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Eles disseram para ela não olhar para 

trás, para aquela cidade pecaminosa, 

pois DEUS odeia o pecado. Os anjos 

disseram: “Porque nós vamos des-

truir este lugar, porque o seu clamor 

tem aumentado diante da face do 

SENHOR, e o SENHOR nos enviou 

para destruí-lo” (Gênesis 19:13). 

Ezequiel 16:49-50 declara que o 

pecado de Sodoma foi “soberba [‘A 

soberba precede a ruína, e a altivez do 

espírito precede a queda.’ (Provérbios 

16:18)], a abundância de pão [gula: 

havia uma variedade de locais sofis-

ticados para refeições naquela cidade 

balneário de prazeres] e abundância 

de ociosidade presente na cidade e 

suas filhas [a ociosidade é a oficina 

do diabo], e ela também não fortale-

ceu a mão dos pobres e necessitados 

[ela nunca sequer pensou em realizar 

uma pequena parcela do trabalho do 

SENHOR]. E foram altivos e comete-

ram abominações perante MIM [dis-

se DEUS].”1

Embora Sodoma tenha sido uma 

cidade notadamente perversa, quan-

do Ló se separa e afasta seus pastores 

de Abraão, ele opta por armar suas 

tendas perto de Sodoma (Gênesis 

13:5-13). Ele tomou essa decisão de-

vido à fértil campina em torno da ci-

dade ser “toda bem regada” (Gênesis 

13:10), com muitas palmeiras e far-

tura de relva. Era um oásis. Sodoma 

era como Palm Springs, Las Vegas, 

Bel Air ou Beverly Hills, nos EUA. As 

pessoas de lá viviam suntuosamente 

por toda sua vida, mas meu DEUS, 

como eram miseráveis os Sodomitas 

que hoje estão no inferno e no Lago 

de Fogo. Não existem lugares aprazi-

veis para refeições nem balneários no 

Inferno ou no Lago de Fogo, não tem 

iguarias sofisticadas nem guloseimas. 

“Não comas o pão daquele que tem 

o olhar maligno, nem cobices as suas 

iguarias gostosas” (Provérbios 23:6).

DEUS estava tentando poupar a 

esposa de Ló da destruição, mas ela 

ainda tinha Sodoma em seu coração. 

A atmosfera de Palm Springs/Las 

Vegas foi forte demais para que ela 

abrisse mão dela. Mateus 6:24 decla-

ra: “Ninguém pode servir a dois se-

nhores; porque ou há de odiar um e 

amar o outro, ou se dedicará a um e 

desprezará o outro. Não podeis servir 

a DEUS e a Mamom”, ou a DEUS e a 

qualquer outra pessoa ou coisa além 

DELE. No caso da esposa de Ló, ela 

amava Sodoma e odiava DEUS. Foi 

por isto que “ela olhou para trás” (Gê-

nesis 19:26). Você está olhando para 

alguma coisa? Digamos, algo como 

pornografia? Se estiver, é isto que está 

entranhado em seu coração.

O primeiro e mais importante 

mandamento na Bíblia está descrito 

em Marcos 12:28-31: “Aproximou-

se dele um dos escribas que os tinha 

ouvido disputar, e sabendo que ELE 

[JESUS] lhes tinha respondido bem, 

perguntou-lhe: Qual é o primeiro 

de todos os mandamentos? E JESUS 

respondeu-lhe: O primeiro de todos 

os mandamentos é: Ouve, Israel, o 

SENHOR nosso DEUS é o único SE-

NHOR. Amarás, pois, ao SENHOR 

teu DEUS de todo o teu coração, e 
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Você acha que DEUS permitirá a presença de Sodomitas no Paraíso? Se 

acredita nisto, por que será, então, que ELE esmagou as cidades de Sodo-

ma, Gomorra, Admá e Zeboim deixando-as em pedaços, queimou-as e dei-

xou apenas escombros? E imagino também por que DEUS transformou a 

ESPOSA DE LÓ em uma estátua de sal (Gênesis 19:24-26). Foi porque ela 

olhou para trás e porque Sodoma ainda estava arraigada em seu coração 

depravado. Os anjos a instruíram a não olhar para trás (Gênesis 19:17). 
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1 Lev. 18:22, 20:13, Deut. 22:5, 23:17-18, 1 Reis 14:24, Judas 1:7   
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de toda a tua alma, e de todo o teu 
entendimento, e de todas as tuas for-
ças; este é o primeiro mandamen-
to. E o segundo, semelhante a este, 
é: Amarás o teu próximo como a ti 
mesmo. Não há outro mandamento 
maior do que estes.”2 Porque, se você 
ama a DEUS com todo seu coração 
e ama a seu próximo como a si mes-
mo, você não o matará. Você não co-
biçará nada que pertença a outrém; 
você não roubará qualquer coisa do 
próximo. Você não levantará falso 
testemunho ou mentiras; e você não 
cometerá adultério com a mulher do 
próximo. Você honrará seu pai e sua 
mãe no SENHOR; você preservará 
o domingo sagrado sete dias por se-
mana (isto é, andará sempre no ES-
PÍRITO3). Você não cometerá idola-
tria e não tomará o santo nome do 
SENHOR em vão.4 Se você infringiu 
qualquer desses mandamentos, isto 
fará com que sua alma seja enviada 
para o inferno, porque qualquer um 
que guardar toda a lei, e tropeçar em 
um só ponto, tornar-se-á culpado de 
todos. (Tiago 2:10). 

