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TRÊS TENTATIVAS MALSUCEDIDAS
DE DERRUBAR DEUS
por Tony Alamo
Você não se sente incomodado
ao saber que Satanás enganou o
mundo inteiro? Em três ocasiões,
ele tomou abertamente a iniciativa de substituir DEUS e o reino de
DEUS. Duas de suas tentativas falharam redondamente, e a terceira
iniciativa, na qual ele está se empenhando neste exato momento, também falhará muito em breve.
A primeira tentativa de Satanás
Pastores Tony e Susan Alamo e sua
de derrubar DEUS foi no Jardim do
orquestra no programa internacional de
Éden, quando ele perguntou a Eva,
foto tirada em 1974
televisão
“E disse DEUS?” Em Gênesis 3:1-3,
está definido tanto nas escrituras do
cita-se: “Ora, a serpente [Satanás]
era mais astuta que todas as alimárias Antigo Testamento quanto do Novo
do campo que o Senhor Deus tinha fei- Testamento.1
A mulher, assim como a maior parte
to. E esta [a serpente] disse à mulher:
É assim que Deus disse: Não comereis da população do mundo, nunca imade toda a árvore do jardim? E disse a ginou que, ao aceitar o argumento de
mulher à serpente [em vez de refutá-la Satanás, estaria aceitando uma eternie rejeitá-la]: Do fruto das árvores do dade de aflição, um inferno que jamais
jardim comeremos.” Mas do fruto da termina, que causa os efeitos mais enárvore que está no meio do jardim, dis- louquecedores tanto na alma quanto na
se DEUS: “Não comereis dele, nem nele mente da vítima. O inferno expelirá a
tocareis para que não morrais.” Quando fumaça da vítima para todo o sempre
DEUS diz “para que não morrais”, ELE (Apocalipse 14:9-11). Aqueles que adonão está dizendo que a morte será bre- ram (isto é, que ouvem) Satanás, seu gove, por um minuto. ELE quer dizer que verno único mundial e sua igreja muna morte é eterna para a alma de um ho- dial (Católica) terão o mesmo destino.2
mem ou de uma mulher, uma eternida- Satanás incorporou uma serpente, por
de nas chamas do inferno, uma morte ser tão astuto, e enganou Eva, e agora
eterna. O fato que envolve esta questão está enganando o mundo inteiro.3

Em Apocalipse 12:9, Satanás é
identificado como o grande dragão.
“E foi precipitado o grande dragão
[para fora do Paraíso], a antiga serpente, chamada o Diabo, e Satanás,
que engana todo o mundo.” Satanás
sabia que, ao enganar Eva, estaria
condenando o mundo inteiro.4 Eva
tornou-se a primeira seguidora de
Satanás; ela foi a primeira cabra.
Para se tornar a cabra de Satanás,
você não pode crer em JESUS ou
ser um de SEUS discípulos. Você
não pode viver a vida crucificada de
CRISTO, mas deve ser livre para fazer o que bem entender. Você não pode
testemunhar por CRISTO, mas irá negá-LO, AQUELE que veio ao mundo
para salvar os pecadores.5
Quando Satanás disse a Eva “certamente não morrereis, sereis como
DEUS, portanto, tome do seu fruto e
coma, e dê também a seu marido”, Eva
fez o que ele disse e convenceu o marido.
Então foram abertos os olhos de ambos
(Gênesis 3:7). Eles sabiam que eram pecadores e que haviam sido enganados.
A liderança do mundo pertencia agora
a Satanás e não mais a eles, e nada além
da fé na futura morte e ressurreição de
CRISTO os restituiria a DEUS.
Originalmente, DEUS abençoou

(Continua na página 2)
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domínio será nosso,
em CRISTO.12
A segunda tentativa dos homens de
derrubar DEUS e SEU reino no Céu foi
a Babilônia. Naturalmente, esta também falhou. Gênesis 11:1-9 registra que
“Era toda a terra de uma mesma língua
e de uma mesma fala. E aconteceu que,
partindo eles do oriente, acharam um
vale na terra de Sinar; e habitaram ali. E
disseram uns aos outros: Eia [Vamos],
façamos tijolos e queimemo-los bem. E
foi-lhes o tijolo por pedra, e o betume
por cal. E disseram: Eia, edifiquemos
nós uma cidade e uma torre cujo cume
toque nos céus, e façamo-nos um nome,
para que não sejamos espalhados sobre
a face de toda a terra. Então desceu o
Senhor para ver a cidade e a torre que
os filhos dos homens edificavam.
“E o SENHOR disse: Eis que o povo
é um, e todos têm uma mesma língua;
e isto é o que começam a fazer; e agora, não haverá restrição para tudo o que
eles intentarem fazer. Eia, desçamos e
confundamos ali a sua língua, para que
não entenda um a língua do outro [assim como os Democratas e Republicanos não entendem uns aos outros hoje
em dia, de forma que nada que valha
a pena está sendo realizado]. Assim o
SENHOR os espalhou dali sobre a face
de toda a terra; e cessaram de edificar a
cidade. Por isso se chamou o seu nome
Babel, porquanto ali confundiu o SENHOR a língua de toda a terra, e dali
os espalhou o SENHOR sobre a face de
toda a terra.”
A terceira e última tentativa de Satanás de derrubar DEUS e SEU reino
está ocorrendo neste exato momento.
Alguns homens falsamente alegam que
os OVNIs que vêm são de outros planetas, mas trata-se de uma mentira. Os
OVNIs não são de outros planetas; são
do Paraíso. Eu sei disto, porque quando
eu e Susie estávamos a caminho de Las
Vegas para nos casarmos, estávamos na

