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do TEU reino... E alguma vez ELE 
[DEUS] disse a algum dos anjos: 
Assenta-te à MINHA destra, até que 
ponha a teus inimigos por escabe-
lo de teus pés? Não são porventura 
todos eles espíritos ministradores, 
enviados para servir a favor daque-
les [nós, os filhos adotivos de DEUS] 
que hão de herdar a salvação?” (He-
breus 1:5-8, 13-14).

Agora, voltando à afirmação de 
que “os anjos não têm órgãos sexu-
ais”, você deve saber que quando che-
garmos ao Céu, tampouco nós os te-
remos. O motivo pelo qual estou en-
sinando isso é para que vocês possam 
identificar determinados falsos mes-
tres que dizem que os anjos fizeram 
sexo com as filhas dos homens, pro-
duzindo uma raça de gigantes. Mais 
uma vez, DEUS nunca chama Seus 
anjos de “filhos”. Essa é uma doutrina 
totalmente falsa.

Em 2 Coríntios 6:14-18, encon-
tramos: “Não vos prendais a um jugo 

Os anjos não têm órgãos reprodu-
tores.3 JESUS disse isso em Marcos 
12:25. E DEUS nunca, jamais chama 
Seus anjos de “filhos”.

“Porque, afinal, alguma vez ELE 
[DEUS] disse a algum dos anjos: Tu 
és MEU filho, hoje te gerei? E outra 
vez: Eu lhe serei por PAI, e ele ME 
será por Filho? E outra vez, quando 
ELE introduz no mundo o primogê-
nito [ELE diz ‘primogênito’ com o 
sentido de que, por adoção, haverá 
muitos outros – nós], diz: E todos os 
anjos de DEUS O adorem [JESUS, 
o FILHO unigênito de DEUS]. E, 
quanto aos anjos, ELE diz: Faz dos 
SEUS anjos espíritos, e de SEUS mi-
nistros, labareda de fogo. Mas, do 
FILHO, ELE diz: Ó DEUS, o TEU 
trono subsiste pelos séculos dos sé-
culos; o cetro de equidade é o cetro 

desigual com os infiéis; porque, que 
sociedade tem a justiça com a injus-
tiça? E que comunhão tem a luz com 
as trevas? E que concórdia há entre 
CRISTO e Belial [Belzebu, o diabo]? 
Ou que parte tem o fiel com o infiel 
[descrente]? E que consenso tem o 
templo de DEUS [nós] com os ído-
los? Porque vós sois o templo do 
DEUS vivo, como DEUS disse: Ne-
les habitarei, e andarei dentro deles; 
e eu serei o seu DEUS e eles serão o 
MEU povo. Por isso saí do meio de-
les, e apartai-vos, diz o SENHOR; E 
não toqueis nada imundo, e eu vos 
receberei; e EU serei para vós PAI, 
e vós sereis para MIM filhos e filhas 
[não anjos], diz o SENHOR TODO- 
PODEROSO”.4

“Havia naqueles dias gigantes na 
terra; e também depois [passados 
aqueles dias e ainda hoje], quando os 
filhos de DEUS [não os anjos – nova-
mente, os filhos de Sete, substituto de 