Agora vamos falar do coração. 
Devemos “amar, pois, ao SENHOR 
nosso DEUS de TODO nosso cora-
ção” (Marcos 12:30). Ora, o coração 
é o verdadeiro altar perante DEUS. A 
ESPOSA DE LÓ amava a DEUS com 
TODO seu coração? Não! Seu cora-
ção ainda estava em Sodoma quando 
DEUS tentava resguardá-la da des-
truição que estava por vir. Seu cora-
ção foi um altar perante Sodoma, não 
perante DEUS. O mesmo acontece 

com a maioria das pessoas hoje em 

dia, na Terra, neste mundo! O cora-

ção é o eu interior que pensa, sente e 

decide. A esposa de Ló decidiu olhar 

para trás, para Sodoma, porque seus 

pensamentos lá estavam. Ela decidiu 

mantê-los lá. 

Na Bíblia, a palavra “coração” tem 

um significado muito mais amplo do 

que aquele que habita a mente mo-

derna. O coração é o âmago da pes-

soa. Quase todas as referências ao co-

ração, na Bíblia, referem-se a algum 

aspecto da personalidade humana. 

Na Bíblia, todas as emoções são uma 

experiência do coração: amor e ódio 

(Salmos 105:25, 1 Pedro 1:22); re-

gozijo e infortúnio (Eclesiastes 2:10, 

João 16:6); paz e amargura (Ezequiel 

27:31, Colossenses 3:15); coragem e 

medo (Gênesis 42:28, Amós 2:16). 

Diz-se que os processos do pensa-

mento são realizações do coração. 

Essa atividade intelectual correspon-

de ao que se chamaria de “mente” em 

português. Assim, o coração pode 

pensar (Ester 6:6), compreender (Jó 

38:36), imaginar (Jeremias 9:14), 

lembrar-se (Deuteronômio 4:9), ser 

sábio (Provérbios 2:10) e falar consi-

go mesmo (Deuteronômio 7:17).

A ação de tomar decisões também 

é realizada pelo coração. A esposa 

de Ló decidiu olhar para trás quan-

do havia sido instruída a não fazê-lo, 

assim como as mulheres casadas hoje 

em dia RESOLVEM cometer adulté-

rio, traindo seus maridos. Seus cora-

ções também estão em Sodoma com 

a esposa de Ló. São, por assim dizer, 

“irmãs”. Decidiram em seus corações 

levantar falso testemunho contra os 

homens, dizendo que são estupradas 

por eles, quando na verdade não são. 

Trata-se de uma epidemia, um tsuna-

mi de mentiras que está recobrindo a 

Terra.

Também o governo mundial, com 

sede em Roma,5 decidiu, a qualquer 

custo, assumir o controle de todos 

os países, livrando-se de seus líde-

res originais e substituindo-os por 

seus próprios representantes, que 

foram formados conforme a Ordem 

Uganda

2 Deut. 4:29, 6:5, 10:12, 11:13, 13:3-4, 26:16, 30:6, Josué 

22:5, Mat. 22:37-40, Lucas 10:27, Tiago 2:8-9   3 Rom. 

8:1-14, Gál. 5:14-25   4 Êx. 20:1-17, Deut. 5:1-22   

5 Dan. 2:40, 7:19-25, Apoc. 13:2-8, 17:1-9, 18   

Estou viciado na Igreja de Alamo. Sinto-me parte do Ministério do Pastor 

Tony Alamo. É a única igreja que encontrei que prega a verdadeira Palavra 

de Deus. Estive em diversas igrejas, mas não consegui ouvir a verdade ver-

dadeira. Então, quando comecei a ler a Literatura Evangélica do Pastor Tony 

Alamo, minha vida mudou drasticamente.

Aliás, recentemente renovei minha vida 

depois de ler apenas um de seus boletins in-

formativos; foi o suficiente para que eu me 

transformasse. Tenho pena daqueles que 

decidiram ignorar a verdade, lutando contra 

esta igreja. Quanto mais eles lutam, mais se 

afastam e mais longe se encontram da ver-

dade, e brevemente afundarão no poço. La-

mento dizer isto, mas é um fato. Pergunte a 

si mesmo se você não é um deles. Se Deus 

retirar Seu fôlego livre de você, você estará 

com Ele eternamente ou ficará se debatendo 

e gritando no lago de fogo pelo resto de sua 

vida eterna??!! Estímulo à reflexão:) 

Nuwaha Oscar                     Mbarara, Uganda
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do Novo Mundo, ao custo de cente-

nas de milhares de vidas. DEUS, po-

rém, que está em todas as partes ao 

mesmo tempo, tudo vê, assim como 

SEUS anjos sagrados.6 DEUS sabe o 

que está em nossos corações.7 ELE vê 

que não há orações, ou qualquer sinal 

delas, que se manifeste nos corações 

desses homens e mulheres perversos.

Outras atividades do coração são 

propósitos (Atos 11:23), intenções 

(Hebreus 4:12), e vontades (Efésios 

6:6). Nosso propósito, nossa inten-

ção e nossa vontade serão de seguir o 

SENHOR ou não. Finalmente, cora-

ção geralmente significa o verdadeiro 

caráter ou personalidade de alguém. 

Incluem-se aqui qualidades de pu-

reza ou perversidade (Jeremias 3:17, 

Mateus 5:8); sinceridade ou dureza – 

como exemplo, o coração da esposa 

de Ló demonstrava sinceridade em 

relação a Sodoma, mas dureza em 

relação a DEUS, ao SENHOR, como 

é o caso da maioria da população do 

mundo atualmente (Êxodo 4:21, Co-

lossenses 3:22) – e maturidade ou re-

volta (Salmos 101:2, Jeremias 5:23). 