TRÊS TENTATIVAS MALSUCEDIDAS
DE DERRUBAR DEUS
(Continuação da página 1)
Adão e Eva acima de todas as criaturas.
ELE lhes deu a liderança sobre todo o
universo e todas as criaturas vivas. Gênesis 1:28 nos diz que DEUS lhes disse:
“Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a
terra, e sujeitai-a; E dominai sobre os
peixes do mar e sobre as aves dos céus,
e sobre todo o animal que se move sobre a terra.” Adão e Eva tornaram-se
responsáveis por todo o mundo e tudo
que havia nele. Quando Satanás os enganou, o mundo inteiro caiu em pecado
sob a liderança do diabo. Então DEUS
planejou sua redenção, descendo ao
mundo como um homem.6 DEUS tornou-se o Filho do homem. ELE negou
a SI mesmo para o nosso bem, mesmo
se submetendo à morte na cruz, seguida por SUA ressurreição e ascensão ao
Paraíso.7
João 3:16 diz: “Porque DEUS amou
o mundo de tal maneira que deu o seu
FILHO unigênito, para que todo aquele que NELE crê [não em Satanás nem
em mais ninguém] não pereça, mas tenha a vida eterna.” Ter uma vida eterna é possível apenas se CRISTO, que é
Deus, que é o caminho e a verdade e a
vida, permanecer dentro de você como
sua vida (João 14:6).8 Você não terá a
vida eterna se simplesmente fizer a oração dos pecadores. É preciso tornar-se
também um discípulo. O SENHOR nos
manda tomar cada dia nossa cruz e segui-LO (Lucas 9:23-25).9 Para alcançar
a vida eterna, não podemos descer da
cruz, jamais.10 Em outras palavras, não
podemos cometer mais pecados.
Satanás é um inimigo derrotado.11
Primeiramente, por ter julgado que possuía o domínio eterno do mundo. Mas
atualmente, se obedecermos a CRISTO
e renunciarmos a Satanás, seu governo
único mundial e suas igrejas de cultos
satânicos lideradas pelo Vaticano, o

estrada entre Los Angeles e Las Vegas à
noite. Estava escuro quando Susie, que
estava dirigindo, pegou minha mão esquerda e disse para mim: “Tony, vamos
orar a DEUS agora e pedir a ELE que, se
existem OVNIs, nos deixe vê-los.” Não
há dúvidas de que seres de outros planetas não poderiam ouvir nossas orações a DEUS, nem poderiam responder
a uma oração que estávamos fazendo a
DEUS. Imediatamente, esquadrões de
OVNIs sobrevoaram a área, bem à frente de nosso para-brisa. Eles se aproximaram tanto que eu pensei que iriam
se chocar contra nós. DEUS respondeu
à nossa oração imediatamente. Quando
DEUS respondeu à nossa oração instantaneamente, minha fé em DEUS e
em SUAS respostas a nossas orações se
fortaleceu.
Esses discos voadores são citados diversas vezes na Bíblia.13 São a real força aérea de DEUS, com anjos fazendo
a vigilância da maldade no mundo nos
dias de hoje, antes que DEUS dê um fim
ao mal que existe aqui na Terra, com o
retorno de CRISTO. DEUS despacha
os Anjos nesse período de tribulações
(e nós estamos em tribulação). Os Anjos relatam a DEUS, e DEUS despacha
Anjos destruidores para destruir determinadas áreas onde a maldade impera
na Terra.14 ELE destrói com pestes (as
doenças), fome, enchentes, terremotos,
furacões e vários outros meios.
Boa parte da população da Terra
acredita que a raça humana irá suplantar DEUS. Eles se esqueceram do passado, quando DEUS frustrou suas tentativas. Satanás disse a Eva “não morrereis”,
mas “sereis como deuses”. Porém, estava mentindo. Sabemos disso, pois tanto
Eva quanto seu marido morreram. Da
mesma forma, Nimrod e a população
do mundo jamais terminaram sua torre, nem conseguiram construir sua cidade no Paraíso. Isto simplesmente não
aconteceu.
Mais uma vez, a maior parte da po-

