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Quando alguém tenta induzir uma
pessoa tenaz a desistir, esta expressa
sua justa indignação e se torna ainda
mais determinada a prosseguir e com
mais tenacidade do que antes, até mesmo na hora da morte de seu corpo físico.
Muitas vezes, pessoas tenazes se
cansam tanto de lidar com ignorantes,
que em sua exaustão podem querer desistir da vida, conforme o fez Elias: “E
pediu para si a morte, e disse: Já basta,
ó SENHOR; toma agora a minha vida”
(1 Reis 19:4). Elas pedem que DEUS as
leve, mas quando ELE não o faz, elas
seguem em frente, assim como JESUS
o fez, mesmo no momento de Sua morte na cruz.3
Onde estaríamos se JESUS não tivesse resistido até o fim em SUA tenacidade? E o que mais podemos fazer?
Nossa vida eterna no Paraíso depende

JESUS é o definitivo e melhor exemplo de verdadeira tenacidade a ser visto.1
Tenacidade significa “uma qualidade de manter-se firme, sem nunca desistir,
renunciar nem abrir mão de algo”. É como uma pessoa que não abre mão de
seus direitos e (no caso de JESUS) nem da VERDADE e de SUA missão. JESUS
requer que SEUS seguidores sejam pessoas tenazes que sigam SEUS sermões e
os ensinamentos sobre a verdade até mesmo na hora da morte.2
da nossa persistência até o fim.4 “Aquele que perseverar até ao fim, esse será
salvo” (Mateus 10:22).
Havia um homem na Bíblia chamado Jacó, filho de Isaque e Rebeca.
Jacó era um homem pacífico que vivia
em tendas. Ele preferia ficar em casa a
ser como seu irmão Esaú, que levava a
vida perigosa de um caçador. Jacó era
o favorito de sua mãe, mas Isaque demonstrava certa preferência por Esaú,
seu irmão.5
A primeira desavença entre os irmãos foi quando Jacó obteve o direito de primogenitura de Esaú em troca
de um simples prato de lentilha.6 Jacó
tirou vantagem da fome do irmão a
fim de obter o direito de linhagem de
nosso SENHOR JESUS CRISTO, nosso SALVADOR e DEUS. O primogênito recebia, por direito, uma porção
dobrada da herança do pai (Deutero-

nômio 21:17). Entretanto, no caso dos
patriarcas, essa porção era ainda maior.
Ela também assegurava a liderança sobre as pessoas, sobre os irmãos e sobre
toda a família, bem como o direito à
bênção da promessa (Gênesis 27:4,
27-29), que também incluía a futura
posse de Canaã (a Terra Prometida), e
da comunhão com o PRÓPRIO DEUS
TODO-PODEROSO (Gênesis 28:4).
Isaque envelheceu e perdeu a maior
parte da visão. Ele estava prestes a dar
a Esaú sua bênção, pois era seu filho
mais velho, mas sua intenção foi impedida como resultado do engano de
Jacó e Rebeca (esposa de Isaque e mãe
de Esaú e Jacó). Jacó fez-se passar por
Esaú e acrescentou ainda mais falsidade ao seu plano. Jacó então recebeu a
bênção de seu pai (Gênesis 27:1-29).
Esaú odiou seu irmão pelo que fez
(Continua na página 2)
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5 Gên. 25:24-28 6 Gên. 25:29-34, Heb. 12:15-17
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e por este ter tido êxito em seu plano.
Ele (Esaú) planejava tirar a vida de
Jacó, mas aguardava a morte do pai.
Rebeca informou a Jacó os planos de
Esaú, e Jacó fugiu para a casa de Labão,
irmão de Rebeca, em Harã. Isaac aprovou a ida de Jacó, pois queria que ele
se casasse com uma parente, alguém
que não fosse das filhas das terras de
Canaã.7
Jacó se casou com as duas filhas de
Labão, tendo servido a este por catorze
anos a fim de conquistar tal direito. Foram sete anos para cada uma das filhas
acrescidos de mais seis anos. Com isso,
Jacó enriqueceu. Após deixar as terras
de Labão, ficou sabendo que seu irmão
Esaú vinha ao seu encontro.8
Para resumir a história, depois de
enviar suas duas esposas, duas concubinas e seus filhos adiante, Jacó ficou
sozinho naquela noite. Era uma noite
de oração, em que o Anjo do SENHOR
(era o próprio SENHOR) lutou com ele
para saber quanto poder ele teria diante de DEUS. Com fé e tenacidade, ele
prevaleceu, e seu nome mudou de Jacó