Todas essas passagens descrevem o 

coração ou o verdadeiro caráter dos 

indivíduos. DEUS conhece o coração 

de cada pessoa. 

O primeiro livro de Samuel 16:7 

cita: “Mas o SENHOR disse a Samuel: 

Não atentes para a sua aparência, nem 

para a grandeza da sua estatura, por-

que eu o rejeitei; porque o SENHOR 

não vê como vê o homem, pois o ho-

mem olha para o que está diante dos 

olhos, porém o SENHOR olha para o 

coração.”

Uma vez que as pessoas falam e 

agem conforme seus corações, de-

vem guardá-lo também (Mateus 

15:18-19). “Sobre tudo o que se deve 

guardar, guarda o teu coração, por-

que dele procedem as fontes da vida.” 

(Provérbios 4:23).

O dever mais importante de qual-

quer pessoa é o de amar a DEUS de 

todo o coração (Mateus 22:37). Com 

o coração, a pessoa crê em CRISTO 

e assim sente tanto o amor de DEUS 

quanto a presença de CRISTO em seu 

coração (Jeremias 29:13, Romanos 

5:5, 10:9-10, Efésios 3:17-19).

O altar no Antigo Testamento é 

simbólico de nossos corações. Nos 

dias em que viveu Moisés, dois altares 

sacerdotais assumiram importantes 

papéis no ritual do tabernáculo no 

deserto. Eram o altar do holocausto 

(simbólico da morte de CRISTO por 

todos os que se arrependessem de seus 

pecados8) e o altar do incenso (simbó-

lico das orações de nossos corações, 

na fé em DEUS e CRISTO por nossas 

preces a ELE9). O altar do holocaus-

to (Êxodo 27:1-8) foi posicionado em 

frente à entrada do tabernáculo (Êxo-

do 40:6). (O tabernáculo é simbólico 

daqueles de nós que acreditam, que 

de fato são o corpo de CRISTO, SEU 

templo ou tabernáculo.10)

(Continua na página 4)

México
(Traduzido do espanhol)

Saudações ao Pastor Tony e a toda sua congregação,

Deus abençoe vocês, e que ELE os proteja de qualquer mal. 

Amado Pastor, os eventos finais das profecias bíblicas em breve 

serão concretizados. CRISTO ESTARÁ DE VOLTA EM BREVE. Agra-

deço ao meu PAI nos CÉUS através de CRISTO por seu ministério 

e pela literatura que você tem redigido e que está sendo distri-

buída em escala global COMO TESTEMUNHO A TODAS AS NA-

ÇÕES. Continuo distribuindo sua obra.

Quero lhes dizer que já recebi uma grande caixa de boletins in-

formativos e duas camisetas. Obrigado. Continuo orando por você 

e por seu ministério e estamos jejuando também, minha esposa e 

eu, para que DEUS faça justiça e para que ELE continue a atender 

a todas as nossas necessidades em seu ministério, de forma que a 

mensagem da salvação continue a ser divulgada pelo mundo. 

Amado Pastor, que DEUS o abençoe fartamente, e eu continua-

rei a distribuir sua literatura por aqui.

Na fé em Cristo Jesus,

Abel Gutierrez                                                              Guanajuato, México

6 1 Sam. 16:7, 2 Crôn. 16:9, Jó 34:21, Sal. 44:21, 139:3-12, 147:4-5, Isa. 46:9-10, Jer. 1:4-5, 23:23-24, 32:18-19, Amós 9:1-4, Zac. 4:10, Mat. 6:8, 31-32, 10:26, 12:36, 25:31-46, Mar. 

4:22, Lucas 8:17, 12:2, Atos 15:18, Heb. 4:13, 1 João 3:20, Judas 1:14-15   7 Gên. 6:5-7, 1 Crôn. 28:9, 2 Crôn. 19:2-3, 32:31, Sal. 44:20-21, 73:1, Ecles. 11:9-10, Isa. 14:9-17, Ezeq. 

11:17-21, 14:1-8, Mat. 5:8, 2 Cor. 9:7, Heb. 4:12-13, 1 Ped. 3:1-4, 1 João 3:18-21   8 Sal. 40:5-8, Mat. 20:28, 26:28, Lucas 24:46-47, João 1:29, 3:14-17, 6:51, 10:11-18, 11:49-52, 

Atos 5:30-31, 20:28, 26:23, Rom. 3:22-26, 5:6-21, 1 Cor. 15:3-4, Gál. 1:3-4, 2:20, 4:4-5, Efés. 1:7, 2:13-18, 5:2, Col. 1:14, 20-23, 2:13-15, 1 Tes. 5:9-10, 1 Tim. 2:5-6, Tito 2:13-14, 

Heb. 2:9-10, 7:24-27, 9:6-7, 11-28, 10:4-14, 18-20, 26, 13:12, 1 Ped. 1:18-21, 3:18, Apoc. 1:5-6   9 Apoc. 8:3-4   10 1 Cor. 3:16-17, 6:19-20, 2 Cor. 6:16, Efés. 2:19-22   

Irmão Gutierrez distribuindo a literatura do Pastor 

Alamo na feira de Guanajuato, México
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Em relação ao altar citado em 

Apocalipse 8:3 e nossas orações, de 

nossos corações, lemos que “aproxi-

mou-se um outro anjo e se colocou 

em pé junto ao altar, portando um 

incensário de ouro. A ele foi entregue 

grande quantidade de incenso para 

oferecer com as orações de todos os 

santos sobre o altar de ouro [simbóli-

co de nosso coração] que está diante 

do trono.”

