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JESUS disse: “O reino dos
céus é semelhante a um certo REI
[DEUS, nosso PAI], que celebrou
as bodas de SEU FILHO [JESUS]
e enviou SEUS servos a chamar
os convidados para a cerimônia,
e eles não quiseram vir. Novamente, ELE enviou outros servos,
dizendo: ‘Dizei-lhes que estão
convidados: Eis que lhes preparei
MINHA ceia: MEUS bois e meus
novilhos gordos foram abatidos e
tudo está pronto: vinde para o casamento’ ” (Mateus 22:1-4).
“Porém, fizeram pouco caso
e cada qual seguiu seu caminho,
um para suas terras, outro para seu
negócio: E os demais, apoderando-se
de SEUS servos, os ultrajaram perversamente e os mataram” (Mateus 22:56). Essa é a parábola que fala dos discípulos cristãos testemunhando aos
gentios, convidando-os a serem salvos do lago de fogo e abençoados por
DEUS de todas as formas. Porém, assim como a maioria das pessoas más
já fez e ainda faz, não apenas recusam,
mas perseguem e matam aqueles que
os convidam.
“Mas quando o REI soube disso,
ficou furioso e enviou SEUS exércitos

Pastor Tony Alamo e Mr. T
(“Rocky III” e “Esquadrão Classe A”)

e destruiu aqueles assassinos, e incendiou sua cidade” (Mateus 22:7). Essa
é a ira de DEUS no Novo Testamento! “Então disse ELE a SEUS servos:
‘O casamento está pronto, mas os que
foram convidados não são dignos.
Ide, portanto, às estradas e, a quantos
encontrardes, convidai-os para a cerimônia’ ” (Mateus 22:8-9). É isso que
fazemos. É isso que enfurece o diabo
a tal ponto de nos aprisionar, roubar
nossos filhos e nos caluniar. “Então
esses servos seguiram para as estradas
e juntaram tantas pessoas quantas puderam encontrar, boas e más: e o ca-

1 Mat. 8:11-12, 13:41-42, 49-50, 24:48-51, 25:1-13, 31-46, Lucas 9:59-62, 14:16-33, João 3:3-8, Apoc. 16:15
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samento estava repleto de convidados” (Mateus 22:10). O diabo,
o governo de Satanás, sabe que
cada uma das igrejas evangélicas
tem algumas pessoas más que ele
pode usar para mentir contra JESUS e SEUS seguidores.
“E quando o REI veio para ver
seus convidados, ELE viu um homem que não usava vestimentas
apropriadas para um casamento:
E disse ELE ao homem: ‘Amigo,
como vieste aqui sem te vestires
adequadamente para o casamento?’ ” (Mateus 22:11-12). Em outras palavras, por que não foste
salvo, lavado com o Sangue de JESUS
e vestiste roupas brancas, livres do
pecado? “E o homem não tinha palavras. Disse então o REI aos servos:
‘Amarrai-lhe as mãos e os pés e levai-o
daqui, e deixai-o lá fora na escuridão;
haverá derramamento de lágrimas e
ranger de dentes’ ” (Mateus 22:12-13).
Essa parábola é uma predição do que
irá acontecer a todos aqueles que não
receberem a salvação – todos os que
não forem dignos!1
Quando DEUS disse que traria os
judeus de volta à sua terra de origem
(Continua na página 2)
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e que os manteria ali para sempre,
ELE o fez (14 de maio de 1948, Ezequiel 37:21-28).2 DEUS disse que salvaria Judeus eleitos, cento e quarenta
e quatro mil de nós, e que seríamos
todos como Joões Batistas dos últimos
dias. ELE está cumprindo o que disse!
(Apocalipse 7:2-8, 14:1-5).
ELE disse que haveria um governo
mundial único, uma mídia mundial
única e uma igreja mundial única
que teriam seu poder proveniente do
diabo.3 Todos podemos ver isso conforme DEUS disse (Apocalipse 13:17). E ELE declarou que a boca do
diabo – a mídia –, o governo mundial único e a seita católica romana,
juntamente com o diabo, incitariam
a guerra contra DEUS, CRISTO, a
PALAVRA de DEUS e os verdadeiros
cristãos; todos vemos isso acontecendo diante dos nossos olhos.4 A lista
é infinita, com tantas blasfêmias, prisões, acusações falsas, etc. Então você
sabe, com certeza, que o dia do juízo
está próximo.5 Esperamos que você
esteja vestindo trajes adequados para
a cerimônia.
Eis aqui outra profecia, do livro de
Zacarias, que deve se cumprir em breve: “Eis que eu farei de Jerusalém uma
taça que embriague todos os povos ao
seu redor e também Judá, durante o
cerco contra Jerusalém. E acontecerá,
naquele dia, que farei de Jerusalém
uma pedra pesada para todos os povos; todos os que a carregarem certamente serão despedaçados; e ajuntarse-á contra ela todo o povo da terra”
(Zacarias 12:1-3).
2 Deut. 30:1-5, Isa. 11:10-12, 27:12-13, 43:1-6, Jer. 23:78, 32:36-44, Ezeq. 11:16-20, 20:40-44, 34:11-16, 36:1638, 37:15-28, 39:23-29, Oséias 1:8-11, Amós 9:14-15,
Miq 4:6-8. Sof. 3:16-20, Zac. 8:1-15 3 Dan. 2:28-45,
7:7-25, Apoc. cap. 13, 14:8-11, cap. 17-18 4 Dan. 2:40,
7:20-25, Apoc. 12:9-17, 13:3-17, 17:11-15, 18:24, 19:12 5 Lucas 21:7-36, 1 Pedro 4:7, 2 Pedro 3:3-12, Judas
3-21, Apoc. 1:1-3, 22:10-12

