamente para que en-

trem no Quarto Reich, a versão moderna da 

Alemanha nazista, para dominarem o mundo 

pela falsa igreja do anticristo em Roma e seus 

falsos associados religiosos e politicamente 

corruptos em todo o mundo. Deus, o Grande 

Escultor, porém, está moldando Suas crianças 

pela disciplina do Espírito Santo para estabe-

lecer Seu Reino do Céu aqui na Terra. O sis-

tema de corrupção política e falsa religiosida-

de do Anticristo sabe disso e estão cheios de 

ódio (fúria) contra Deus. Satã e suas crianças 

sabem que seu tempo de julgamento e des-

truição eterna, com dores incalculáveis, está 

muito próximo.48 

A Palavra de Deus nos diz, de muitas ma-

neiras, para “estarmos atentos”. Jesus disse, 

“Vigiai!” (Mateus 26:41). Peça ao Senhor para 

entrar em seu coração. Seja zeloso porque o 

tempo é curto.49 A porta do arrependimen-

to também está quase fechada. “Quem é in-

justo, faça injustiça ainda: e quem está sujo, 

suje-se ainda; e quem é justo, faça justiça 

ainda; e quem é santo, santifique-se ainda” 

(Apocalipse 22:11). 

Os protestantes espiritualmente mortos e 

indiferentes não serão salvos do período de 

tribulações. O Senhor não voltará para bus-

car Seus santos até imediatamente após as 

tribulações.50 Leiam as escrituras vocês mes-

mos. Não sabem que já estamos vivendo um 

período de tribulações? Ou os cegos líderes 

satânicos impediram vocês de ver, por isso 

vocês não sabem desse fato, dessa verdade?

 Satã usa o Papa em Roma, assim como a 

sua igreja mundial, seu governo mundial e sua 

mídia.51 Ele está usando o poder humano dos 

Estados Unidos para abusar do mundo. Este 

é o último esforço de Satã, seu último jogo de 

poder para tentar ser alguém. Ele sabe mui-

to bem que o Senhor venceu sobre si, assim 

como venceu sobre o mundo. Satã já morreu. 

Ele se acabou. Sua falsa igreja, seu governo, 

sua mídia e os sistemas de todo o mundo do 

Anticristo serão brevemente consumidos por 

fogo, pelo próprio Deus Todo Poderoso.52 

A Bíblia nos diz que Deus interromperá 

bruscamente os planos de Satã ao dar-lhe um 

fim repentino, sem aviso. “Como vem o la-

drão da noite”, “o cordeiro de Deus” retornará 

e golpeará aqueles que são contra Deus, des-

truindo-os, aniquilando-os e eliminado-os (1 

Tessalonicenses 5:2, João 1:29).53 Não haverá 

remédio para os pecadores e seu líder, Satã. 

“Sua destruição virá repentinamente; subita-

mente será quebrantado, sem que haja cura” 

(Provérbios 6:15). 

As pragas já estão aqui.54 Não se deixem ilu-

dir por ninguém. Estamos no meio de tribu-

lações. Vocês ainda não estão fora das tribula-

ções, estão? Embora os falsos profetas tenham 

lhes mentido repetidamente sobre isso, vocês 

nunca conseguirão escapar, passar por elas. 

Abrem seu olhos, homens sem visão. Não 

dêem ouvidos aos seus líderes cegos. Vocês 

não sabem que as escrituras dizem que eles 

e vocês cairão no fosso que é o inferno e no 

lago do fogo?55 Tenho pregado esta mensagem 

por quarenta anos. Hoje vocês podem ver que 

as coisas que Deus me deu para ensinar estão 

prestes a acontecer. 

