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Tony e Susan Alamo, orquestra e coro em seu programa de 
televisão que foi ao ar nos anos 70 e no início dos anos 80

Igrejas do mundo inteiroNOVA JERUSALÉM

Boletim Global

ANSIOSOS
POR

FAZER PARTE

(Continua na página 2)

“E, cumprindo-se o dia de Pentecos-
tes, estavam todos [cento e vinte, incluin-
do onze dos discípulos (exceto Judas Isca-
riotes) e Maria, mãe de JESUS] reunidos 
num só lugar” (Atos 2:1). 

DEUS dá o batismo do Espírio Santo 
àqueles que cumprem seus mandamen-
tos (Atos 5:32). Assim ELE o faz para que 
possamos ter SEU poder ESPIRITUAL de 
servir no ministério. Isso quer dizer que 
podemos ministrar o Evangelho, sofrer 
perseguições e perdas, voltar-nos contra 
a tentação, esquivar-nos da aparência do 
mal, orar incessantemente, pregar, ensi-
nar, testemunhar e obedecer a todas as 
orientações do ESPÍRITO SANTO.1

“E de repente veio do céu um som, 
como de um vento veemente e impetuo-
so, e encheu toda a casa em que estavam 
assentados. E foram vistas por eles línguas 
repartidas, como que de fogo, as quais 
pousaram sobre cada um deles. E todos 
ficaram cheios do Espírito Santo, e come-

çaram a falar noutras línguas [idiomas], 
conforme o ESPÍRITO SANTO lhes con-
cedia que falassem. E em Jerusalém esta-
vam habitando judeus, homens religio-
sos, de todas as nações que estão debaixo 
do céu. E quando a notícia se espalhou, 
ajuntou-se uma multidão, e estavam per-
plexos, porque cada um os ouvia falar na 
sua própria língua. E todos pasmavam e 
se maravilhavam, dizendo uns aos outros: 
Olhem! Não são galileus todos esses ho-
mens que estão falando?” (Atos 2:2-7)

Sim, eram todos galileus, ansiosos por 
fazerem parte de algo em que pudessem 
investir a vida da maneira mais significa-
tiva que pudessem imaginar, por perten-
cerem à família de DEUS, em que todos 
andam com o mesmo ESPÍRITO, têm os 
mesmos objetivos, como um único corpo 
com funções diferentes, e têm a mesma 
crença (Efésios 2).2 Sem JESUS, todas as 
pessoas deste mundo pertencem a Sata-
nás. As pessoas pertencem a DEUS ou 

pertencem ao diabo.3 Se você não perten-
ce a CRISTO, pertence ao diabo. “Quem 
não está COMIGO é contra MIM; e quem 
COMIGO não ajunta, espalha” (Mateus 
12:30).

As pessoas do diabo são entusiasma-
das para participar das diversas distrações 
de Satanás, como esportes, mensagens de 
texto, Facebook, computadores, TV, rádio, 
cultos, religiões, educação, ciências, etc. A 
terrível lista de Satanás é infinita. Entre-
tanto, milhares de pessoas conseguiram 
ver DEUS em JESUS na terra, DEUS em 
JESUS caminhando pelas estradas empo-
eiradas deste mundo, DEUS na carne de 
JESUS (João 1:1, 14) realizando milhares, 
talvez milhões de milagres.4 Não se pode 
afirmar com certeza que ninguém jamais 
viu a JESUS. Mais de quinhentas pessoas 
viram JESUS ascender ao Paraíso em uma 
nuvem (Atos 1:7-11, 1 Coríntios 15:3-8). 

Depois de verem todos os milagres de 
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1 Isa. 28:11-12, Ezeq. 11:19-20, Joel 2:28-29, Mat. 3:11, Lucas 12:11-12, João 14:15-21, 23, 26-27, 16:7, 13-14, Atos 1:8, 2:4-6, 16-18, 38-39, 4:31, 8:14-17, 9:31, 10:43-47, 19:1-6, Rom. 
8:1-17, 26-27, 1 Cor. 2:13, 14:21, Gál. 5:16-25, Ef. 3:14-19, Filip. 4:13, 1 Tes. 1:6, 1 João 2:27   2 Rom. 12:4-8, 1 Cor. 10:16-17, 12:4-31, Ef. 4:4-16   3 Amós 3:3, Mat. 6:24, Lucas 11:34-36, 
2 Cor. 6:14-18, Tito 2:11-14, Apoc. 3:13-22   4 Mat. 4:23-25, 9:1-8, 18-35, 12:9-15, 14:14-36, Marcos 4:35-41, 8:19-26, Lucas 6:17-19, 7:11-16, 8:22-56, João 2:1-11, 23, 3:1-2, 6:1-2, 5-26, 
11:32-45, 21:24-25, Atos 2:22   