1 Gên. 4:25-26   2 Êx. 34:12-16, Lev. 20:26, Deut. 7:1-6, Esdras 9:1-2, 10-15, 10:10-11, Neem. 13:23-27, Mal. 2:11, 1 Cor. 7:39, 2 Cor. 6:14-18, Efés. 5:11   3 Mat. 22:29-30, Marcos 12:24-
25, Lucas 20:34-36   4 Jer. 31:31-34, 1 Cor. 6:19-20, Efés. 2:21-22, Tito 2:11-14, Heb. 8:8-12   
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“E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre 
a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de DEUS [Os anjos 
de DEUS jamais foram chamados de ‘filhos de DEUS’. Os filhos de DEUS 
são aqueles que acreditam na PALAVRA de DEUS (CRISTO). Esta frase 
refere-se aos filhos de Sete. Sete acreditava em DEUS, assim como Abel.1] 
que as filhas dos homens [essas filhas eram a descendência de Caim, o filho 
ímpio de Adão] eram formosas; e tomaram para si mulheres de todas as 
que escolheram” (Gênesis 6:1-2). DEUS proíbe SEUS filhos de se casarem 
com pessoas ímpias, os filhos da perversão.2
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Abel, uma pessoa de fé] entraram às 
filhas dos homens [os ímpios], e delas 
geraram filhos; estes eram os valen-
tes [fortes na carne] que viveram na 
antiguidade, os homens de fama [da 
época – lutadores, boxeadores e hal-
terofilistas. Essas não eram pessoas de 
DEUS]. E viu o SENHOR que a mal-
dade do homem [não dos anjos, nem 
de seres metade homens e metade an-
jos] se multiplicara sobre a terra e que 
toda a imaginação dos pensamentos 

de seu coração era só má continua-
mente” (Gênesis 6:4-5).

JESUS realmente deixa claro que 
os anjos nunca se casaram com ou-
tros anjos (nem com seres humanos). 
No Céu, nem os anjos nem nós tere-
mos órgãos sexuais nem desejo sexu-
al algum. A presença do ESPÍRITO 
SANTO será tão poderosa, que esta-
remos constantemente em um estado 
além do êxtase.

Marcos 12:18-25 diz: “Então os 
saduceus, que dizem que não há res-
surreição, aproximaram-se dELE [JE-
SUS], e perguntaram-LHE, dizendo: 
Mestre, Moisés nos escreveu que, se 

morresse o irmão de alguém, e dei-
xasse a mulher e não deixasse filhos, 
seu irmão deveria tomar a mulher 
dele [mesmo se já tivesse uma espo-
sa], e suscitar descendência a seu ir-
mão:5 Havia sete irmãos, e o primeiro 
tomou a mulher, e morreu sem deixar 
descendência; e o segundo também a 
tomou e morreu, e nem este deixou 
descendência; e o terceiro, da mes-
ma maneira. E tomaram-na os sete, 
sem, contudo, terem deixado descen-
dência. Finalmente, depois de todos, 
morreu também a mulher. Na ressur-
reição, pois, quando ressuscitarem, 

Índia

5 Gên. 38:8-11, Deut. 25:5-6, Rute 4:5, 10, Mat. 22:24   

Camarões

Prezados Irmãos e Irmãs em Cristo,
Estamos muito felizes com o trabalho do seu minis-

tério. Realmente, o Pastor Tony é um grande líder mis-
sionário que nos inspira, pois, mesmo em condições 
de escassez espiritual, seu ministério leva muitas almas 
a Jesus nos dias finais que estamos vivendo.

Peço que lembrem que somos uma das sucursais 
da árvore de Alamo, porque ele é meu pai espiritual. 
Orem por nós, por favor.

Pela graça de Deus, este ano retiramos muitas vi-
das da escuridão e as trouxemos para a luz eterna com 
o auxílio de sua literatura, que inspira a mudança em 
nossa vida. Dirigimos um programa de batismos e 
adoração na vila de Bobbillanka.

Recebemos diversos testemunhos. Eu gostaria de 
compartilhar um da Irmã Jyothi. Ela recebeu a grande salvação em nome 
de nosso Senhor Jesus Cristo por intermédio de sua literatura. No dia 
5 de março de 2015, ela se internou no hospital público na cidade de 
Rajahmundry em pleno trabalho de parto. Ao mesmo tempo, ela lutava 
contra a paralisia e a baixa pressão sanguínea. Com a ajuda do serviço de 
oração da nossa congregação, ela deu à luz o bebê no oitavo mês de ges-
tação. Enquanto estava internada, recebeu a literatura de vocês em telugu 
e o livro O Messias.