6 João 1:4-13, 12:46, Rom. 5:6-21, Gál. 4:4-5, Heb. 2:14-18 7 Mat. 16:21, 20:17-19, 26:31-57, 28:1-10, 16-20, Mar. 10:32-34, Lucas 9:23, João 10:7-18, Atos 1:1-11, Gál. 2:20,
Filip. 2:5-11, Heb. 12:1-3, 1 João 3:16 8 Ezeq. 36:27, João 14:15-20, 23, 26, 15:3-7, 17:21-23, 26, Rom. 8:10-11, 12:1-2, 1 Cor. 3:9, 16-17, 2 Cor. 6:16-18, Gál. 2:20, Efés. 2:1022, 3:16-21, Filip. 2:13, Col. 1:27-29, 2 Tim. 1:14, 1 João 3:24, 4:4, Apoc. 3:19-21 9 Mat. 16:24-26, Mar. 10:17-30, Lucas 9:59-62, 14:26-27, 33, João 12:24-26, Rom. 8:1-14,
35-37, 12:1-2, 1 Cor. 9:26-27, 2 Cor. 5:9-21, 6:1-10, Gál. 5:16-17, 24, Filip. 3:7-9, Col. 3:5-17, 2 Tim. 2:4, Tito 2:12, Heb. 11:8-26, 1 Ped. 4:1-2, Apoc. 12:10-11 10 Mat. 10:22,
24:13, Atos 14:22, Rom. 11:22, Col. 1:22-23, 1 Tim. 4:16, 2 Tim. 2:1-3, 3:13-17, 4:5, Tiago 2:17-26, 5:10-11, 1 João 2:24-25 11 Isa. 14: 9-20, Ezeq. 28:11-19, João 12:31, 2 Tes.
2:3-10, Heb. 2:14, 1 João 2:13-14, 3:8, 4:4, Apoc. 1:18, 12:3-4, 9-12, 20:1-3, 7-10 12 2 Cor. 6:14-18, Apoc. 18:1-5 13 Sal. 68:17, Ezeq. 1:1-24, 3:12-13, cap. 10, 11:14-25, Dan.
7:7-9 14 Gên. 19:1-25, 2 Sam. 24:1-17, 2 Reis 19:35, 2 Crôn. 32:19-22, Sal. 78:49, Mat. 13:41-42, Atos 12:23, 2 Tes. 1:7-9, Apoc. cap. 8, 9:1-5, 13-15, 14:8-11, 15-20, 15:1, cap.
16, 18:1-2, 21, 19:17-21, 20:1-3, 21:9
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pulação mundial gastou bilhões de dólares e está mais do que disposta a gastar trilhões de dólares mais para enviar
a população para outro planeta, que eles
creem que possa ter todos os atributos
da Terra. Porém, nenhum dos planetas
possui esses atributos. O mundo iludido aguarda ansiosamente que essa insensatez aconteça. Acreditaram na falsa
doutrina do governo único mundial e
da igreja demoníaca, ambos liderados
por Satanás, que DEUS preveniu que
tentariam enganar o mundo inteiro
nestes últimos dias (Apocalipse 12:9).
DEUS disse que a igreja única mundial
de Satanás, que controla o governo único mundial de Satanás, se localizaria na
cidade das sete colinas (obviamente que
se trata de Roma, o Vaticano, as Nações
Unidas).15 Caso você não saiba que essa
cidade é o Vaticano, tudo o que precisa
fazer é visitar uma agência de turismo e
pedir uma passagem para a cidade das
sete colinas. A agência emitirá passagens para Roma, na Itália. Novamente,
trata-se da mesma Roma que controla
satanicamente a ONU, que é o governo
único do mundo, também chamada de
“Ordem do Novo Mundo” e “Trono de
Satanás” (Apocalipse 2:13). A PALAVRA de DEUS, por intermédio do Anjo
com as sete pragas e de outros Anjos,
em breve destruirá a Terra (e todas as
pessoas do mal).16
Em Apocalipse 17:1-6, 8 cita-se “E
veio um dos sete anjos que tinham as
sete taças [essas taças estão cheias com
as sete últimas pragas levadas pelos
OVNIs que, na verdade, são OVIs ou
objetos voadores identificados. Somos
capazes de identificar os OVIs, conhecendo a DEUS e a sua PALAVRA.
DEUS é a PALAVRA (João 1:1, Apocalipse 19:13)], e falou comigo [o Anjo
falou comigo, João], dizendo-me: Vem,
mostrar-te-ei a condenação da grande
prostituta [a Igreja Católica Romana,
15 Dan. 2:40, 7:19-25, Apoc. 13:1-8, 14:8, caps. 17, 18
16 Apoc. 8:7-12, 9:1-11, 15, 14:14-20, 16:2-4, 8-12, 17-21
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o Vaticano] que está assentada sobre
muitas águas [todas as nações por todo
o planeta]: Com a qual os reis da terra [todos os chefes de governos, bem
como os juízes do Vaticano e seus promotores] todos fornicaram [todos os
pecados vis e a perseguição e condenação de inocentes (o povo de DEUS)],
e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação.
[Isto quer dizer que o que eles chamam
de politicamente correto (como o casamento entre pessoas do mesmo sexo, a
homossexualidade), o antissemitismo,
o anti-cristianismo, a sede de sangue,
os assassinatos e roubos, e tudo o mais
que é contrário a DEUS e a SUA PALAVRA].
“E levou-me [João] em ESPÍRITO a
um deserto [o mundo], e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor
de escarlata [A mulher é o Vaticano, a

religião unida do mundo, e a besta de
cor escarlatada é a ONU, que é o veículo do Vaticano. Ele leva a mulher aos
lugares, de forma que ela possa destruir as obras e o povo de DEUS com
suas leis canônicas. Ela está] cheia de
nomes de blasfêmia [por exemplo, se
uma pessoa endemoniada é ofendida
pela PALAVRA de DEUS, o Vaticano
e o governo único mundial tornam criminosa a simples menção de DEUS em
uma escola pública, um tribunal, uma
arena política, memoriais e outros locais estratégicos em todo o mundo. E
como a maior parte da hierarquia na
Igreja Católica Romana é composta de
homossexuais, criaram uma nova regra, de que ser homofóbico é um pecado terrível (um crime hediondo). Para
se pensar dessa forma, é preciso ter
levado a Marca da Besta em sua testa
(Continua na página 4)