JESUS pediu que SEUS discípulos permanecessem por mais 
tempo em Jerusalém, até que recebessem a promessa do PAI, 
que seria: “Mas recebereis o poder [a autoridade] do Espíri-
to Santo, que há de vir sobre vós; e ser-ME-eis testemunhas,  
tanto em Jerusalém quanto em toda a Judeia e Samaria, e até aos 
confins da terra” (Atos 1:8).
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JESUS, apenas cento e vinte indivíduos 
decidiram pertencer a DEUS em JESUS, 
reunindo-se todos num só lugar e orando 
juntos no dia de Pentecostes (Atos 2:1-4). 
Todas as demais pessoas decidiram que 
pertenceriam às coisas temporais deste 
mundo, porém essas cento e vinte se en-
cheram do ESPÍRITO SANTO! Estavam 
ansiosas por se conectar a algo eterno, e 
não meramente temporal.

Existe um governo mundial único 
do diabo que todos vemos hoje em dia,5 
e existe um GOVERNO UNIVERSAL 
ÚNICO QUE PERTENCE A DEUS – que 
não é católico – que teve origem no ESPÍ-
RITO SANTO e no qual DEUS em JESUS 
é o “REI DOS REIS E SENHOR DOS SE-
NHORES!” Melhor seria que as pessoas 
pertencessem ao Reino de DEUS, porque 
se você optar por outro caminho, sofre-
rá a dor mais excruciante eternamente.6 
DEUS não forçará você nem ninguém a 
fazer coisa alguma. Entretanto, trata-se de 
uma oferta que você não deveria recusar.

Quando os cento e vinte começaram 
a proferir as maravilhosas palavras de 
DEUS em diferentes idiomas, as demais 

pessoas pensaram estarem eles embriaga-
dos: “Pedro, porém, pondo-se em pé com 
os onze, levantou a sua voz, e disse-lhes: 
Homens judeus, e todos os que habitais 
em Jerusalém, seja-vos isto notório, e es-
cutai as minhas palavras”. Ele então lhes 
disse que os cento e vinte indivíduos não 
estavam embriagados, como estavam 
pensando, porque era apenas a terceira 
hora do dia (Atos 2:14-15). Esse incidente 
foi a realização da profecia do profeta Joel 
(Joel 2:28-31). “E nos ÚLTIMOS DIAS 
acontecerá” (Atos 2:17). 

Pedro jamais foi católico ou Papa, mas 
sim um apóstolo e um discípulo judeu de 
JESUS, A PALAVRA DE DEUS.7

Pedro dizia, há dois mil anos, que 
aqueles dias seriam considerados como 
parte dos ÚLTIMOS DIAS. “E nos ÚL-
TIMOS DIAS acontecerá, diz DEUS, que 
derramarei MEU ESPÍRITO sobre toda 
a carne [a humanidade]” (Atos 2:17). E é 
por isso que todos hoje estão experimen-
tando coisas diferentes de DEUS. Todos 
sabem que é o fim dos tempos.

Crianças e adultos estão ansiosos por 
fazer parte da multidão. Entendo que este 
seja o motivo pelo qual a grande multidão 
morreu no dilúvio.8 As crianças vão para 
o inferno? Naquela ocasião foram todas! 
E irão novamente hoje.