Vamos agora falar sobre a alma. A 

vida da alma é a vida do ego. O SE-

NHOR ordena que nos neguemos, o 

que quer dizer que devemos negar a 

vida da alma e viver por nossos espí-

ritos.11 Quando aceitamos o SENHOR 

como nosso Salvador pessoal, SEU 

ESPÍRITO adentra nosso espírito.12 

A partir de então, devemos viver pelo 

ESPÍRITO SANTO e negar nossa vida 

da alma, ou seja, nossa antiga vida pe-

caminosa. Nossa vida da alma é auto-

maticamente negada quando vivemos 

pelo espírito, o que fazemos quando o 

ESPÍRITO DO SENHOR está viven-

do e trabalhando em nosso espírito.13

“Não cuideis que vim trazer a paz 

à terra; Não vim trazer paz, mas es-

pada; [a espada é a PALAVRA DE 

DEUS14]. Porque eu vim pôr em dis-

sensão o homem contra seu pai, e a 

filha contra sua mãe, e a nora contra 

sua sogra. E assim os inimigos do ho-

mem serão os seus familiares. Quem 

ama o pai ou a mãe mais do que a 

MIM não é digno de MIM; e quem 

ama o filho ou a filha mais do que a 

MIM não é digno de MIM. E quem 

não toma a sua cruz, e não segue após 

MIM, não é digno de MIM. [É um ca-

minho árduo a se tomar, mas temos 

de tomá-lo se quisermos passar a 

eternidade no Paraíso.] Quem achar 

a sua vida [carnal ou da alma] perdê-

-la-á; e quem perder a sua vida [car-

nal ou da alma], por amor de MIM, 

achá-la-á [sua vida eterna].” (Mateus 

10:34-39).

A forma de se perder a vida da 

alma, ou a vida carnal, é quando nos 

tornamos tão espirituais e vivos no 

ESPÍRITO do SENHOR que nossa 

vida carnal ou da alma absorve ape-

nas o ESPÍRITO SANTO, de forma 

que nossa vida carnal ou da alma seja 

totalmente em DEUS, ingerida por 

DEUS. É isto que quer dizer amar 

ao SENHOR nosso DEUS com toda 

nossa alma. É quando nossa vida 

carnal ou da alma foi completamen-

te invadida ou tomada pelo ESPÍRI-

TO de DEUS. Quando isto acontece, 

permitimos que o SENHOR cum-

pra a Escritura de Efésios, capítulo 

4, versículos 11 a 13, que nos diz: “E 

ELE mesmo deu uns para apóstolos, 

e outros para profetas, e outros para 

evangelistas, e outros para pastores 

e doutores; querendo o aperfeiçoa-

mento dos santos, para a obra do mi-

nistério, para edificação do corpo de 

CRISTO; até que todos cheguemos à 

unidade da fé, e ao conhecimento do 

FILHO de DEUS, a homem perfei-

to, à medida da estatura completa de 

CRISTO.” Mais uma vez, isto é amar 

ao SENHOR nosso DEUS com todo 

seu coração e com toda sua alma.

Agora, em relação ao nosso 

amor ao SENHOR nosso DEUS 

com toda nossa mente, 1 Coríntios 

2:15-16 cita: “Mas o que é espiritu-

al discerne bem tudo, e ele de nin-

guém é discernido. Porque, quem 

conheceu a mente do SENHOR, 

para que possa instruí-LO? Mas 

nós temos a mente de CRISTO.” 

Em Efésios 4:3-7: “Procurando 

guardar a unidade do Espírito pelo 

vínculo da paz [que na verdade é 

ter a mente de CRISTO]. Há um 

só corpo e um só ESPÍRITO, como 

também fostes chamados em uma 

só esperança da vossa vocação [que 

(Continuação da página 3)

A ESPOSA DE LÓA ESPOSA DE LÓ

15 Sal. 34:1, Mat. 26:41, Lucas 18:1, 21:36, 22:40, 46, 

Atos 6:4, Rom. 12:12, Efés. 6:17-18, Filip. 4:6, Col. 4:2, 

1 Tes. 5:17, 1 Tim. 2:8, Tiago 5:16, 1 Ped. 4:7   

é viver eternamente no Paraíso com 

o DEUS triuno, seus anjos e todos os 

redimidos]; um só SENHOR, uma 

só fé, um só batismo; Um só DEUS e 

PAI de todos, o qual é sobre todos, e 

por todos e em todos vós. Mas a graça 

foi dada a cada um de nós segundo a 

medida do dom de CRISTO.” 

Os seres humanos podem ter suas 

mentes renovadas (Romanos 12:2) e 

puras (2 Pedro 3:1). Eles podem amar 

a DEUS com toda sua mente (Mateus 

22:37, Marcos 12:30, Lucas 10:27). 

(Isto é tudo sobre o que eles pensam. 

Eles oram sem parar, sempre.15) Eles 

têm as leis de DEUS implantadas em 

suas mentes (Hebreus 8:10). Uma vez 

que nós cristãos temos “a mente de 

CRISTO” (1 Cor. 2:16), somos instru-

ídos a sermos unidos em nossas men-

tes (Romanos 12:16, 1 Pedro 3:8).