para Israel, que significa “homem que
luta com DEUS”.9
Gênesis 32:24-30 declara: “Jacó, porém, ficou só; e lutou com ele um homem [o SENHOR], até que a alva subiu.
E vendo [o SENHOR] que não prevalecia contra ele [Jacó], tocou a juntura
de sua coxa, e se deslocou a juntura da
coxa de Jacó, lutando com ELE. E disse
[o SENHOR]: Deixa-me ir, porque já a
alva subiu. Porém ele [Jacó] disse: Não
TE deixarei ir, se não me abençoares.
E ELE [o SENHOR] disse a ele: Qual
é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então
disse: Não te chamarás mais Jacó, mas
Israel, pois como príncipe lutaste [com
poder] com DEUS e com os homens, e
prevaleceste.
E Jacó LHE perguntou, e disse: Dáme, peço-te, a saber o TEU nome. E
disse: Por que perguntas pelo MEU
nome? E abençoou-o ali. E chamou
Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: Vi a DEUS [CRISTO] face a
face, e a minha alma foi salva”.
Jacó precisava receber uma bênção de DEUS. Seu irmão Esaú estava
próximo, e Jacó pensava que ele ainda
queria matá-lo. Quando você precisa
de uma resposta de DEUS, não desista
até receber a bênção (a resposta).10

O capítulo 15 de Mateus conta sobre uma mulher cananeia que clamou
a Jesus, dizendo: “SENHOR, FILHO
de Davi, tem misericórdia de mim, que
minha filha está miseravelmente endemoninhada. Mas ELE [JESUS] não deu
uma única palavra em resposta. E os
seus discípulos, aproximando-se dELE,
rogaram-LHE, dizendo: Despede-a,
porque vem gritando atrás de nós. E
ELE, respondendo, disse: EU não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa
de Israel. Então chegou ela [assim como
Jacó], e adorou-O, dizendo: SENHOR,
socorre-me [não desistindo]! ELE, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cães.
E ela disse: Sim, SENHOR, mas também
os cães comem das migalhas que caem
da mesa dos seus senhores. Então respondeu JESUS, e disse-lhe: Ó mulher,
grande é a tua fé [sabes que sou um bom
DEUS, mas exijo fé e tenacidade]: Seja
isso feito para contigo como tu desejas.
E desde aquela hora a sua filha ficou sã”
(Mateus 15:22-28).
Vamos nos apegar a DEUS em nome
de JESUS e obter nossas respostas às situações mais impossíveis que temos de
encarar, assim como tantos o fizeram.11
(Continua na página 4)

7 Gên. 27:41-46, 28:1-9 8 Gên. cap. 29-31, 32:1-8 9 Gên. 32:22-30 10 Sal. 34:4-17, 55:15-23, Mat. 7:7-8, 21:21-22, Lucas 18:1-8, João 15:7, Rom. 8:26-27, 12:12, Efés. 6:17-18, Filip. 4:6,
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Malaui

Tailândia
Que a paz esteja com todos. Espero que tudo esteja bem com
vocês e com o ministério. Recebi diversos boletins informativos e
agradeço-lhes as cópias que me enviaram. É de grande ajuda para
mim (particularmente neste lugar) aprender sobre Deus e o que Ele
pode fazer em minha vida. Estou presa aqui há quatro anos. Tenho
saudades de minha família e sinto falta de estar com meus filhos e
cuidar deles, torcendo por minha liberdade em breve. Sei que Deus
tem um objetivo em tudo o que faz, e Seu tempo é o melhor. Peço
que nos incluam em suas orações e que Deus nos liberte e cuide de
todas as necessidades deste lugar. Muito obrigada por me incluírem
em sua lista de correspondência. Que Deus abençoe vocês e sua
equipe.
Sua irmã em Cristo,
A. M. Samphors
Bangkok, Tailândia

Meu prezados irmãos em Cristo:
Quero agradecer-lhes o seu amor
para comigo e com o meu ministério.
Com sua doação de materiais didáticos, descobrimos a verdade. Diversas
pessoas da religião católica estão vindo encontrar Jesus. Continuem enviando sua literatura e Bíblias Sagradas.
Que Deus os abençoe!
J. M.
Bangwe, Malaui

www.alamoministries.com

Siga o Ministério Cristão Tony Alamo no
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Zâmbia
Prezados Embaixadores de Cristo:
Escrevo para informar que recebi
hoje o pacote que vocês enviaram.
Muito obrigado pelo material e por
sua bondade para com as almas perdidas. Saudamos vocês por tudo isso
em nome do Senhor Jesus Cristo.
Saibam também que a campanha
da qual falei no início do mês foi um
sucesso. Assistimos ao poderoso movimento da mão de Deus, visto que
diversos muçulmanos entregaram
a vida a Cristo, aceitando-O como
Senhor e Salvador de sua vida. Juntamente com isso, houve sinais, ad-

miração e milagres – os doentes foram curados, os endemoninhados
foram libertados, e os que estavam
presos [por Satanás] foram soltos
NO PODEROSO NOME DE JESUS
CRISTO. Aleluia ao CORDEIRO DE
DEUS! Além disso, 48 pessoas foram
batizadas. Estou anexando fotos delas.
Temos outra campanha no mês que
vem. Orem conosco pela provisão do
Senhor para as demandas dessa nova
campanha. Espero ter notícias de vocês em breve!
A serviço do Senhor, atenciosamente,
S. J. N.
Chipata, Zâmbia