“Naquele dia, diz o SENHOR, ferirei de espanto a todos os cavalos
[todas as nações], e de loucura [como
certamente acontece hoje em dia] os
que montam neles [os líderes das nações]; mas sobre a casa de Judá abrirei
os MEUS olhos, e ferirei de cegueira [e
são mesmo cegos] a todos os cavalos
dos povos [todas as nações]” (Zacarias 12:4).
“Então os governadores de Judá dirão no seu coração: Os habitantes de
Jerusalém são a minha força no SENHOR dos EXÉRCITOS, seu DEUS.
Naquele dia, porei os governadores
de Judá como um braseiro ardente no
meio da lenha, e como um facho de
fogo entre gavelas; e à direita e à esquerda consumirão a todos os povos
em redor, e Jerusalém será habitada
outra vez no seu lugar, em Jerusalém.
E o SENHOR salvará primeiramente
as tendas de Judá, para que a glória da
casa de Davi e a glória dos habitantes
de Jerusalém não seja exaltada sobre

Judá. Naquele dia, o SENHOR protegerá os habitantes de Jerusalém; e o
mais fraco dentre eles naquele dia será
como Davi, e a casa de Davi será como
DEUS, como o anjo do SENHOR
diante deles. E acontecerá, naquele
dia, que procurarei destruir todas as
nações que vierem contra Jerusalém”
(Zacarias 12:5-9).6
“E esta será a praga com que o Senhor ferirá a todos os povos que guerrearam contra Jerusalém: a sua carne
apodrecerá, estando eles em pé, e lhes
apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e a língua lhes apodrecerá na sua
boca” (Zacarias 14:12).
Redigi um livro sobre as centenas de profecias cumpridas acerca
da primeira vinda do SENHOR no
Antigo Testamento. Gostaria de escrever mais sobre a segunda vinda
do SENHOR, esperada em breve.
Mesmo os que não foram salvos sabem que ELE virá muito em breve.
(Continua na página 4)
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Malaui
(Traduzido do cheua)
Caro Pastor Tony Alamo,
Estou feliz em escrever esta carta para o senhor. Que o Deus dos céus seja louvado por tudo que Seu servo Tony Alamo está constituindo em todo o mundo.
Aqui em Malaui, os ministérios Namitambo têm crescido graças à distribuição que
fazemos de diversas obras de sua literatura, escritas pelo ministro de Deus, Pastor
Tony Alamo.
Eu, pastor da igreja de Tony Alamo em Malaui, estou agradecido por tudo que
vocês me enviaram para difundir a mensagem a todo o mundo, conforme está escrito na Bíblia em Mateus 28:19-20 e Marcos 16:15-16.
E obrigado pelos diversos exemplares do livro O Messias. Os recém-chegados
que se uniram a nós leram os livros e muitos deles estão conosco. Que o Senhor o
abençoe. Amém.
Servo do Senhor,
Pastor Charles Mblew
Namitambo, Malaui