Ela foi curada pelo Senhor! Deus a tocou enquanto ela estava em 
coma. Ela recebeu a poderosa força de nosso Senhor. Aceitou a Jesus 
como Salvador pessoal. Em setembro, os médicos realizaram uma cirur-
gia de coração aberto. Ela agora está em bom estado de saúde! Narrou seu 
testemunho durante o serviço de adoração de domingo. Vejam a imagen.

Estamos orando por vocês. Pedimos que orem por nós e deem seu 
apoio à nossa evangelização tribal e rural.

Que Deus os abençoe.
Seu irmão em Cristo,
S. K.                                                                                Andhra Pradesh, Índia

Prezado Pastor Tony Alamo,
Graça e paz estejam com o senhor e com 

sua igreja. Estou preso na penitenciária de 
Buea já há alguns meses cumprindo minha 
pena de seis anos.

Eu e outros presidiários temos lido sua li-
teratura, que chegou a nós por intermédio do 
Dr. Asomba.

Estou precisando de sua literatura cristã e 
de Bíblias tanto em inglês quanto em francês. 
Desejo utilizar seus materiais aqui no pátio da 
prisão para evangelizar toda a comunidade de 
cerca de 800 detentos. A Deus seja dada toda 
a glória.
N. K.                                           Buea, Camarões

Irmã Jyothi compartilhando seu teste-
munho de salvação e cura
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de qual destes será a mulher? Porque 
os sete a tiveram por mulher. E Jesus, 
respondendo, disse-lhes: Porventura 
não errais vós em razão de não sa-
berdes as Escrituras nem o poder de 
DEUS? Porquanto, quando ressusci-
tarem dentre os mortos, nem se ca-
sarão, nem se darão em casamento, 
mas serão como os anjos que estão 
nos céus”. Eles nunca são sexualmen-
te ativos. Eles não o podem ser.

Então, no Céu, nem os anjos nem 
nós teremos órgãos reprodutores. 
Quando DEUS criou todos os anjos, 
nenhum deles tinha órgãos sexuais, 
de forma que nunca fizeram sexo 
com anjos nem com as filhas dos 
homens. Essa falsa doutrina é perni-
ciosa. E é muito demoníaca! A Bíblia 
diz que Eva é a mãe de toda a carne, 
e Adão é o progenitor.6 Se as pessoas 
fossem levadas a crer nessa falsa dou-
trina, acreditariam que nem todos 
os seres humanos provêm de Adão e 

Rússia

6 Gên. 3:20, 4:1-2, 25-26, 5:3-4, Deut. 32:8, Isa. 43:27, Mal. 2:10, Atos 17:25-26   7 João 3:16, 36, 10:7-11, 14:6, Rom. 
3:23, 5:12-19, 11:32, 1 Cor. 15:21-22, Gál. 3:22, Filip. 2:8-11, Heb. 2:9   8 Lucas 9:1-2, João 14:12, 16:33, Acts 1:8, 
1 Tes. 1:5, 2 Tim. 1:9, 1 João 4:4   9 1 Reis 11:1-11, Neem. 13:23-27   10 Josué 1:8, Mat. 4:4, João 8:31-32, Efés. 6:11-17, 
Col. 3:16, 2 Tes. 2:15, 2 Tim. 2:15, 3:14-17, 1 Pedro 2:2   

Filipinas

Califórnia

Eva. Pensariam que não carregam 
o pecado de Adão e não precisam 
de CRISTO.7 Entretanto, algu-
mas pessoas são possuídas por 
espíritos imundos e sexualmente 
pervertidos que lhes arruínam 
a alma. Esses espíritos podem 
corromper essas almas que não 
assumem o controle nem o do-
mínio sobre eles por intermédio 
de JESUS.8 Salomão, já em idade 
avançada, foi influenciado por 
mulheres pecaminosas, que não 
acreditavam em DEUS, é claro.9