Amar ao SENHOR nosso DEUS 

com todas as nossas forças serve 

para redimir o tempo. Efésios 5:1-

16 diz: “Sede, pois, imitadores de 

DEUS, como filhos amados; e andai 

em amor, como também CRISTO 

vos amou, e se entregou a SI mes-

mo por nós, em oferta e sacrifício a 

DEUS [de seu coração, o altar, para 

El Salvador
(Traduzido do espanhol)

Amados Irmãos na fé em Cristo Jesus,

Agradeço por terem lembrado de 

mim, pois estamos orando por vocês 

e por seu ministério. Obrigado por 

nos ajudar a melhorarmos a nós mes-

mos e a sermos capazes de alcançar 

mais pessoas com toda sua literatura 

em Cristo. Suplico que continue a me 

enviar mais Bíblias e mais literatura, 

pois as utilizamos para evangelizar 

mais pessoas e encorajá-las a se ren-

derem aos pés de Cristo.

Bênçãos com nosso amor.

Xavier Campos   

San Salvador, El Salvador

11 Mat. 6:22-24, Lucas 9:23-25, João 6:63, Rom. 6:1-13, 7:4-6, 8:1-14, 13:12, 1 Cor. 10:21, 2 Cor. 6:14-18, Tiago 

4:4, 7-8, 1 Ped. 2:9   12 João 3:3-8, 14:23-26, 15:26-27, Atos 1:1-8, 2:1-18, 38-39   13 Ezeq. 36:27, João 14:15-21, 

23, 26, 15:4-5, Rom. 8:10-11, 1 Cor. 3:9, 16, Gál. 2:20, Efés. 3:16-21, Filip. 4:13, Col. 1:27-29, 2 Tim. 1:14, 1 João 

4:4   14 Efés. 6:17, Heb. 4:12, Apoc. 1:16, 2:12, 16, 19:13-15   
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Oklahoma

Gana

(Continua na página 8)

Caro irmão em Cristo,

Saudações santificadas a você, o abençoado, e que você continue a an-

gariar mais almas para o trabalho do Senhor todo poderoso. Pastor, sou 

um jovem cidadão de Gana, com 24 anos, e estudante do nível médio. Já 

frequentei a igreja antes, mas o diabo me controlou e me fez frequentar 

cultos ocultistas por alguns anos. O dia de minha salvação chegou quan-

do, em uma conferência, fui presenteado com três boletins informativos 

de Deus por um bom samaritano. Não consegui esperar até o final da 

palestra para lê-los. Na verdade, fui tocado pelo Espírito Santo quando li 

a respeito das coisas maravilhosas que o Senhor fez para o Bom Samari-

tano e as lições que você nos ensina.

Digo isto à glória do Senhor, pois agora estou totalmente convertido, 

sou cristão, e não apenas eu, mas também meus 10 amigos que me acom-

panhavam no ocultismo e que nunca tiveram tempo para os deuses do 

lazer, mas hoje ensinam muitas pessoas sobre a Palavra de Deus, espe-

cialmente minha família. Meu pai queimou todas as imagens de madeira 

que possuía como se fossem deuses e minha mãe, com todos os mem-

bros da família, 10 ao todo, são todos cristãos agora.

Agora houve uma mudança completa em minha vida e eu creio no Se-

nhor com fé. Acho que o Senhor quer me utilizar como seu mensageiro 

e diante disto, eu gostaria até de deixar de estudar contabilidade e servir 

apenas ao Senhor. Atualmente, eu e minha família e amigos não temos 

uma Bíblia ou nada que possa nos ajudar a conhecer a Palavra de Deus, 

senão os boletins informativos. Temos muitas perguntas como “Pode-

mos ser bons sem Deus?” e “Para onde vamos daqui?”

Eu e minha família vamos ler tudo, portanto, por favor, gostaríamos 

que você nos enviasse algumas Bíblias e alguns boletins informativos 

para lermos e conhecermos a Palavra de Deus. Agora eu gostaria de ter 

sua assistência e orientação em minha missão de trabalhar para o Senhor.

Obrigado.

Na fé em Cristo,

Nana Koofa                                                                Ashtown, Kumasi, Gana

DEUS] em cheiro suave. Mas a forni-

cação, e toda a impureza ou avareza, 

nem ainda se nomeie entre vós, como 

convém a santos; Nem torpezas, nem 

parvoíces, nem chocarrices, que não 

convêm; mas antes, ações de graças. 

Porque bem sabeis isto: que nenhum 

devasso, ou impuro, ou avarento, o 

qual é idólatra, tem herança no reino 

de CRISTO e de DEUS. Ninguém vos 

engane com palavras vãs; porque por 

estas coisas vem a ira de DEUS sobre 

os filhos da desobediência. Portanto, 

não sejais seus companheiros. Porque 

noutro tempo éreis trevas, mas ago-

ra sois luz no SENHOR; andai como 

filhos da luz: (Porque o fruto do ES-

PÍRITO está em toda a bondade, jus-

tiça e verdade); Aprovando o que é 

agradável ao SENHOR. E não comu-

niqueis com as obras infrutuosas das 

trevas, mas antes condenai-as. Porque 

o que eles fazem em oculto até dizê-

-lo é torpe. Mas todas estas coisas se 

manifestam, sendo condenadas pela 

luz, porque a luz tudo manifesta. Por 

isso diz: Desperta, tu que dormes, e 

Olá meus irmãos e irmãs em Cristo 

Jesus!