Ouvi notícias que diziam que noven-
ta por cento das crianças atualmente es-
tão vendo pornografia, o que corrompe a 
mais forte das almas. Percentual superior 
a esse, de adultos, tem visto pornografia 
e/ou se viciado nela! A pornografia é o 
ponto de encontro da grande multidão 
atualmente. Você anseia fazer parte dessa 
massa? Pois é nela que você se encontra! 
Mas saiba disto: há um preço muito alto 
a se pagar, que é a eternidade em sofri-
mento excruciante no Lago de Fogo que 
jamais finda.9

A pornografia leva à perversão de to-
dos os tipos: adultério, fornicação antes 
do casamento, homossexualidade, les-
bianismo, bestialismo e outros tipos de 
perversão que nem mesmo os animais 
praticam! A pornografia leva ao divórcio. 
O divórcio é, na maioria dos casos, um 
pecado – exceto por motivo de adultério 
(Mateus 5:32, 19:9, Marcos 10:2-9).

A pornografia é lascívia, luxúria,10 e 
a única saída está descrita na Bíblia (tra-
dução para o português por João Ferreira 
de Almeida, ou em inglês a Versão King 
James), Salmos 119, versículos 9 a 11: 
“Com que purificará o jovem o seu ca-
minho? Observando-o conforme a TUA 
PALAVRA. Com todo o meu coração TE 
busquei; não me deixes desviar dos TEUS 

5 Dan. 2:40-43, 7:7-25, 8:8-12, 16-26, Apoc. 13:1-8, 11-18, 14:8-11, 17:1-9, 18:1-8   6 Sal. 9:17, Prov. 9:13-18, Isa. 33:14, Mat. 3:12, 7:13, 19, 8:11-12, 10:28, 13:30, 38-42, 49-50, 16:24-27, 
22:1-14, cap. 25, Marcos 9:42-48, Lucas 16:19-31, João 5:28-29, 2 Tes. 1:7-9, 2 Pedro 2:1-9, Apoc. 14:9-11, 19:20, 20:15, 21:8   7 João 1:1, 14, 1 João 1:1-3, Apoc. 19:11-13   8 Gên. 6:5-22, cap. 
7   9 Prov. 9:13-18, 27:20, Isa. 33:14, 66:24, Mat. 7:13-14, 8:28-29, 13:40-42, 49-50, 25:46, Marcos 9:43-44, Apoc. 14:8-11, 20:10-15, 21:8   10 Prov. 5:15-23, Marcos 7:18-23, Rom. 13:11-14, 
6:12-13, Gál. 5:19-21, Ef. 4:17-19, Col. 3:5-6, 1 Tes. 4:1-7, 1 Pedro 4:1-5, 1 João 2:15-17, Judas 3-13   

ANSIOSOS 
POR FAZER PARTE

Prezados Irmãos do Ministério de Tony Alamo,
Acredito piamente no Senhor Jesus Cristo nosso Rei. Os juízes do mundo 

serão responsabilizados por seu trabalho injusto. Acreditamos que Aquele que 
iniciou um bom trabalho terá êxito. Não importa como as dificuldades e os desa-
fios se apresentem, acreditamos nEle, que nos salvou por meio do sangue de Jesus 
Cristo. Oramos pelo Pastor Tony e por todo seu ministério. Como é maravilhoso 
o nome de Jesus! O ministério é tão poderoso, que o mundo está recebendo en-
sinamentos verdadeiros, não obstante os desafios. Erguemos esse ministério às 
alturas em nossas orações, e cremos que o Pastor Tony será libertado, em nome 
de Jesus.

Estou feliz com o pacote que o senhor nos enviou. Graças a Deus ele chegou 
à agência de correio. Vou informá-lo quando eu fizer a retirada da encomenda. 

Peço que o senhor procure nos enviar camisetas, blusas, mais literatura reli-
giosa e bíblias. Muito obrigado! Oramos para que vocês obtenham outros fundos 
para nos enviar mais literatura e administrar seu ministério, em nome de Jesus.
Que Deus os abençoe.
Reverendo Felix Nyariki
Escola e Orfanato King’s Mercy
Kisii, Quênia

QuêniaÍndia
Prezado senhor,

Obrigado por enviar sua literatura, 
da qual acuso recebimento. Quero agra-
decer a Deus o trabalho que Ele fez por 
meio dela. Eu a distribuí em todas as vi-
las e escolas na semana passada. Quinze 
membros receberam salvação.

Gostaria de solicitar 5.000 exempla-
res de sua literatura e 200 Bíblias Telugu.