No Velho Testamento, quando Israel recu-

sou-se a fazer o que Deus mandou, Ele orde-

nou a cruel nação da Babilônia que o invadis-

se para matá-los e torná-los escravos.56 Esta 

foi a punição do Espírito Santo. Quando Saul, 

o rei de Israel, desobedeceu a Deus, Este deu 

aos filisteus o comando e o poder de destruir 

Israel, matar o rei Saul e seus filhos numa ba-

talha violenta.57 Esta foi a punição do Espírito 

Santo. Quando qualquer nação rejeita o 

Senhor Deus, o Messias, a Palavra de Deus e 

o povo de Deus, vocês verão holocausto, mor-

tes e tragédias acontecerem.58 Esta é a punição 

do Espírito Santo. É fácil de ver as frustran-

tes e constantes tragédias que estão ocorren-

do em Israel e em todo o resto do mundo. 

Estas tragédias são também a disciplina do 

Espírito Santo e servem para convencer os 

homens a arrependerem-se e a acreditarem 

no Evangelho.59

O ambiente em que Deus permitiu que 

você vivesse, não importa por quanto tem-

po, mudará imediatamente, se você se arre-

pender e acreditar no Evangelho.60 Se você se 

arrepender, Deus construirá uma barreira em 

sua volta que impedirá totalmente Satã de fa-

zer-lhe qualquer mal.61 Todas estas tragédias 

chegariam ao um fim se as pessoas do mundo 

simplesmente aceitassem o único e inigualá-

vel Messias que Deus já mandou a este mundo 

para as salvar.62

Os judeus e todos os outros deveriam ler o 

meu livro entitulado O Messias. Ele contêm 
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Prezado Pastor,

Saudações à você em nome do nosso Senhor 

Jesus Cristo. Como vai sua família e sua Igreja? 

Espero que bem. Estou escrevendo de Gana, 

Região de Volta. Gostaria de dizer-lhe obriga-

do. Em 16 de janeiro de 2003 um de meus ami-

gos enviou-me uma cópia de uma de suas pu-

blicações. Depois de lê-la, algo veio em minha 

mente que eu deveria ir à igreja para venerar a 

Deus, o Criador. Comecei a freqüentar a igreja 

imediatamente e desde então levo isto muito a 

sério. Pastor, quero assegurar-lhe que me arre-

pendi totalmente e que tenho carregado minha 

cruz ao seguir Jesus e negar a mim mesmo. Mu-

dei minha atitude negativa para uma positiva. 

Agradeço a Deus pelo que você tem feito por 

nós ao livrar as pessoas da morte e levá-las para 

a vida eterna. 

Além disso, pastor, saiba que por causa do 

seu esforço eu fui salvo. Gosto de ler a Bíblia, 

mas não tenho nenhuma. Portanto, pastor, 

pela graça de Deus, envie-me uma Bíblia Sa-

grada, um dicionário da Bíblia e o livro enti-

tulado O Messias, além das publicações para 

serem distribuídas a outras pessoas. Por favor, 

tenha misericórdia de mim e envie-me tudo 

isto; e, por favor, envie o mais rápido possível. 

Que Deus o abençoe e à sua Igreja. Amém. 

Obrigado e finalizo aqui. 