Agradeço a Deus pelo Pastor 

Alamo! Jesus disse: “Se o mundo 

vos odeia, sabei que, primeiro do 

que a vós, Me odiou a Mim. Se vós 

fôsseis do mundo, o mundo amaria 

o que era seu, mas porque não sois 

do mundo, antes Eu vos escolhi do 

mundo, por isso é que o mundo vos 

odeia. Lembrai-vos da Palavra que 

vos disse: Não é o servo maior do 

que o seu senhor. Se a Mim Me per-

seguiram, também vos perseguirão 

a vós; se guardaram a Minha pala-

vra, também guardarão a vossa.”

Obrigado, Jesus, por sua igreja, 

seu corpo. 

Louvado Seja o Senhor!

Fred Schafer                         Oklahoma

levanta-te dentre os mortos, e CRIS-

TO te iluminará. Portanto, vede pru-

dentemente como andais, não como 

néscios, mas como sábios, remindo o 

tempo [usando bem cada oportuni-

dade]; porquanto os dias são maus.”

Este é um breve resumo de como 

servir a nosso SENHOR com TODO 

nosso coração, toda nossa alma, toda 

nossa mente e todas as nossas forças. 

Diversas igrejas hoje em dia e diver-

sas pessoas fora das igrejas atualmen-

te vão dizer que não precisamos amar 

ao SENHOR nosso DEUS com todo 

nosso coração, nossa alma, nossa 

mente e nossas forças. São mentiro-

sos. São falsos profetas dos quais JE-

SUS nos preveniu cinco vezes, apenas 

no capítulo vinte e quatro do livro de 

Mateus. SEUS avisos foram para o 

nosso bem.

Tudo na Terra é em geral falso. 

A Terra tem apenas 6.000 anos de 

idade. Você acredita em datação por 

carbono ou você acredita em DEUS? 

Você pode acreditar que a esposa 

de Ló não se transformou em uma 

estátua de sal, porém DEUS disse 

que foi e eu acredito piamente com 

todo o meu coração, minha alma, 

minha mente e minhas forças. Você 
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Membros da Realeza Européia Matando Crianças Nuas 

por Diversão em Festivais de Caça a Seres Humanos?
Terça-feira, 17 de junho de 2014, 7h29min
http://beforeitsnews.com/celebrities/2014/06/european-royals-killing-naked-children-for-fun-at-human-hunting-parties-2465154.html

Este é um, em uma série de artigos sobre depoimentos de 

testemunhas oculares prestados perante o Tribunal de Justiça 

Internacional de Direito Comum (ICLCJ) em Bruxelas. Cinco 

juízes internacionais estão examinando as provas de estupros, 

tortura, assassinatos e sequestros de crianças cometidos, con-

forme as alegações, por membros da elite mundial da rede do 

Culto de Sacrifícios Infantis do Nono Círculo Satânico. Alega-

se que os sacrifícios de rotina do Nono Círculo ocorriam: nas 

catacumbas das catedrais católicas, no Vaticano, em imóveis 

e bosques privativos e em bases militares na Bélgica, Holanda, 

Espanha, Austrália, Irlanda, França, Inglaterra e nos Estados 

Unidos. Pelo menos 34 locais com valas comuns e crianças 

enterradas foram identificados na Irlanda, na Espanha e no 

Canadá – e as escavações foram negadas pelos respectivos 

governos, pela Coroa da Inglaterra e pela igreja católica. Entre 

os praticantes das atividades do Nono Círculo, figuram o 

Papa Francisco, o antigo Papa Ratzinger; sacerdotes da igreja 

católica, da igreja anglicana e da Igreja Unida do Canadá, e 

representantes da Igreja Católica, nomeadamente cardeais; 

membros da realeza europeia, incluindo a Rainha Elizabeth e 

o Príncipe Phillip; oficiais dos exércitos e dirigentes políticos do 

Canadá, da Austrália, do Reino Unido e dos EUA, nomeada-

mente membros da CIA e ministros, juízes, políticos e empre-

sários proeminentes dos EUA, da Bélgica, Holanda, Austrália, 

França, Irlanda, do Reino Unido e do Canadá.

 Adolescentes eram drogados, despidos, estuprados, 

caçados na mata e mortos pelos membros da realeza euro-

peia, conforme o testemunho desta semana dado por uma 

testemunha ocular perante o Tribunal de Justiça Internacio-

nal de Direito Comum em Bruxelas. Essa mulher foi a quarta 

testemunha ocular a dar seu depoimento sobre esses 

festivais de caça a seres humanos da rede global do Culto 

de Sacrifícios Infantis do Nono Círculo Satânico. Um antigo 

membro do cartel de traficantes de drogas holandês, co-

nhecido como Octopus, prestou depoimento dizendo que 

as vítimas eram obtidas para esses festivais de caça humana 

em centros de detenção juvenil na Bélgica e na Holanda.

“Em 2004, fui testemunha involuntária de sessões de tor-

tura, estupro e assassinato de crianças drogadas, realizadas 

para um grupo de pessoas da elite da Holanda”, declarou 

uma mulher. “Fui levada para uma festa de caça na Bélgi-

ca, próximo a Bruxelas, e vi dois meninos e uma menina, 

entre 14 e 16 anos de idade, serem caçados e assassinados 

por pessoas da elite mundial. O festival de caça humana 

tinha segurança pesada, com soldados da Guarda Real da 

Holanda. Disseram-me que o Rei Albert da Bélgica estava 

presente.”

Quatro testemunhas confirmaram que as crianças e 

jovens eram forçados a participar dos festivais de caça 

humana, onde, juntamente com outras crianças, eram es-

tuprados; alguns eram mortos e os pênis dos que morriam 

eram decepados. As alegações sustentam que um palácio 

no interior da Holanda era onde os pênis decepados dos 

meninos eram exibidos como troféus em uma parede. Al-

gumas festas de caça tinham como anfitrião os terrenos do 

Palácio da Rainha Beatrix da Holanda.