Prezado senhor, estou adorando a 
Deus em um caramanchão. Não há pare-
des nem instalações. Por vezes, cobras e 
escorpiões entram na igreja. Assim, peço 
que orem para que possamos construir 
as paredes da nossa igreja.

Minha família e eu estamos orando 
pelo senhor e sua família. Obrigado!

Na fé em Cristo,
Pastor Samson 
Estado de Telangana, Índia

(Continuação da página 1)
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Macedônia
Saudações a vocês, em nome do nosso 
Senhor!

Permita-me expressar minha gra-
tidão por seu trabalho pelo Reino de 
Deus e por salvar tantas almas neste 
mundo de pecados. Muito obrigado 
por me permitirem traduzir seus arti-
gos, que têm me revelado a verdadeira 
face da Igreja Católica e do Papa. Gos-
taria que soubessem que sempre oro 
pelo Pastor Tony Alamo e sua igreja.

Desejo a vocês um feliz Natal e 
um próspero ano novo!
Na fé em Cristo,
Irmão Emil                 Sófia, Macedônia

mandamentos. Escondi a TUA palavra no 
meu coração para eu não pecar contra TI”. 
É assim que se derrota o diabo e todos os 
pecados que ele lança contra você dia e 
noite. Preencha sua mente com as PALA-
VRAS DE DEUS.11

Só existe um caminho para escapar 
da fraqueza, do pecado, portanto ouça 
com atenção. Podemos, pois, ser justifi-
cados pela fé, perdoados por meio da fé 
em JESUS, na PALAVRA DE DEUS.12 O 
Apóstolo Paulo disse que ele e os demais 
crentes sentem a paz ao invés de sentir 
a ira de DEUS: “Temos paz com DEUS, 
por nosso SENHOR JESUS CRISTO; pelo 
qual também temos acesso pela fé a esta 
graça [poder], na qual estamos firmes, e 
nos gloriamos na esperança da glória de 
Deus. E não somente isto, mas também 

nos gloriamos nas tribulações; sabendo 
que a tribulação produz a paciência, e a 
paciência a experiência, e a experiência a 
esperança; e a esperança não desaponta, 
porquanto o amor de DEUS está derra-
mado em nosso coração pelo ESPÍRITO 
SANTO que nos foi dado. Porque CRIS-
TO, estando nós ainda fracos, morreu a 
seu tempo pelos ímpios. Porque apenas 
alguém morrerá por um justo; pois pode-
rá ser que pelo bom alguém ouse morrer. 
Mas DEUS prova o SEU amor para co-
nosco em que CRISTO morreu por nós, 
sendo nós ainda pecadores. Logo, muito 
mais agora, tendo sido justificados pelo 
SEU sangue, seremos por ELE salvos da 
ira” (Romanos 5:1-9).

“Porque se nós, sendo inimigos, fomos 
reconciliados com DEUS pela morte de 
SEU FILHO, muito mais, tendo sido já re-
conciliados, seremos salvos pela SUA vida 
[viva em nós mesmos]. E não somente 

isto, mas também nos gloriamos em 
DEUS por nosso SENHOR JESUS 
CRISTO, pelo qual agora alcan-
çamos a reconciliação” (Romanos 
5:10-11).

“Portanto, como por um homem 
entrou o pecado no mundo, e pelo 
pecado, a morte, assim também a 
morte passou a todos os homens, 
por isso que todos pecaram. Porque 
antes de ser dada a Lei, o pecado já 
estava no mundo, mas o pecado não 
é imputado, não havendo Lei [ago-
ra sim, temos a Lei13]. No entanto, 

a morte reinou desde Adão até Moisés, 
até sobre aqueles que não tinham pecado 
à semelhança da transgressão de Adão, o 
qual é a figura dAQUELE que havia de 
vir” (Romanos 5:12-14).