Publicado no Facebook
Em relação à mensagem “The Secret of How to Defend Your Mind” (O segredo de como defender sua mente), K. G. J. escreveu: “Li este longo artigo na
íntegra. Levou algum tempo para lê-lo, também por parar ocasionalmente a
fim de refletir sobre o que eu estava lendo. Deveria ser uma leitura obrigatória
para todo o mundo! Obrigado por dedicar seu tempo e esforço para redigi-lo.
JESUS CRISTO É NOSSO SENHOR E SALVADOR. Amém”.
Em relação à mensagem “Troubles?” (Problemas?), D. W., de Birmingham,
Alabama, escreveu: “Ninguém quer ouvir falar da ira de Deus, apenas de seu
amor e de suas bênçãos. Continue pregando, irmão”.
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Caro Pastor Alamo,
Meu primo Chad, por quem temos
orado e que estava internado no hospital com sérios problemas no fígado
devido ao alcoolismo, faleceu ontem.
Cerca de uma semana e meia atrás, consegui conduzi-lo ao arrependimento e à
salvação.
Minha tia estava me impedindo de
falar com ele porque ela não acredita na Palavra de Deus. Minha mãe me
chamou e me disse que Chad estava em
coma e prestes a morrer.
Minha tia me dizia que não havia
telefone no quarto dele e que não teria
como eu falar com ele (não era permitido o uso de telefone celular em seu
quarto). Então liguei diretamente para

Prezado Pastor,
Gostaria de compartilhar isto com
vocês, pois estava orando. Faço jejum
e oro com frequência por nossos filhos
afastados, que caíram em pecado em
meio a todas essas tribulações; e realmente por todos os filhos em todo o
mundo, porque meu coração traz muito pesar por eles, pois são bastante ignorantes da Verdade. Isso me fez pensar sobre como, quando eu estava na
Costa Leste com meu filho Jonathan,
distribuíamos sua literatura evangélica
em tantas universidades, e essas crianças (chamo-as de crianças – tenho 60
anos agora –, mas são, na verdade, jovens adultos) me fazem lembrar muito
de nós mesmos – da geração dos anos
60 –, muitos de nós hippies sem rumo,
naquela época; porém, esses jovens de
hoje estão tão perdidos e confusos e em
busca de verdade quanto nós estávamos.
Eles nasceram na era da computação e
sua fuga e busca são feitas de maneira
diferente, é só isso.
Lembro-me de como Susie, em uma
mensagem, se referia ao grupo dos cris-

Califórnia
o hospital e eles transferiram a ligação
para o quarto do meu primo. Minha tia
atendeu. Pedi a ela que colocasse o telefone no ouvido de Chad. Conforme o
senhor ensinou à congregação, eu sabia
que ele me escutaria, e da mesma forma
como o senhor nos treinou, pedi à minha tia que segurasse a mão de Chad e
eu pediria a ele que apertasse a mão dela
se estivesse me ouvindo.
Comecei a falar com ele e imediatamente minha tia disse, entusiasmada:
“Ele está apertando minha mão!” Continuei a contar para ele sobre o sangue
de Jesus que foi derramado por ele, o
plano de salvação e o Céu. Pedi ao meu
primo que fizesse a oração do pecador