Quênia

Para Ministério Alamo,
Nossas saudações em nome de Je- acredito que nosso pastor sairá da
sus, nosso Senhor. Creio que estejam prisão. Estamos orando como uma
fazendo um bom trabalho em seu mi- equipe e fazendo jejum. E o Senhor
nistério. Gostaríamos de agradecer ao não nos deixará desprotegidos e a
seu ministério por nos enviar sua lite- Bíblia nos diz, nos Salmos 34:18-19,
ratura e suas orações. Elas têm sido re- que “Perto está o Senhor dos que
cebidas em nossa igreja e em nossa so- têm o coração quebrantado, e salva
ciedade com enorme gratidão. Muitas os contritos de espírito. Muitas são
pessoas decidiram mudar suas vidas as aflições do justo, mas o Senhor o
e reconhecer Jesus como Salvador de livra de todas.” A batalha não é nossuas vidas. E, certamente, a literatura sa, e sim do Senhor. Leia também Fida Alamo traz a verdadeira mensagem, lipenses 4:4-9.
pois quando a distribuímos, muitas Deus os abençoe.
pessoas se convertem. Isto quer dizer Atenciosamente,
que os textos contêm mensagens espi- Pastor Moses Kwemboi
rituais do Senhor (são ungidos).
Endebess, Quênia
Portanto, irmãos, decidimos
espalhar a mensagem a todas
as vilas e igrejas pois, vocês bem
sabem, muitos povos na África
ainda estão seguindo as culturas
tradicionais. No momento, somos cerca de 20 pessoas que são
chamadas por Deus e que são
capazes de se comunicar com as
pessoas e distribuir esse material
com sabedoria. Desta forma, conduzimos bem os serviços e aguarO Pastor Moses Kwemboi com alguns dos membros
damos pelo material já enviado.
de sua congregação distribuem a literatura conquisEm relação ao Pastor Alamo,
tadora de almas do Pastor Alamo, nos arredores de
Endebess, no Quênia.
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(Apocalipse 14:9-11). Trata-se de uma
situação espiritual do mal.] e tinha sete
cabeças e dez chifres [isto nos diz que o
governo único mundial é composto de
vários governos reunidos em um único.
Eles cegamente aceitam tudo o que Satanás diz. Estes têm um mesmo intento
(Apocalipse 17:12-15). O diabo faz com
que se pareça um ato patriótico acatar
tudo o que ele diz e falta de patriotismo
quando você não aceita nada do que ele
diz].
“E a mulher estava vestida de púrpura [roxo] e de escarlata [que são as cores
do culto católico romano] e adornada
com ouro, e pedras preciosas e pérolas
[todo o dinheiro coletado pela receita
federal dos EUA pertence ilegalmente
ao Vaticano. Eles possuem literalmente
trilhões de dólares para desperdiçar];
e tinha na sua mão um cálice de ouro
cheio das abominações e da imundície
da sua fornicação [o Vaticano, que mais
uma vez se mostra o trono de Satanás, é
a favor de qualquer pecado que haja no
mundo e no submundo]; e na sua testa
estava escrito o nome: MISTÉRIO, A
GRANDE BABILÔNIA, A MÃE DAS
PROSTITUIÇÕES E ABOMINAÇÕES
DA TERRA [a ‘frase escrita na testa’
significa simplesmente que sua mente
estava absorvida pelo mal satânico].
“E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos [o Vaticano de
Satanás é bastante conhecido por causar
todos os massacres do mundo, inclusive
abortos, o Holocausto, a Inquisição Espanhola e todas as guerras que já ocorreram], e do sangue das testemunhas

de JESUS [o Anjo do
SENHOR disse isso
a João]: E, vendo-a
[o Vaticano]... e os que habitam na terra
(cujos nomes não estão escritos no livro
da vida, desde a fundação do mundo)
se admirarão, vendo a besta que era e
já não é, ainda que é.” “A besta que era”
refere-se a Roma antes de sua queda, e
hoje Satanás revive Roma com seu espírito satânico, que tem sido ampliado a
proporções desastrosas.
Quando eu falo das perseguições e
condenações que minha igreja tem sofrido nos últimos cinquenta anos, não
estou falando disto para reclamar ou
atrair compaixão, e sim para mostrar a
todos em geral como é fácil resistir a
todo o mal do culto católico romano,
pois DEUS me deu uma visão. Não
havendo visão, o povo perece (Provérbios 29:18). Devemos nos sentir
contentes quando somos perseguidos em nome de JESUS. Seriam necessários vários livros somente para
contar a vocês algumas das perseguições. DEUS me disse que eu teria de
ser 100 milhões de vezes mais forte
espiritualmente do que um carvalho
gigante que caiu do lado de fora de
minha igreja. O carvalho caiu 15 minutos depois que eu disse à congregação o que DEUS havia me dito.17
“Bem-aventurados sereis quando os
homens vos odiarem e quando vos

17 Leia “The Tree” (A Árvore), Vol. 06500; “The
Most Powerful Position in the Whole Universe” (A
posição mais poderosa do universo inteiro), Vol.
19700

separarem, e vos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome como mau, por causa
do Filho do homem. Folgai nesse dia,
exultai; porque eis que é grande o vosso
galardão no céu, pois assim faziam os
seus pais aos profetas” (Lucas 6:22-23).
Digo a vocês na presença de DEUS
e de todos os habitantes deste mundo
que o que as pessoas estão chamando
de OVNIs não são de outros planetas, e
sim Anjos do Paraíso. Juro pela minha
alma. Aqueles que disserem o contrário são seguidores iludidos de Satanás,
assim como Eva, o povo da Babilônia e
a ONU, e levarão vocês ao Inferno com

(Continua na página 8)

Índia
Prezado Irmão em Cristo,
Que Deus abençoe a si e a todo o corpo de Cristo em seu ministério. É maravilhoso notar o grande trabalho que
Deus tem realizado por meio de sua literatura evangélica.
Pela graça de Deus, com a ajuda de
nossa congregação, hoje conduzimos
uma viagem evangélica à vila tribal de
Dondapudi, no interior do país. Nossa
jornada (40 km) foi feita de barco, com
trinta e seis membros participantes.
Deus realizou um trabalho excepcional
na área tribal Hindu do interior com a
sua literatura. Esperamos que ela salve
muitas outras almas perdidas nessa área.
Quero enviar as fotos a vocês, para
que possam ver nosso trabalho por aqui.
Nossas orações são pela saúde e libertação em breve de nosso irmão Tony.
De seu irmão em Cristo,
Solman Raju Kola
Andhra Pradesh, Índia

O Irmão Solman Raju Kola e sua equipe de
evangelização distribuem a literatura do
Pastor Alamo nas áreas rurais de Andhra
Pradesh, na Índia.
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Testemunho de Scott Durning
Quando eu tinha 11 ou 12 anos de idade, passei por experiências terríveis com
o reino espiritual incorreto, que não são
edificantes para serem repetidas. Anos
mais tarde, vim para Los Angeles, comecei a usar LSD e perdi o contato com a
realidade por alguns anos. Pareceu-me
uma eternidade. Eu literalmente acreditava que estava morto, vivendo entre os
períodos de vida das diferentes viagens
com o LSD.
Um dia, com a graça de Deus, estava
assistindo TV no apartamento de outra
pessoa. Fiquei entediado e desliguei a
TV. Fiquei olhando pela janela do terceiro andar e Deus me deu uma visão. Estava olhando para mim mesmo quando
tinha 11 anos de idade, de pé no gramado em frente a uma casa em Cleveland,