“Mas não é assim o dom gratuito 
como a ofensa. Porque, se pela ofensa de 
um morreram muitos, muito mais a gra-
ça [poder] de DEUS e o dom pela graça 
[poder] – que é de um só homem, JESUS 
CRISTO – abundou sobre muitos. E não 
foi assim o dom como a ofensa por um 
só que pecou; porque o juízo veio de uma 
só ofensa, na verdade, para condenação, 
mas o dom gratuito veio de muitas ofen-
sas para justificação. Porque, se pela ofen-
sa de um só a morte por ele reinou, mui-
to mais os que recebem a abundância da 
graça [poder], e do dom da justiça, reina-
rão em vida por um só, JESUS CRISTO. 
Pois assim como por uma só ofensa veio 
o juízo sobre todos os homens para con-
denação, assim também por um só ato de 
justiça veio a graça sobre todos os homens 
para justificação de vida. Porque, como 
pela desobediência de um só homem, 
muitos foram feitos pecadores, assim pela 
obediência de um, muitos serão feitos jus-
tos. Veio, porém, a Lei para que a ofensa 
abundasse; mas, onde o pecado abundou, 
superabundou a graça [poder]; para que, 
assim como o pecado reinou na morte, 
também a graça [poder] reinasse pela jus-
tiça para a vida eterna, por JESUS CRIS-
TO nosso SENHOR” (Romanos 5:15-21).

(Continua na página 4)

11 Isa. 26:3, Mat. 4:4, Atos 20:32, Rom. 10:17, 13:11-14, Ef. 
5:15-20, 6:12-18, Col. 3:12-17, 2 Tes. 2:11-13, 2 Tim. 2:15, 
3:14-17, 1 João 2:4-14   12 Atos 5:29-31, 13:38-39, 26:13-18, 
Rom. 4:16-25, 5:8-21, Ef. 1:3-14, 2:4-9, Col. 1:12-14   

Escócia

Saudações, Santos de Deus!
Estou lhes escrevendo para informar que recebi o pacote de literatura e come-

cei a evangelização fazendo uso dela. O conteúdo do pacote enriquecerá vidas 
e também alertará as pessoas sobre a graça salvadora de Jesus e Seu amor pela 
humanidade. Com base nos comentários que tenho recebido sobre seu material, 
que têm sido tanto esclarecedores quanto informativos, talvez sejam necessários 
novos fornecimentos quando concluirmos nossos trabalhos.

Entretanto, as bíblias recebidas foram distribuídas a novos convertidos de 
nossa igreja e vamos enviar algumas fotos do processo pela internet, quando 
fizermos a próxima solicitação.

Aceitem nossos mais efusivos agradecimentos for sua valiosa contribuição. 
Vocês estão ajudando imensamente no evangelismo em todo o planeta, cum-
prindo as tarefas dessa grande missão. Que Deus banhe seu ministério infinita-
mente com Sua benevolência divina.
Atenciosamente,
Evangelista James Konah                                                                        Euless, Texas

Texas

Estou feliz por enviar esta doação aos 
meus queridos irmãos e irmãs no Corpo de 
Cristo. Não foram capazes de fechar nossa 
Igreja durante os ataques de 2008 nem com 
todas as mentiras que levaram ao indevido 
encarceramento do Pastor Alamo. Esses fa-
tos, por si, são um grande incentivo e uma 
prova de que Deus ainda está à frente deste 
trabalho (construído sobre a Rocha Eterna) e 
os portões do inferno não hão de prevalecer 
contra ele.
Amamos todos vocês.
Irmão NL                               Escócia, Reino Unido

13 Mat. 5:17-48, 22:36-40, Lucas 10:25-28, 16:16-17, Rom. 3:28-31, 6:11-23, 7:4-25, 8:1-4, 1 Cor. 7:19, 9:19-21, 
Tiago 2:8-12   
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14  Sal. 51:5, Rom. 3:10-12, 23   15 Mat. 26:63-64, 27:54, Lucas 1:30-33, João 9:35-37, Rom. 1:3-4   16 Atos 4:12, 20:28, Rom. 3:25, 1 João 1:7, Apoc. 5:9   17 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   18 Lucas 22:69, Atos 2:25-36, Heb. 10:12-13   19 1 Cor. 3:16, Apoc. 3:20   20 Efés. 2:13-22, Heb. 9:22, 
13:12, 20-21, 1 João 1:7, Apoc. 1:5, 7:14   21 Mat. 26:28, Atos 2:21, 4:12, Efés. 1:7, Col. 1:14   22 Mat. 21:22, João 6:35, 37-40, Rom. 10:13   23 Heb. 11:6   24 João 5:14, 8:11, Rom. 6:4, 1 Cor. 
15:10, Apoc. 7:14, 22:14   25 Mat. 28:18-20, João 3:5, Atos 2:38, 19:3-5   26 Deut. 4:29, 13:4, 26:16, Josué 1:8, 22:5, 2 Tim. 2:15, 3:14-17, Tiago 1:22-25, Apoc. 3:18