Leia a Bíblia. Estude com dili-
gência para que você possa ser um 
obreiro aprovado aprovado por 
DEUS.10 Porém, você deve rece-
ber a CRISTO primeiro, de forma 
que o ESPÍRITO de CRISTO com 
SEU PAI, por intermédio do ESPÍ-
RITO SANTO, esteja em seu inte-
rior para lhe dar o poder de resistir  

Na manhã de domingo, nosso grupo de evangelização estava distribuindo a 
literatura no Boulevard Hollywood. Eles encontraram uma jovem cristã chama-
da Maria, que veio da Rússia a passeio com uma amiga, a qual queria conhecer 
Hollywood. Maria recebeu o boletim informativo com o artigo “Sodoma e Go-
morra” e foi convidada à nossa igreja. Ela perguntou: “Isso não é a segurança eter-
na, é?” E a resposta foi: “Absolutamente não”. Maria disse: “Eu não assisto a filmes 
e não escuto música profana, então não tenho muita coisa a fazer por aqui”. Maria 
participou de um serviço de adoração matinal de outra igreja, mas disse que foi 
espiritualmente vazio. Contou que disse ao Senhor que realmente gostaria de 
encontrar cristãos de verdade durante sua visita aos Estados Unidos, e ficou o dia 
todo na presença do Senhor ao lado deles.

No domingo, Maria participou de nossos serviços de adoração das 15h e das 
20h, ficando na igreja entre os serviços, e também participou do das 20h na se-
gunda-feira, antes de viajar de volta para casa. Ela levou nossa literatura e várias 
cópias do livro O Messias em russo para distribuir. Maria disse que nos conhecer 
foi definitivamente o ponto alto de sua viagem aos Estados Unidos.

Desde que voltou para casa, Maria manteve contato conosco e escreveu:
Eu ainda tenho muitas saudades e me lembro da excelente igreja de vocês e 

seu povo maravilhoso, e mando as melhores saudações a todos! Eu sinto muita 
falta dos serviços de adoração da igreja e adoraria ver todos vocês novamente. 
Estou de fato muito feliz por ter recebido suas mensagens! Então, por favor, man-
tenham contato, e que Deus os abençoe muito! Que a graça de Jesus esteja com 
vocês!
Sua irmã em Cristo,
Maria                                                                                                                   Moscou, Rússia

Pastor Tony Alamo,
Peguei seu endereço com um amigo 

que me deu diversas obras cristãs para ler, 
e o seu endereço estava na contracapa de 
um dos livros. Bem, eu aceitei a Deus em 
meu coração.

A Palavra ainda é novidade para mim e 
tenho um problema. Tenho tentado con-
seguir uma Bíblia com o Antigo e o Novo 
Testamento. Espero que vocês possam me 
abençoar com uma Bíblia que possa ser 
minha. Vocês poderiam também me en-
viar um exemplar de O Messias?

Vocês e a igreja de vocês estarão sem-
pre em minhas orações. Que Deus aben-
çoe a todos em seu ministério. Obrigado 
pelo tempo e pelo empenho.
De seu irmão cristão,
Domenic B.                   Represa, Califórnia

(De um de nossos tradutores de tagalo)
Posso solicitar mais exemplares da 

literatura que traduzi e também publica-
ções do ministério? Eu sou um pastor e 
ministro. Como posso fazer uma parce-
ria com o Ministério Tony Alamo? Tanto 
a literatura em inglês quanto a literatura 
em tagalo são úteis para nós.