Ohio (onde eu nasci). Observei a mim
mesmo, em câmara acelerada (cerca de
10 segundos), envelhecendo até a idade
atual, e ainda estava de pé no gramado
em frente ao prédio de apartamentos vizinho. Antes que eu pudesse pensar sobre
o significado daquilo, Deus falou comigo.
Deus disse: “Deus criou o sol; Deus criou
a lua; Deus criou a Terra; Deus criou as
estrelas; Deus criou a grama; e Deus fez
com que a grama crescesse.” Eu fiquei em
estado de choque. Eu disse em voz alta:
“É o mesmo sol; é a mesma Terra; e eu
sou a mesma pessoa. Eu apenas fiquei
mais velho e enlouqueci.”
Isto me lançou em uma aventura, andando pelas ruas à noite e conversando
com Deus. Com o tempo, Deus me amedrontou duas vezes para além da minha

Mianmar
Prezado Tony Alamo,
Nossas mais calorosas saudações de
Mianmar em nosso Senhor e Salvador
nas alturas, Jesus Cristo. Eu oro calorosamente para que as coisas estejam bem
com você.
Desde 2002, a “Rod and Staff ” (“Vara
e Cajado”) está engajada na plantação de
igrejas, evangelismo, cuidados médicos,
assistência, desenvolvimento da comunidade educacional, programas de creches
e orfanatos, produção e distribuição de
literatura entre os crentes e não crentes de
igual forma, em Mianmar. Nosso objetivo
é alcançar pessoas ainda não alcançadas
de qualquer tribo em Mianmar, e levar
os não crentes a Cristo, distribuindo literatura, livretos e Bíblias, passando os
ensinamentos da Bíblia a nível pessoal,
pequenos grupos e conferências ministeriais, e também traduzindo e imprimindo
literatura cristã. Temos o compromisso
de fazer disto uma parte ativa das iniciativas para alcançar as pessoas para Cristo e
plantar novas igrejas.
Fui inspirado e abençoado ao ler seu
texto, O Messias de Acordo com as Profecias da Bíblia. Desde então, tenho um
desejo ardente de traduzir tudo para o
burmês, o hackha-chin e o mizo (idiomas tribais de Mianmar). Como o livro é
poderoso e importante, acredito que será

uma grande chuva de bênçãos para o nosso povo. Em Mianmar, a literatura cristã
é muito rara e as pessoas comprometidas
com a divulgação do Evangelho têm traduzido, imprimido e distribuído as obras
gratuitamente. A literatura é muito eficaz
e frutífera. Apenas quatro por cento dessas pessoas são crentes e a maior parte
vive em escuridão religiosa. Nossa esperança é de levar muitas almas aos pés de
Jesus, por meio de sua literatura. Acredito
piamente que a sede de seus corações será
saciada. (Os Hakha-Chin e os Mizo são
membros de tribos que vivem na região
montanhosa no oeste do país. Eles falam
seus próprios dialetos e a maioria dessas
pessoas não sabe ler em Burmês.) Se vocês puderem enviar mais materiais para
nossa biblioteca, ficaríamos muito felizes.
Queremos muito ampliar seu ministério em Mianmar. Estamos prontos para
trabalhar em conjunto com vocês para
Ele e os convidamos a expandir seu ministério em nosso país. Se vocês tiverem
tempo disponível, estão convidados a visitar Mianmar por Seu Reino.
Aguardo ansiosamente por notícias
suas. Deus os abençoe.
A serviço d’Ele,
Reverendo Bawi H. Thang, Diretor
Rod and Staff Ministries
Yangon, Mianmar

5

imaginação, pois eu ainda estava pecando. Um dia, desesperado, fui até a Igreja
Cristã de Tony Alamo em Hollywood, na
Califórnia. Nunca havia ido a essa igreja, porque não se tratava de uma igreja
convencional. Eram cerca de 23h30min.
Tony Alamo estava lá. Tony me enfrentou e disse: “Você deveria ficar aqui.” E foi
o que eu fiz. Na noite seguinte, durante
o serviço de adoração, os Pastores Tony
e Susan Alamo estavam presentes. Tony
deu seu testemunho completo de como
Deus havia conversado com ele. Eu nunca havia ouvido falar antes do sangue de
Jesus Cristo como a única forma de redimir nossos pecados. Senti o Espírito Santo muito forte em mim. Trinta pessoas se
salvaram naquela noite, inclusive eu. Fui
até a sala de orações e recebi o Batismo
do Espírito Santo. Eu sabia que estava em
casa. Era dia 11 de maio de 1970.
Apenas um ano e meio depois, escrevi ao Pastor Tony Alamo uma carta,
porque estava tendo problemas. Por volta
de 2 horas da manhã naquela noite, um
dos irmãos cristãos me disse que Tony
Alamo estava no telefone e queria falar
comigo. Eu estava em nossa igreja em Sagus, na Califórnia. Apanhei o telefone e
disse: “Olá, Scott falando.” Ninguém respondeu. Eu repeti o que dissera. “Olá, é o
Scott.” Ouvi então a voz de Tony Alamo:
“Deus criou o sol/ Deus criou a lua; Deus
criou a Terra; Deus criou as estrelas/
Deus criou a grama; e Deus fez a grama
crescer.” Senti o Espírito Santo como um
enorme muro em torno de mim. Tony
Alamo então me exortou por cerca de 45
minutos. Eu nunca havia dito a ninguém
que Deus havia falado comigo, muito
menos o que Ele havia dito a mim.
Ao longo dos anos, o Espírito Santo
se incorporou em toda a literatura que
o Pastor Alamo publica, e em todas as
mensagens para as igrejas. Tony e Susan Alamo literalmente construíram
“cidades” em diferentes partes dos Estados Unidos para servirem de residência
a pessoas do Ministério. A literatura do
Evangelho que ele escreveu já foi remetida a 200 países, de acordo com as necessidades das pessoas. Agradeço a Deus
por estar salvo e ter o privilégio de fazer
parte deste Ministério.