Você pode ser o elo perdido, aquele 
que pertenceria ao CORPO DE CRIS-
TO, que o diabo tem escondido de você, 
que você não percebeu que tem desejado 
a todo tempo! Participe já, fazendo a se-
guinte oração:

Meu SENHOR e meu DEUS, tem 
misericórdia de minha alma pecado-
ra.14 Creio que JESUS CRISTO é o FI-
LHO do DEUS vivo.15 Creio que ELE 
morreu na cruz e derramou o SEU 
precioso sangue pelo perdão de todos 
os meus pecados anteriores.16 Creio 
que DEUS ressuscitou JESUS dentre os 
mortos pelo poder do ESPÍRITO SAN-
TO17 e que ELE está sentado à destra 
de DEUS neste momento, ouvindo a 
minha confissão de pecados e esta ora-
ção.18 Abro a porta de meu coração e TE 
convido a entrar, SENHOR JESUS.19 
Lava todos os meus pecados imundos 
no sangue precioso que TU derramas-
te em meu lugar na cruz do Calvário.20 

TU não vais me rejeitar, SENHOR JE-
SUS; TU irás perdoar os meus pecados 
e salvar a minha alma. Sei disso porque 
a TUA PALAVRA, a Bíblia, o diz.21 A 
TUA PALAVRA diz que TU não recu-
sas ninguém, e isso me inclui.22 Portan-
to, sei que TU me ouviste, que TU me 
respondeste e que estou salvo.23 Agra-
deço-TE, SENHOR JESUS, por salva-
res a minha alma, e vou demonstrar a 
minha gratidão cumprindo os TEUS 
mandamentos e não pecando mais.24

 Depois da salvação, JESUS disse que 
você deve ser batizado, completamente 
imergido na água em nome do PAI, do 
FILHO e do ESPÍRITO SANTO.25 Estu-
de a Bíblia (tradução para o português 
por João Ferreira de Almeida, ou em in-
glês a Versão King James) com diligên-
cia, e faça o que ela diz.26

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 Ala-
mo. Enviaremos as publicações gratui-
tamente. Ligue ou envie-nos um e-mail 
para obter mais informações. Comparti-

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

salvo, conforme ordena JESUS, não 
roube de DEUS seu dízimo e suas ofer-
tas. DEUS disse: “Roubará o homem a 
DEUS? Todavia vós ME roubais, e dizeis: 
Em que TE roubamos? Nos dízimos e 
nas ofertas. Vós sois amaldiçoados com 
a maldição; porque a MIM ME roubais, 
sim, vós, esta nação toda [e todo este 
mundo]. Trazei todos os dízimos [10% 
da renda bruta] à casa do tesouro, para 
que haja mantimento [alimento espiritu-
al] na MINHA casa [almas salvas], e de-
pois fazei prova de MIM, diz o SENHOR 
DOS EXÉRCITOS, se EU não vos abrir 
as janelas do Céu, e não derramar sobre 
vós tal bênção, que dela vos advenha a 
maior abastança. Também por amor de 
vós reprovarei o devorador, e ele não 
destruirá os frutos da vossa terra; nem a 
vossa vinha no campo lançará o seu fru-
to antes do tempo, diz o SENHOR DOS 
EXÉRCITOS. E todas as nações vos cha-
marão bem-aventurados; porque vós se-
reis uma terra deleitosa, diz o SENHOR 
DOS EXÉRCITOS” (Malaquias 3:8-12).

Tony Alamo, World Pastor, Tony Alamo Christian Ministries Worldwide  •  P.O. Box 2948, Hollywood, CA 90078 USA
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Em caso de reimpressão, por gentileza cite os dados de direitos autorais e de registro a seguir:
© Copyright: janeiro 2015   Todos os direitos reservados: World Pastor Tony Alamo   ® Registrado em janeiro 2015

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

PORTUGUESE—VOLUME 20700—LONGING TO BELONG

(Continuação da página 3)

ANSIOSOS 
POR FAZER PARTE