Obrigado por me informarem que 
podemos solicitar literatura cristã para 
distribuição. Dessa forma, vocês pode-
riam enviar inicialmente mais 150 có-
pias da literatura de que dispõem para 
nossa igreja e para distribuição em nos-
sas comunidades? Espero que isso cause 
impacto em nosso ministério na igreja e 
para os perdidos. Agradeço-lhes anteci-
padamente qualquer apoio que possam 
nos fornecer. Que Jesus os abençoe ainda 
mais.
A serviço de Cristo,
F. B.
Solsona, Ilocos Norte, Filipinas

Siga o Ministério Cristão Tony Alamo no
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11 Sal. 51:5, Rom. 3:10-12, 23   12 Mat. 26:63-64, 27:54, Lucas 1:30-33, João 9:35-37, Rom. 1:3-4   13 Atos 4:12, 20:28, Rom. 3:25, 1 João 1:7, Apoc. 5:9   14 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   15 Lucas 22:69, Atos 2:25-36, Heb. 10:12-13   16 1 Cor. 3:16, Apoc. 3:20   17 Efés. 2:13-22, 
Heb. 9:22, 13:12, 20-21, 1 João 1:7, Apoc. 1:5, 7:14   18 Mat. 26:28, Atos 2:21, 4:12, Efés. 1:7, Col. 1:14   19 Mat. 21:22, João 6:35, 37-40, Rom. 10:13   20 Heb. 11:6   21 João 5:14, 8:11, 
Rom. 6:4, 1 Cor. 15:10, Apoc. 7:14, 22:14   22 Mat. 28:18-20, João 3:5, Atos 2:38, 19:3-5   23 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
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à tentação e permanecer forte no SE-
NHOR até o fim. Comece agora mesmo 
erguendo a DEUS esta oração:

Meu SENHOR e meu DEUS, tem 
misericórdia de minha alma pecado-
ra.11 Creio que JESUS CRISTO é o FI-
LHO do DEUS vivo.12 Creio que ELE 
morreu na cruz e derramou SEU pre-
cioso sangue pelo perdão de todos os 
meus pecados passados.13 Creio que 
DEUS ressuscitou JESUS dentre os 
mortos pelo poder do ESPÍRITO SAN-
TO14 e que ELE está sentado à destra 
de DEUS neste momento, ouvindo a 
minha confissão de pecados e esta ora-
ção.15 Abro a porta de meu coração e 
TE convido a entrar, SENHOR JESUS.16 
Lava todos os meus pecados imundos 
no sangue precioso que TU derramas-
te em meu lugar na cruz do Calvário.17 
TU não vais me rejeitar, SENHOR JE-
SUS; TU irás perdoar os meus pecados 
e salvar a minha alma. Sei disso por-
que a TUA PALAVRA, a Bíblia, assim 
o diz.18 A TUA PALAVRA diz que TU 
não recusas ninguém, e isso me inclui.19 
Portanto, sei que TU me ouviste, que 
TU me respondeste e que estou salvo.20  

Agradeço-TE, SENHOR JESUS, porque 
salvas a minha alma, e vou demonstrar 
a minha gratidão cumprindo os TEUS 
mandamentos e não pecando mais.21

Depois da salvação, JESUS disse que 
você deve ser batizado, completamente 
imergido na água em nome do PAI, do 
FILHO e do ESPÍRITO SANTO.22 Em 
seguida, estude a Bíblia (tradução para 
o português por João Ferreira de Almei-
da, ou em inglês a Versão King James), e 
para benefício próprio e de outras pesso-
as faça o que lá está escrito.23

CRISTO e DEUS PAI agora vivem 
em você por meio do ESPÍRITO SAN-
TO. 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 fa-
cilmente afastaram tantos milhões de 
cristãos da salvação. Ore pelo batismo 
do ESPÍRITO SANTO. Para obter ins-
truções sobre como receber o batismo 
do ESPÍRITO SANTO e para receber 
mais da divina natureza de DEUS, solici-
te 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. Você pode 

se tornar um distribuidor da literatura 
Evangelho do Pastor Tony Alamo. En-
viaremos as publicações gratuitamente. 
Ligue ou nos envie um e-mail para ob-
ter mais informações. Compartilhe essa 
mensagem com outras pessoas.

Se você deseja que o mundo seja sal-
vo, conforme ordena JESUS, não roube 
de DEUS SEUS dízimos e SUAS ofer-
tas. Disse DEUS: “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).

OS ANJOS 
FAZEM SEXO?

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