Seu na fé, 

A.F.                                Região de Volta, Gana 

Gana

Cuba

centenas de profecias do Velho Testamento, 

as quais identificam absolutamente e positi-

vamente o verdadeiro Messias como sendo 

Jesus de Nazaré, além de qualquer sombra 

de dúvida. Este livro oferece provas absolutas 

que o Messias, o Senhor Jesus Cristo, já veio 

ao mundo. Aqui Ele cumpriu todos os man-

damentos, rendeu-se como nosso Salvador 

ao dar o seu próprio corpo e sangue para nos 

salvar. Foi morto e sepultado, foi ao inferno 

e depois subiu do inferno, algo que ninguém 

jamais fez ou fará.63 Ele surgiu dos mortos e 

ascendeu aos céus numa nuvem em frente de 

mais de quinhentas testemunhas.64 Quando 

Ele surgiu dos mortos, a presença do Espírito 

Santo foi tão poderosa que muitos santos, que 

tinham estado em suas sepulturas num cemi-

tério local por anos, foram também ressusci-

tados dentre os mortos. Andando pela cidade, 

eles foram vistos por muitos amigos e familia-

res que os conheceram no passado, antes deles 

morrerem.65

Jesus, que ascendeu aos céus, está voltando 

à Terra em breve, imediatamente após as tri-

bulações. “Logo depois da tribulação daqueles 

dias, escurecerá o sol, e a lua não dará a sua 

luz; as estrelas cairão do céu e os poderes dos 

céus serão abalados. Então aparecerá no céu 

o sinal do Filho do homem, e todas as tribos 

da Terra se lamentarão, e verão vir o Filho do 

homem sobre as nuvens do céu, com poder e 

grande glória” (Mateus 24:29-30). Nesse mo-

mento, o Espírito Santo ressuscitará dos mor-

tos todos aqueles que já viveram nesse planeta 

Terra, alguns para a vida eterna e os outros 

para a maldição eterna.66 Jesus disse, “Vem a 

hora em que todos os que estão nos sepulcros 

ouvirão a Sua voz e sairão: os que tiverem feito 

o bem, para a ressurreição da vida; e os que 

tiverem praticado o mal, para a ressurreição 

do juízo” (João 5:28-29). 

Meu livro O Messias, com mais de trezen-

tas profecias sobre a primeira vinda do Cristo, 

foi publicado em muitos idiomas, tais como 

chinês, telugu (um idioma da Índia), hebrai-

co, inglês, espanhol, francês, italiano, alemão 

e japonês. Vocês pensariam que o povo da 

Indonésia e da Índia despertaria, assim como 

o povo da Flórida e do mundo inteiro. Todos 

eles sofreram terrivelmente com os terremo-

tos, maremotos, furacões, pestilências e mui-

tas outras pragas. 

Deus exalta Sua Palavra acima do Seu 

Nome.67 Quanto mais as pessoas que são con-

tra Deus, de dentro ou de fora dos governos, 

tentam extinguir a palavra Sagrada, o nome de 

Cristo, o nome de Deus e o povo de Deus, que 

são os membros do corpo de Cristo, tanto fre-

qüentemente as pragas os visitarão na Terra. 

Até que Deus queime a Terra com todas essas 

obras e pessoas num “calor fervente” que der-

reterá todos os elementos. (2 Pedro 3:10).68

Não importa o quanto Satã, sua falsa igre-

ja, seu governo mundial e sua mídia estejam 

furiosos, eles não podem lutar contra Deus e 

saírem vitoriosos. Porque Deus é muito mais 

furioso e muito mais poderoso que todos 

eles juntos!69 Eles gastarão toda a eternidade 

odiando a si mesmos por serem tão estupi-

damente arrogantes e tentarem acabar com 

Deus, Sua Palavra e Seu templo, os santos.70

Esta depravação é tão vasta, como um pos-

so sem fundo. Martinho Lutero, Abraham 

Lincoln, Samuel Morse e milhões de outros 

têm chamado o Vaticano de uma variedade 

de nomes como: assembléia de Satã, banheiro 

de Satã e esgoto sem fundo.71 “Através da sua 

hierarquia, funcionários e líderes, o Vaticano 

se tornou como os esgotos subterrâneos das 

cidades grandes que carregam toda a sujeira. 

Quando entupidos os esgotos, a sujeira trans-

borda e espalha infecção e morte”.72 A depra-

vação que esta organização tem causado na 

Terra é a razão para que as pragas aconteçam. 

Mesmo assim, as pessoas que são ignorantes 

da Palavra de Deus se perguntam por que Ele 

permite que tais pragas existam. 

Toda a população não-salva devia morrer, 

porque Eva não acreditou em Deus e acredi-

tou em Satã.73 Porque Eva obedeceu Satã, uma 

das pragas que sofreremos é a morte eterna, 

o inferno e o lago eterno do fogo. Porém, se 

arrependermos, mesmo que morramos, vive-

remos no céu eternamente com Deus o Pai, 

Jesus o Filho e o Espírito Santo.74 Estes três 

são um.75 No céu, estes quatro serão um: Deus 

o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo e 

Sua Igreja, a noiva de Cristo, os santos.76 

Todo nós nos tornamos “um em Cristo Jesus” 