em seu coração, pois ele não podia falar.
À medida que ele repetia a oração, eu
conseguia ouvi-lo tentando falar com
gemidos. Eu sentia o Espírito Santo fortemente enquanto orava com ele.
Estou muito agradecida porque ele
está com Jesus agora e agradeço a Deus
Suas promessas. Pastor, sou muitíssimo
grata pelo senhor e por seu ministério,
no qual aprendi de forma tão clara a testemunhar às pessoas por meio de seus
ensinamentos. Amo o senhor muito.
Obrigada por suas instruções e seu maravilhoso testemunho como verdadeiro
cristão. Tenho orgulho de fazer parte de
seu ministério. Louvemos ao Senhor.
Suzette
Santa Clarita, Califórnia

Arkansas
tãos evangelistas dos últimos tempos
como “O Exército de Joel” [mencionado
no livro do profeta Joel]. Ela disse que a
guerra do Vietnã foi um truque do diabo
para eliminar o Exército de Joel. O que
eu estava pensando naquele momento,
orando, era que Deus chamou o senhor
e Susan para realizarem um trabalho
de evangelismo sobrenatural para Ele,
e acredito que o Evangelho se difundiu
pelo mundo de tal forma, que este nunca
mais foi o mesmo. De uma forma ou de
outra, acredito que a maioria das pessoas
ouviu o Evangelho e decisões foram tomadas, e nós estamos sentindo os efeitos
dessas decisões hoje. Os que rejeitaram
a Palavra naquela época seguiram seu
caminho e tiveram filhos que nasceram
em lares sem Deus. Essas crianças cresceram e tiveram filhos também, e essa é
a geração que vemos hoje, sem a menor
noção do que seja a realidade, de quem
seja Deus, do porquê estão aqui e o que
acontecerá com esta terrível confusão
em nosso planeta, onde nasceram. Esse
é o verdadeiro motivo pelo qual este go-

verno satânico quer o senhor encarcerado – para tentar impedi-lo de divulgar a
VERDADE de que JESUS EM BREVE
VOLTARÁ.
E, finalmente, fiquei pensando enquanto orava: e se o Senhor postergar
Sua vinda? Pode-se sequer imaginar
esses seres humanos perdidos gerando mais filhos e assim por diante? Esses “Estados Unidos” estão distantes de
Deus, tão egoístas e egocêntricos. Farão
qualquer coisa para continuar a viver
em pecado, e são presas fáceis para o
governo mundial único e para a igreja
mundial única da Besta – O Vaticano,
a Prostituta do Apocalipse. O palco está
montado para a marca da Besta.
Obrigada pela luz que o senhor trouxe do céu para a terra e porque o senhor
é o nosso pastor. Temos orgulho de viver
e morrer pelo Evangelho que o senhor
prega. Amamos o senhor, Pastor Tony.
Que Deus banhe sua vida de bênçãos infindas e que lhe traga libertação.
Em nome de Jesus. Amém.
Irmã Shelley
Fort Smith, Arkansas

https://twitter.com/tonyalamominist
https://www.youtube.com/user/PastorTonyAlamo

MINISTÉRIO ALAMO ON-LINE
www.alamoministries.com

https://www.facebook.com/pages/TONY-ALAMO-Christian-Ministries
/729439147079523?fref=ts
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ço-TE, SENHOR JESUS, porque salvas a
minha alma, e vou demonstrar a minha
gratidão cumprindo os TEUS mandamentos e não pecando mais.17