A terapeuta holandesa Toos Nijenhuis declarou que, com 

a idade de quatro anos, fora forçada a presenciar o assassi-

nato de crianças com a participação do antigo Papa Ratzin-

ger, um cardeal holandês católico, e ainda o pai da Rainha 

Beatrix da Holanda, e também do fundador da Conferência 

de Bilderberg e príncipe da Coroa Holandesa, Bernhard. 

“Eu vi o ex-papa Joseph Ratzinger matar uma menininha”, 

confirmou outra testemunha. “Era um castelo francês, no 

outono de 1987. Foi uma cena feia, terrível, e não aconte-

ceu apenas uma vez. Ratzinger e Bernhard eram duas das 

figuras mais proeminentes que participaram da festa.”

Na Irlanda, na Espanha e no Canadá, 34 valas comuns 

com corpos de crianças foram descobertas e aparente-

mente tinham ligação com as atividades do Nono Círculo. 

A maior delas ficava na Escola Residencial para Indígenas 

Mohawk, em Brantford, Ontario, onde restos mortais de 

crianças foram identificados em 2008, antes que a Igreja 

Católica, o Governo do Canadá e a Coroa inglesa interditas-

sem as escavações feitas por arqueólogos profissionais. O 

ICLCJ de 2013 apurou que a Rainha Elizabeth e o Príncipe 

Phillip eram culpados pelo desaparecimento, em 10 de ou-

tubro de 1964, de dez crianças nativas da escola residencial 

católica de Kamloops, em British Columbia. Nas primeiras 
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duas semanas de atividade do tribunal em 2014, testemu-

nhas identificaram participantes da realeza da Holanda e 

da Bélgica nos estupros e assassinatos de crianças Mohawk, 

inclusive recém-nascidas. O Príncipe Bernhard e o Príncipe 

Hendrik (consorte da Rainha Wilhelmina), da Holanda, esta-

vam entre os identificados.

Também foram alegadas as presenças nos festivais de 

caça humana do falecido Príncipe Johan Friso e sua esposa 

Mabel Wisse Smit, antigos ministros, o responsável superior 

do Exército holandês, o subsecretário da Raad Van State 

na Holanda, o vice-rei da Rainha Beatrix e outros líderes 

políticos e empresários mundiais, inclusive alguns dos EUA. 

“Certamente que os reis atuais, Rei Willem Alexander e Rei 

Filip, e suas esposas, estão a par desse abuso e das mortes 

de crianças”, disse uma das testemunhas. “E nada fazem a 

respeito. Provavelmente são eles que estão impedindo as 

investigações e persecução criminal.”

Em agosto de 2013, o irmão do rei da Holanda, Príncipe 

Johan Friso, faleceu em coma, logo depois que três sites em 

holandês foram publicados na Internet. Os sites revelaram 

que Friso esteve em festas de caça e matança de pessoas. “A 

história surgiu na Internet depois de anos de tentativas para 

obrigar os políticos e o departamento de justiça da Ho-

landa a agir contra os criminosos”, disse uma testemunha. 

“Ninguém fez nada para impedir esses criminosos, prova-

velmente porque a Rainha Beatrix e o Rei Albert devem ter 

interferido nas investigações.”

As festas de caçada humana eram realizadas nos terre-

nos do Palácio da Rainha Beatrix, na Holanda. Duas teste-

munhas mencionaram a presença do antigo papa Joseph 

Ratzinger e do pai da Rainha Beatrix, o falecido Príncipe 

Bernhard, nos rituais de sacrifício infantil. Ambos foram 

identificados como simpatizantes do nazismo.

O ICLCJ recebeu uma coletânea de registros de arquivos 

jesuítas sobre o culto de sacrifício infantil, conhecido como 

“Knights of Darkness” (Cavaleiros das Trevas). Em 1933, os 

Cavaleiros foram estabelecidos pelos jesuítas católicos e 

pelos oficiais nazistas da divisão de forças armadas Waffen 

S.S. Os registros mostravam que Ratzinger foi identificado 

como membro dos Cavaleiros, enquanto prestava serviços 

como assistente do Capelão da S.S., no campo de concen-

tração de Ravensbruck, na Alemanha. Os registros também 

revelam que Ratzinger participava de ritos de sacrifício 

infantil que utilizavam crianças sequestradas dos campos 

ou dos prisioneiros políticos.

Outro documento dos tribunais, chamado de “Magiste-

rial Privilege” (Privilégio do Magistério) assinalava o sacrifício 

infantil como ocorrência de rotina no Vaticano. Na tenra 

idade de 12 anos, “Svali”, do Condado de San Diego, na Ca-

lifórnia, declarou que foi levada às catacumbas, nos porões 

do Vaticano, para presenciar o sacrifício de um menino de 

três anos, drogado. Neste vídeo, seu entrevistador disse 

que 24 anos antes, uma certa “Maria” disse a ele que havia 

presenciado outro ritual satânico de sacrifício infantil nas 

mesmas catacumbas do Vaticano.