(Gálatas 3:28).
(Continua na página 8)
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Bem amado Pastor Mundial Alamo, 

Que Deus o abençoe e à sua Igreja 

mais e mais. Estou feliz por ter lido seu 

boletim que Deus permitiu chegar às 

minhas mãos. Uma irmã da minha igre-

ja emprestou-me um. Suas publicações 

são verdadeiramente inspiradas pelo Es-

pírito Santo. Elas têm me ajudado mui-

to a melhor pregar o Evangelho. Meu 

nome é A.R., sou evangelista e tenho me 

entregado a uma igreja evangélica. Gos-

taria de pedir a sua ajuda em enviar-me 

publicações cristãs, Bíblias e o seu livro, 

O Messias. Isto contribuirá para o nos-

so conhecimento da Palavra de Deus e 

para ganhar almas. Agradeço a Deus por 

você e sua Igreja. Que o Senhor continue 

a abençoar sua Igreja. Estou esperando 

por sua resposta.

Sua irmã em Cristo, 

A.R.                                            Havana, Cuba
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(Continuação da página 7)

Atualmente, Deus está enviando pragas em 

cima de pragas em cima de pragas e isso não 

vai parar nunca. Deus protegerá Suas crianças 

na grande tribulação, assim como Ele pro-

tegeu os filhos de Israel enquanto destruía o 

Egito e todo o seu exército.77 Se você pertence 

a Cristo, não precisa temer o período de tri-

bulação. Deus o protegerá assim com prote-

geu os filhos hebreus no Egito nos tempos de 

Moisés.78 No entanto, quanto mais seus falsos 

profetas continuarem a fornecer-lhes falsas 

profecias, tanto mais pragas cairão sobre o 

mundo e sobre você, se você for um deles.79 

Esta mensagem que vem do Senhor não é 

para lhe condenar, e sim, para lhe advertir a 

evitar a cólera que virá e a que já está aconte-

cendo na Terra diariamente. Você pode ser o 

próximo se não se arrepender.

Você tem visto o que tem acontecido com 

o mundo devido às pessoas estarem vivendo 

de acordo com as idéias e opiniões, ditas suas 

próprias, mas na verdade inseridas nas suas 

mentes por Satã através do Vaticano, do go-

verno mundial e da mídia. Você está muito 

seguro de que sabe a verdade. No entanto, 

Jesus disse, “Eu sou o caminho [aos céus], 

a VERDADE e a vida [eterna]” (João 14:6). 

Alguém que tentar alcançar o céu através 

de outro caminho que não seja o Cristo é 

chamado de “ladrão e salteador”, e nenhum 

ladrão ou salteador entrará no reino do céu 

(João 10:1).80

As coisas não vão melhorar. De acordo com 

a Palavra de Deus, elas vão piorar.81 Você pode 

escapar de todas as provações horríveis que 

estão caindo sobre a Terra hoje (elas são so-

mente “o princípio das dores”), se arrepender 

de seus pecados agora (Mateus 24:8).82 Esque-

ça todas as idéias e opiniões que foram plan-

tadas na sua mente pelos sistemas satânicos 

mundiais. Para o bem de sua própria alma, 

ajoelhe-se agora mesmo e peça a Jesus para 

entrar no seu coração por dizer esta oração: 

TERREMOTO

Meu Senhor e meu Deus, tende misericórdia de minha alma pecadora.1 Creio que 
Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo.2 Creio que Ele morreu na cruz e derramou o Seu 
precioso sangue pelo perdão de todos os meus pecados.3 Creio que Deus ressuscitou 
Jesus dos mortos pelo poder do Espírito Santo4 e que Ele está sentado à direita de Deus 
neste momento, ouvindo a minha confissão dos pecados e esta oração.5 Abro a porta de 
meu coração e Te convido a entrar, Senhor Jesus.6 Lave todos os meus pecados imundos 
no sangue precioso que Tu derramaste em meu lugar na cruz do Calvário.7 Tu não 
vais me rejeitar, Senhor Jesus; Tu irás perdoar os meus pecados e salvar a minha alma. 
Sei disto porque a Tua Palavra, a Bíblia, o diz.8 A Tua Palavra diz que Tu não recusas 
ninguém e isto inclui a mim.9 Portanto, sei que Tu me ouviste, que Tu me respondeste e 
que estou salvo.10 Te agradeço, Senhor Jesus, por salvar a minha alma, e vou demonstrar 
a minha gratidão cumprindo os Teus mandamentos e não pecando mais.11