http://beforeitsnews.com/celebrities/2014/07/pope-francis-found-guilty-of-child-trafficking-rape-murder-2465728.html

O Papa Francisco é Julgado Culpado de
Tráfico de Crianças, Estupro e Assassinato
Domingo, 20 de julho de 2014 – 7h28min
por Judy Byington

Os réus Papa Francisco Bergoglio, o Superior Geral da
Ordem Jesuíta Católica, Adolfo Pachon, e o Arcebispo de
Canterbury, Justin Welby, foram ontem julgados culpados
de estupro, tortura, assassinato e tráfico de crianças. Cinco
juízes do Tribunal de Justiça Internacional de Direito Comum
(ICLCJ) em Bruxelas determinaram que os crimes ocorreram
recentemente, em 2010. Desde março passado, mais de 48
testemunhas se apresentaram para depor perante o tribunal
ICLCJ sobre as atividades dos réus como membros do Culto
Satânico de Sacrifícios Infantis do Nono Círculo.
Há informações de que o Culto Satânico do Nono Círculo
promove sacrifícios infantis em catedrais católicas romanas
em Montreal, Nova Iorque, Roma, Escócia, Londres, no Castelo de Carnarvon no País de Gales, em um castelo francês secreto na Holanda, e em escolas canadenses católicas e anglicanas que abrigam índios em Kamloops, Colúmbia Britânica
e Brantford, Ontário, no Canadá. Acredita-se que o Culto Satânico de Sacrifícios Infantis do Nono Círculo utilize bosques
particulares em florestas nos EUA, no Canadá, na França e na
Holanda, para promover seus “Festivais de Caça a Humanos”,
cujos participantes são pessoas de elite, inclusive membros
de famílias reais da Europa. Adolescentes seriam sequestrados pela máfia e em seguida despidos, estuprados, caçados
e mortos. O Promotor-Chefe declarou: “A igreja católica é a
maior corporação do mundo e parece manter-se em conluio
com a máfia, com governos, com a polícia e com tribunais em
todo o mundo.”
Duas adolescentes disseram perante o Tribunal ICLCJ que
o Papa Francisco as havia estuprado enquanto participava de
rituais de sacrifício infantil. Oito outras testemunhas confirmaram suas alegações de terem presenciado estupros e sacrifícios infantis. O Culto Satânico do Nono Círculo teria ocorrido
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durante as primaveras de 2009 e 2010, em zonas rurais da
Holanda e da Bélgica.
O Papa Francisco foi também culpado de ter promovido
rituais satânicos de sacrifício infantil enquanto era sacerdote e
bispo na Argentina, conforme documento lacrado obtido dos
arquivos do Vaticano. Um segundo registro datado de 25 de
dezembro de 1967, intitulado Privilégio Magisterial determina
que todos os novos papas devem participar dos rituais de sacrifícios de recém-nascidos do Culto Satânico do Nono Círculo,
inclusive bebendo o sangue das crianças sacrificadas. Os documentos foram apresentados ao ICLCJ por um proeminente
alto funcionário do Vaticano e antigo funcionário da Cúria
Romana.
No mês passado, um investigador da Força Policial Irlandesa (conhecida como Garda) testemunhou perante cinco
juízes e 27 membros do júri que marcas nos ossos de cerca de
796 crianças encontradas no tanque séptico de um convento
de freiras da igreja católica romana irlandesa indicavam que
haviam sido mortas em rituais. A testemunha declarou que
especialistas forenses haviam confirmado que a decapitação e
mutilação de membros de bebês na vala comum eram semelhantes aos sinais geralmente encontrados em rituais de assassinato ou sacrifício infantil.
Um documentário da BBC exibiu um escândalo que perdurou 50 anos e envolvia o tráfico de crianças pela igreja católica
na Espanha. Mais de 300.000 bebês foram tomados de seus
pais até os anos 1990. As mães eram apenas informadas de
que seus bebês haviam morrido e sido enterrados em valas
comuns. A igreja católica teria arrecadado 20 bilhões de dólares com as adoções.
Outra testemunha declarou estar presente durante as reuniões do Papa Francisco com a Junta militar durante a Guerra
Suja dos anos 1970 na Argentina. De acordo com a testemunha, o Papa Francisco ajudou a traficar 30.000 crianças, filhos
de prisioneiros políticos desaparecidos, para um esquema
internacional de exploração infantil administrado por um escritório no Vaticano.
Uma reportagem especial da Rede ABC aludiu que o diabo
residia no Vaticano. “Documentos de arquivos secretos do
Vaticano apresentados à corte indicam claramente que, por
séculos a fio, os jesuítas tinham um plano premeditado para
assassinar, em rituais, recém-nascidos sequestrados e em
seguida consumir seu sangue”, disse o Promotor-Chefe do
Tribunal de Justiça Internacional de Direito Comum (ICLCJ)
aos cinco juízes internacionais e aos 27 membros do júri. “O
plano surgiu de uma noção distorcida de que se poderia obter
poder espiritual do sangue de inocentes, assegurando assim a
estabilidade política do papado em Roma. Esses atos não são