Na semana passada, um investigador da polícia irlandesa 

relatou ao ICLCJ que cerca de 800 bebês enterrados em um 

tanque séptico de um convento de freiras católicas ha-

viam sido desmembrados, decapitados e encontrados em 

pequenos pedaços – sinais de que podem ter sido assassi-

nados em rituais satânicos de sacrifício infantil. Nos dois úl-

timos meses, o ICLCJ ouviu esses testemunhos de quebrar o 

coração, sobre estupros, tortura e assassinato de criança até 

2010, promovidos por líderes católicos, por famílias reais da 

Europa e outras elites mundiais. Os locais presumidos dos 

assassinatos do Culto de Sacrifício Infantil do Nono Círculo 

Satânico eram as catacumbas das catedrais católicas do Va-

ticano e outras propriedades privativas, estabelecimentos 

militares e bosques na Bélgica, Holanda, Espanha, Austrália, 

França, Inglaterra e nos EUA.

O ICLCJ tem sido inundado por novas provas descober-

tas e inúmeras novas testemunhas se apresentando para 

depor sobre as atividades do Culto de Sacríficos Infantis do 

Nono Círculo Satânico. Foram desvendados envolvimentos 

internacionais de membros do Nono Círculo Satânico em 

sacrifícios, sequestros e exploração infantil e cadeias de 

tráfico de drogas. Esperava-se que os cinco juízes inter-

nacionais e os 27 membros do júri permanecessem em 

sessão por pelo menos um ano, dada a complexidade dos 

casos. 

Foi oferecida anistia a cidadãos ou empregados do Va-

ticano, da Coroa da Inglaterra, e de igrejas e governos que 

se dispusessem a prestar testemunho sob juramento ou a 

apresentar provas que levassem à condenação dessas elites 

mundiais suspeitas de cometer crimes hediondos. Recom-

pensas de até 10.000 euros, cerca de 13.660 dólares ameri-

canos, foram disponibilizadas por intermédio do ICLCJ.

O ICLCJ possui mais de 450 oficiais de justiça de paz em 

13 países, com 51 grupos homologados em operação. Ver-

bas organizacionais locais foram disponibilizadas para gru-

pos de justiça comum que se inscreveram através do Tribu-

nal Internacional para Crimes da Igreja e do Estado (ITCCS). 

Para entrar em contato com oficiais do ITCCS ou o secretá-

rio de campo, Kebin Annett, comunique-se via e-mail ou 

telefone: itccscentral@gmail.com, info@iclcj.com, admin@

iclcj.com, hiddenfromhistory1@gmail.com, 250-591-4573 

(Canadá), ou 386-323-5774 (EUA).

(Traduzido do francês)

Estou realmente grato pelos boletins informativos 

de que disponho para distribuir e que estão mudando 

a vida dos homens e mulheres que se dispõem a lê-los.

 Que o Senhor lhe dê Seu apoio com Sua justiça toda 

poderosa e continue a revelar a verdade para a qual o 

Senhor o convocou a servi-Lo. Estamos com você no 

coração, pois a prisão não pode evitar que você realize 

os serviços de Deus, e aqueles que estão do lado de fora 

da prisão estão mais encarcerados do que imaginam. 

Estamos lhe dando todo nosso apoio em nossas ora-

ções. O Senhor se lembrará de você no momento certo. 

Konan Alexi                              Lagune, Costa do Marfim
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quer sair deste mundo ou quer olhar 

para trás, como fez a esposa de Ló? 

O mundo, e tudo o que há nele, está 

condenado.16

Se você deseja ter uma vida eterna 

e não ser condenado, faça esta oração:

Meu SENHOR e meu DEUS, ten-

de misericórdia de minha alma pe-

cadora.17 Creio que JESUS CRISTO 

é o FILHO do DEUS vivo.18 Creio 

que ELE morreu na cruz e derramou 

o SEU precioso sangue pelo perdão 

de todos os meus pecados anterio-

res.19 Creio que DEUS ressuscitou 

JESUS dos mortos pelo poder do 

ESPÍRITO SANTO20 e que ELE está 

sentado à direita de DEUS neste 

momento, ouvindo a minha confis-

são de pecados e esta oração.21 Abro 

a porta de meu coração e TE convi-

do a entrar, SENHOR JESUS.22 Lava 

todos os meus pecados imundos no 

sangue precioso que TU derramaste 

em meu lugar na cruz do Calvário.23 

TU não vais me rejeitar, SENHOR 

JESUS; TU irás perdoar os meus 

pecados e salvar a minha alma. Sei 

disto porque a TUA PALAVRA, a 

Bíblia, o diz.24 A TUA PALAVRA 

diz que TU não recusas ninguém 

e isto inclui a mim.25 Portanto, sei 

que TU me ouviste, que TU me 

respondeste e que estou salvo.26 TE 

agradeço, SENHOR JESUS, por sal-

vares a minha alma, e vou demons-

trar a minha gratidão cumprindo os 

TEUS mandamentos e não pecando 

mais.27

 Depois da salvação, JESUS disse 

que você deve ser batizado, comple-

tamente imerso na água, em nome 

do PAI, do FILHO e do ESPÍRITO 

SANTO.28 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.29

O SENHOR quer que você conte 

aos outros sobre sua salvação (Mar-

cos 16:15). Você pode tornar-se um 

distribuidor da literatura Evangelho 

do Pastor Tony Alamo. Enviaremos 

as publicações gratuitamente. Ligue 

ou envie-nos um e-mail para ob-

ter 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 di-

zeis: Em que TE roubamos? Nos dízi-

mos e nas ofertas. Vós sois amaldiço-

ados com a maldição; porque a MIM 

ME roubais, sim, vós, esta nação toda 

[e todo este mundo]. Trazei todos os 

dízimos [10% da renda bruta] à casa 

do tesouro, para que haja mantimen-

to [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 adve-

nha 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).

(Continuação da página 5)
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