1 Sal. 51:5, Rom. 3:10-12, 23  2 Mat. 26:63-64, 27:54, Lucas 1:30-33, João 9:35-37, Rom. 1:3-4  3 Atos 4:12, 20:28, Rom. 3:25, 1 João 1:7, Apoc. 5:9  4 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  5 Lucas 22:69, Atos 2:25-36, Heb. 

10:12-13  6 1 Cor. 3:16, Apoc. 3:20  7 Efés. 2:13-22, Heb. 9:22, 13:12, 20-21, 1 João 1:7, Apoc. 1:5, 7:14  8 Mat. 26:28,  Atos 2:21, 4:12, Efés. 1:7, Col. 1:14  

9 Mat. 21:22, João 6:35, 37-40, Rom. 10:13  10 Heb. 11:6  11 João 5:14, 8:11, Rom. 6:4, 1 Cor. 15:10, Apoc. 7:14, 22:14

Oração

Você acaba de completar o primeiro de 

uma série de cinco passos que são necessá-

rios para receber salvação. Seu próximo pas-

so é negar-se a si mesmo e tomar a cruz dia-

riamente com o propósito de mortificar a si 

mesmo. Isto significa matar as suas próprias 

vontades, seu próprio egocentrismo e o mun-

do com todas suas cobiças. Tudo isto deverá 

ser batizado na morte de Cristo.

O passo três é a sua ressurreição da vida 

satânica de Adão para a vida sem pecado de 

Cristo. O passo quatro é a sua ascensão à po-

sição de autoridade para reinar por Deus na 

Terra e o quinto passo é reinar por Deus na 

Terra até o fim, com o propósito de formar o 

Reino dos Céus na Terra. Você precisa apren-

der a Palavra de Deus, submeter-se a Ela e 

fazer o que Ela diz, para que a Igreja e o mun-

do possam ver em você e através de você evi-

dências de sua submissão à Palavra de Deus, 

à Sua ordem e à Sua autoridade. 

Louvai ao Senhor. Que Deus o recompen-

se com abundância.

Pastor Tony Alamo

77 Êxodo Cap. 7-12, 13:17-22, 14  78 Êxodo 8:22, 11:7, Sal. 9:9, 31:20, 23, 

41:1-3, 61:3, 97:10, Prov. 14:26, Isaías 59:19, 2 Tess. 3:3, 1 Pedro 3:12-13  

79 Apoc. 14:9-11, 16:1-11, 17-21, 18:1-8  

80 João 10:7-10, 14:6, Atos 4:12  81 Mat. 24:21-22, 2 Tim. 3:13, Apoc. 8:7-12, 9:1-11, 13-19, 16:2-4, 8-14, 17-21  82 2 Crôn. 7:14, Sal. 34:18, Prov. 1:22-23, 

28:13, Isaías 55:6-7, Jer. 3:12-14, 7:5-7, 26:13, Ezeq. 18:21-23, 30-32
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Os programas de rádio do Pastor Alamo 

podem ser ouvidos em todos os lugares dos 

Estados Unidos, Canadá e ao redor do mundo. 

Para receber informações sobre a estação de 

rádio em sua área, mande um e-mail para 

info@alamoministries.com ou ligue para 

(479) 782-7370. Visite o website do Pastor Tony 

Alamo no www.alamoministries.com ou escute 

suas mensagens no www.wmqm1600.com. 

Ganhe almas. Torne-se um distribuidor das 

publicações evangélicas e fitas cassetes do Pastor 

Tony Alamo. Para mais informações, mande um 

e-mail para info@alamoministries.com ou um 

fax com o seu pedido para (479) 782-7406.