apenas genocidas, mas também sistemáticos e institucionalizados em sua natureza. Desde 1773, pelo menos, esses rituais
parecem ter sido executados pela igreja católica romana, pelos
jesuítas e por cada papa.”
Um inquérito em andamento e permanente foi organizado
para investigar e julgar outras pessoas envolvidas em possíveis crimes desvendados no ICLCJ. Foi programado para 1º de
setembro de 2014 um inquérito intitulado Comissão Permanente contra o Tráfico de Crianças e Rituais de Sacrifício. Foram
esperadas ações judiciais após as investigações.
As 48 testemunhas identificaram os seus agressores como
sendo os papas católicos Francisco Bergoglio, João Paulo II e
Joseph Ratzinger; altos representantes da Igreja Anglicana, da
Igreja Unida do Canadá e da Igreja Católica, incluindo cardeais
e o Superior Geral da Ordem Jesuíta Católica, Adolfo Pachon; a
Rainha Elizabeth, o Príncipe Phillip, o Arcebispo Anglicano de
Canterbury, Justin Welby e o Desembargador da Suprema Corte, Juiz Fulford, todos do Reino Unido; na Holanda: cardeais holandeses e belgas e membros da realeza, inclusive o príncipe
da coroa holandesa, Bernhard, o Príncipe Hendrik (consorte da
Rainha Guilhermina da Holanda), a Rainha Beatriz, o Príncipe
Johan Friso e sua esposa, Mabel Wisse Smit; antigos ministros,
o chefe das forças armadas holandesas e seu subsecretário, o
Raad van Staat; dirigentes dos governos e das forças armadas
do Canadá, da Austrália, do Reino Unido, dos EUA e inclusive
da CIA, além de proeminentes ministros do governo, juízes,
políticos e empresários dos EUA, da Bélgica, da Holanda, do
Canadá, da Austrália, da França, da Irlanda e do Reino Unido.
Mandados de prisão sob o caso “Estado vs. Bergoglio et al”
foram emitidos em 19 de julho de 2014. Os autos do processo
serão mantidos em sigilo por enquanto, conforme nota à imprensa do ITCCS (Tribunal Internacional para Crimes da Igreja
e do Estado) de ontem. O primeiro julgamento do ICLCJ foi
acerca do desaparecimento de 50.000 crianças nativas canadenses, e terminou em fevereiro de 2013, com vereditos de
culpabilidade para 40 membros da elite mundial, inclusive a
Rainha Elizabeth.
As 50.000 crianças nativas desapareceram dessas escolas
residenciais canadenses, principalmente católicas. Mais de 34
valas comuns com crianças enterradas foram identificadas em
algumas dessas escolas residenciais nativas em todo o Canadá.
Desde 2008, A Rainha Elizabeth e o governo canadense têm
refutado constantemente as solicitações da ITCSS para que as
áreas sejam escavadas.
A possível razão para a recusa não surpreende ninguém.

Malavi
Caro Pastor Alamo,
Obrigado por nos enviar a atualização sobre o que a
Igreja Católica Romana tem feito. Aproveito a oportunidade para dizer-lhe que a maior parte dos membros que
se juntaram a nós eram da Igreja Católica Romana e se
converteram depois de lerem suas mensagens. Pedimos
a gentileza de nos manterem a par da verdade no mundo.
Innocent Mtambo
Chitipa, Malavi

A Rainha Elizabeth e o Príncipe Phillip foram condenados no
caso do desaparecimento de dez crianças nativas da escola
residencial de Kamloops, na Colúmbia Britânica, no dia 10 de
outubro de 1964. Os pais nunca mais viram seus filhos, desde
então. O litígio também parece ter resultado na renúncia do
Papa Ratzinger. As provas de ambos os casos podem ser consultadas na página “Hidden No Longer” (Não Mais Ocultos) de
Kevin Annett.
O Tribunal Internacional ICLCJ possui mais de 450 Oficiais
de Juizado de Paz de Direito Comum em 13 países, com 51
grupos operando sob sua jurisdição. Existe verba organizacional disponível para grupos que desejem se candidatar. Para
entrar em contato com o ITCCS, o Tribunal ICLCJ em Bruxelas e
suas afiliadas locais, ou para se oferecer como voluntário, envie
e-mail ou ligue: itccscentral@gmail.com, hiddenfromhistory1@
gmail.com, 386-323-5774 (EUA) ou 250-591-4573 (Canadá).
Sobre a autora
Judy Byington, MSW, LCSW, aposentada, autora de “Twenty Two Faces: Inside the Extraordinary Life of Jenny Hill and
Her Twenty Two Multiple Personalities” (Vinte e duas faces:
Por dentro da vida extraordinária de Jenny Hill e suas vinte e
duas personalidades múltiplas) (www.22faces.com), terapeuta
aposentada, oradora pública, ativista e jornalista investigativa,
cujos artigos sobre os ciclos internacionais de exploração infantil foram citados em centenas de blogs e sites da Internet.
Antiga supervisora do Hospital de Saúde Mental de Alberta e
diretora do Centro de Aconselhamento Familiar de Provo, presidente da Child Abuse Recovery and Speakers Bureau (Recuperação de Crianças Abusadas e Bureau de Palestrantes) (www.
ChildAbuseRecovery.com). Se você tiver pistas ou souber de
atividades que envolvam o abuso infantil, envie um e-mail
para Judy, info@22faces.com. Vocês estão convidados a assinar
nossa petição ao Congresso por uma investigação do controle
mental infantil da CIA, clicando aqui: http://www.change.org/
petitions/us-congress-survivors-request-investigation-ciamind-control-of-children

Costa do Marfim
(Traduzido do francês)
Olá, meu caríssimo Pastor Alamo,
Sou o Pastor Goma Gba Lévi. Na Costa do Marfim, fechamos as portas do reino do Paraíso para um número considerável de famílias, sob o pretexto de que praticantes da poligamia não entrariam no reino de Deus.
Depois de lerem sua publicação sobre a poligamia e a
comparação à Bíblia, estou me mudando para o seu lado.
Agora estou abrindo essa porta de forma bem ampla. Que o
Deus de toda misericórdia nos perdoe.
Estou também solicitando uma determinada publicação
sobre o mesmo tema, bem como “Mary’s Other Children”
(Os outros filhos de Maria). Gostaria de receber dez cópias
do livro O Messias para os demais pregadores a quem estou
ensinando.
Fraternalmente,
Pastor Lévi
Abidjan, Costa do Marfim
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derramaste em meu
lugar na cruz do
Calvário.24 TU não
vais
i me rejeitar,
j it SSENHOR JESUS; TU
irás perdoar os meus pecados e salvar
a minha alma. Sei disto porque a TUA
PALAVRA, a Bíblia, o diz.25 A TUA
PALAVRA diz que TU não recusas
ninguém e isto inclui a mim.26 Portanto, sei que TU me ouviste, que TU
me respondeste e que estou salvo.27 TE
agradeço, SENHOR JESUS, por salvares a minha alma, e vou demonstrar a
minha gratidão cumprindo os TEUS
mandamentos e não pecando mais.28
Depois da salvação, JESUS disse que
você deve ser batizado, completamente
imerso na água, em nome do PAI, do
FILHO e do ESPÍRITO SANTO.29 Estude a Bíblia (tradução em português por
João Ferreira de Almeida [Corrigida
Fiel – AFC], ou em inglês a Versão King
James) com diligência, e faça o que ela
diz.30
O SENHOR quer que você conte
aos outros sobre sua salvação (Marcos 16:15). Você pode tornar-se um
distribuidor da literatura Evangelho
do Pastor Tony Alamo. Enviaremos as
publicações gratuitamente. Ligue ou