(Continuação da página 2)
Acerte-se com DEUS! Para começar, faça
esta oração:
Meu SENHOR e meu DEUS, tem
misericórdia de minha alma pecadora.7
Creio que JESUS CRISTO é o FILHO do
DEUS vivo.8 Creio que ELE morreu na
cruz e derramou o SEU precioso sangue
pelo perdão de todos os meus pecados
passados.9 Creio que DEUS ressuscitou
JESUS dentre os mortos pelo poder do
ESPÍRITO SANTO10 e que ELE está sentado à destra de DEUS neste momento,
ouvindo a minha confissão de pecados
e esta oração.11 Abro a porta de meu coração e TE convido a entrar, SENHOR
JESUS.12 Lava todos os meus pecados
imundos no sangue precioso que TU
derramaste em meu lugar na cruz do
Calvário.13 TU não vais me rejeitar, SENHOR JESUS; TU irás perdoar os meus
pecados e salvar a minha alma. Sei disso porque a TUA PALAVRA, a Bíblia, o
diz.14 A TUA PALAVRA diz que TU não
recusas ninguém, e isso me inclui.15 Portanto, sei que TU me ouviste, que TU me
respondeste e que estou salvo.16 Agrade-

Depois da salvação, JESUS disse que
você deve ser batizado, completamente
imergido na água em nome do PAI, do
FILHO e do ESPÍRITO SANTO.18 Em
seguida, estude a Bíblia (tradução para o
português por João Ferreira de Almeida,
ou em inglês a Versão King James), e para
benefício próprio e de outras pessoas faça
o que lá está escrito.19
CRISTO e DEUS PAI agora vivem em
você por meio do ESPÍRITO SANTO. Há
uma forma de receber em você uma porção mais generosa da natureza de DEUS.
Quanto mais a natureza divina de DEUS
viver em você, mais você será capaz de
resistir às tentações que tão facilmente
afastaram tantos milhões de cristãos da
salvação. Ore pelo batismo do ESPÍRITO SANTO. Para obter instruções sobre
como receber o batismo do ESPÍRITO
SANTO e para receber mais da divina
natureza de DEUS, solicite nossa literatura ou ligue para nós, pois sem viver uma
vida santa ninguém verá o Senhor (Hebreus 12:14).
O SENHOR quer que você conte aos
outros sobre sua salvação (Marcos 16:15).

Você pode se tornar um distribuidor da
literatura Evangelho do Pastor Tony Alamo. Enviaremos as publicações gratuitamente. Ligue ou nos envie um e-mail
para obter mais informações. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas.
Se você deseja que o mundo seja salvo,
conforme ordena 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).

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

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 à vida para todos aqueles que queiram
morar em nossas localidades nos EUA e que verdadeiramente estejam dispostos a servir ao SENHOR de todo o coração, alma, mente e força.
Serviços de adoração diariamente às 20h, e aos domingos às 15h e às 20h, na igreja da região de Los Angeles,
13136 Sierra Highway, Santa Clarita, California 91390, (661) 251-9424.
Transporte gratuito de ida e volta para os serviços de adoração, na esquina da Hollywood Boulevard com a
Highland Avenue, Hollywood, California, diariamente às 18h30min, e aos domingos às 13h30min e às 18h30min.
Serviços de adoração em Nova Iorque todas as terças-feiras às 20h, e em outras localidades todas as noites.
Ligue para (908) 937-5723 e obtenha mais informações. SÃO SERVIDAS REFEIÇÕES APÓS OS SERVIÇOS DE ADORAÇÃO.
Solicite um exemplar gratuito do livro O Messias, do Pastor Alamo, que mostra CRISTO revelado em mais de 333 profecias do Antigo Testamento.
Torne-se um trabalhador na colheita de almas distribuindo as publicações do Pastor Alamo.
Todas as nossas publicações e mensagens de áudio são gratuitas, incluindo o frete.
Se alguém tentar vendê-las, ligue a cobrar para (661) 252-5686.
ESTA PUBLICAÇÃO CONTÉM O VERDADEIRO PLANO DE SALVAÇÃO (Atos 4:12). NÃO A JOGUE FORA. PASSE-A PARA OUTRAS PESSOAS.
Para residentes em outros países, encorajamos a tradução das publicações para seu idioma nativo.
Em caso de reimpressão, por gentileza cite os dados de direitos autorais e de registro a seguir:
© Copyright: agosto de 2015 Todos os direitos reservados: World Pastor Tony Alamo ® Registrado em agosto de 2015
PORTUGUESE—VOLUME 21900—THE TRIBULATION HAS BEGUN

4