TRÊS TENTATIVAS MALSUCEDIDAS
DE DERRUBAR DEUS
(Continuação da página 4)
eles. A humanidade não pode e não vai
tomar o lugar de DEUS. A humanidade
falhou no passado e falhará novamente,
sempre.
JESUS CRISTO é a PALAVRA de
DEUS. Crê na PALAVRA de DEUS
(em JESUS CRISTO) e serás salvo
(Atos 16:31). Para aceitar CRISTO, a
PALAVRA DE DEUS, faça a seguinte
oração:
Meu SENHOR e meu DEUS, tende misericórdia de minha alma pecadora.18 Creio que JESUS CRISTO é
o FILHO do DEUS vivo.19 Creio que
ELE morreu na cruz e derramou o
SEU precioso sangue pelo perdão de
todos os meus pecados anteriores.20
Creio que DEUS ressuscitou JESUS
dos mortos pelo poder do ESPÍRITO
SANTO21 e que ELE está sentado à
direita de DEUS neste momento, ouvindo a minha confissão de pecados e
esta oração.22 Abro a porta de meu coração e TE convido a entrar, SENHOR
JESUS.23 Lava todos os meus pecados
imundos no sangue precioso que TU

envie-nos um e-mail para obter mais
informações. Compartilhe esta mensagem com outras pessoas.
Se você deseja que o mundo seja salvo, como manda JESUS, não roube de
DEUS seu dízimo e suas ofertas. DEUS
disse: “Roubará o homem a DEUS?
Todavia vós ME roubais, e dizeis: Em
que TE roubamos? Nos dízimos e nas
ofertas. Vós sois amaldiçoados com a
maldição; porque a MIM ME roubais,
sim, vós, esta nação toda [e todo este
mundo]. Trazei todos os dízimos [10%
da renda bruta] à casa do tesouro, para
que haja mantimento [alimento espiritual] na MINHA casa [almas salvas], e
depois fazei prova de mim, diz o SENHOR DOS EXÉRCITOS, se EU não
vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós tal bênção, que dela vos
advenha a maior abastança. Também
por amor de vós reprovarei o devorador, e ele não destruirá os frutos da
vossa terra; nem a vossa vinha no campo lançará o seu fruto antes do tempo,
diz o SENHOR DOS EXÉRCITOS. E
todas as nações vos chamarão bem-aventurados; porque vós sereis uma
terra deleitosa, diz o SENHOR DOS
EXÉRCITOS” (Malaquias 3:8-12).

18 Sal. 51:5, Rom. 3:10-12, 23 19 Mat. 26:63-64, 27:54, Luc. 1:30-33, João 9:35-37, Rom. 1:3-4 20 Atos 4:12, 20:28, Rom. 3:25, 1 João 1:7, Apoc. 5:9 21 Sal. 16:9-10, Mat.
28:5-7, Mar. 16:9, 12, 14, João 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, Atos 2:24, 3:15, Rom. 8:11, 1 Cor. 15:3-7 22 Luc. 22:69, Atos 2:25-36, Heb. 10:12-13 23 1 Cor. 3:16, Apoc. 3:20
24 Efés. 2:13-22, Heb. 9:22, 13:12, 20-21, 1 João 1:7, Apoc. 1:5, 7:14 25 Mat. 26:28, Atos 2:21, 4:12, Efés. 1:7, Col. 1:14 26 Mat. 21:22, João 6:35, 37-40, Rom. 10:13 27 Heb.
11:6 28 João 5:14, 8:11, Rom. 6:4, 1 Cor. 15:10, Apoc. 7:14, 22:14 29 Mat. 28:18-20, João 3:5, Atos 2:38, 19:3-5 30 Deut. 4:29, 13:4, 26:26, Josué 1:8, 22:5, 2 Tim. 2:15, 3:1417, Tiago 1:22-25, Apoc. 3:18

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

Tony Alamo, World Pastor, Tony Alamo Christian Ministries Worldwide • P.O. Box 2948, Hollywood, CA 90078 USA
Linha de orações e informações 24 horas: (661) 252-5686 • Fax (661) 252-4362
www.alamoministries.com • info@alamoministries.com
O Ministério Cristão Mundial Tony Alamo proporciona um local para se viver com tudo o que for necessário para a vida,
para todos aqueles que queiram morar em nossas localidades nos EUA, e que verdadeiramente estejam dispostos a servir
ao SENHOR com todo seu coração, sua alma, sua mente e sua força.
Serviços de igreja em Nova York todas as terças-feiras às 20:00 h e em outras localidades todas as noites.
Ligue (908) 937-5723 para obter informações. REFEIÇÕES SÃO SERVIDAS APÓS OS SERVIÇOS DE IGREJA.
Peça por uma cópia gratuita do livro do Pastor Alamo, O Messias,
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 fizer alguma tentativa de cobrar por elas, ligue a cobrar para (661) 252-5686.
ESSA PUBLICAÇÃO CONTÊM 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: agosto 2014 Todos os direitos reservados: World Pastor Tony Alamo ® Registrado em agosto 2014
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