Colômbia

Cura e Salvação

(traduzido do espanhol)
Prezados Irmãos do Ministério Alamo,
Estamos muito satisfeitos em servir ao Senhor por meio do evangelho
aqui na cidade de Medelim. Minha esposa Gladis e eu agradecemos ao
Senhor e a vocês porque têm nos aceitado como irmãos em Cristo, pois
nos sentimos parte de seu ministério. Estamos orando para que o Espírito
Santo dê Seu testemunho e assim possamos trabalhar juntos no sagrado
evangelho do Reino de Deus e do Senhor Jesus Cristo.
Somos gratos pelo seu apoio com sua literatura. Acabamos de receber uma grande caixa com material cristão, inclusive com Bíblias e livros,
além de outros materiais.
Que Deus os abençoe! O material será distribuído EM ORAÇÃO, com
a palavra do testemunho de que Jesus Cristo vive e é a única esperança da
humanidade. Precisamos muito do seu apoio para o trabalho que temos
realizado aqui. As pessoas são muito relutantes, perdidas em idolatria, mas
a Palavra de Deus há de continuar a trabalhar em cada coração. Amém!
Com as bênçãos de Cristo,
Evangelistas Torres e Gladis
Medelim, Colômbia

Prezado Pastor Tony, Irmãos e Irmãs,
Obrigado por orarem por mim. Dois médicos examinaram meus olhos e disseram
que havia uma tumor por trás de um deles,
o que poderia ser cancerígeno, e que eu
deveria consultar um especialista imediatamente. Fiz uma visita ao maior especialista,
o qual me examinou e nada encontrou. Eu
respondi: “Glória a Deus!” Contei a ele como
os outros médicos estavam preocupados e
ele resolveu me examinar outra vez. Durante o exame, expliquei que meu pastor, Tony
Alamo, é judeu e renasceu cristão, e que ele
e a nossa congregação estavam orando a
Jesus pela minha cura.
O Dr. Israel então disse: “Examinei tudo
e não há nada aqui. A oração funciona!” O
setor de correspondências enviou a ele o
testemunho do Pastor Alamo e um exemplar de O Messias.
Ao deixarmos o consultório, a Irmã
Mary Jane, que me acompanhou, teve
a oportunidade de conversar com uma
mulher que estava muito deprimida. Ela
contou a essa mulher o que acabara de
acontecer comigo, e esta manifestou seu
desejo de entregar o coração ao Senhor e
ser salva. Ela recitou a oração do pecador
em arrependimento conosco e agora renasceu e se sente muito encorajada. Estamos enviando uma Bíblia e nossa literatura
para ela.
Irmã Shelley

El Salvador
(traduzido do espanhol)
Gostaríamos de informar que já recebemos a caixa com boletins informativos, Bíblias, exemplares de O Messias e camisetas. Distribuímos
esse material em evangelismo. Cada vez mais almas se prostram aos pés
de Jesus Cristo. Solicitamos uma nova doação com mais boletins informativos, Bíblias, livros e camisetas.
Atenciosamente,
Pastores Joel e Isaac
São Salvador, El Salvador
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Se você não renasceu do ESPÍRITO, renascerá ao fazer esta oração a DEUS:
Meu SENHOR e meu DEUS, tem misericórdia de minha alma pecadora.12
Creio que JESUS CRISTO é o FILHO do
DEUS vivo.13 Creio que ELE morreu na
cruz e derramou SEU precioso sangue
pelo perdão de todos os meus pecados
passados.14 Creio que DEUS ressuscitou JESUS dentre os mortos pelo poder
do ESPÍRITO SANTO15 e que ELE está
sentado à destra de DEUS neste momento ouvindo a minha confissão de
pecados e esta oração.16 Abro a porta de
meu coração e TE convido a entrar, SENHOR JESUS.17 Lava todos os meus pecados imundos no sangue precioso que
TU derramaste em meu lugar na cruz
do Calvário.18 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, assim o diz.19 A TUA PALAVRA
diz que TU não recusas ninguém, e isso
me inclui.20 Portanto, sei que TU me
ouviste, que TU me respondeste e que
estou salvo.21 Agradeço-TE, SENHOR
JESUS, porque salvas a minha alma, e

vou demonstrar a minha gratidão cumprindo os TEUS mandamentos e não
pecando mais.22
JESUS disse que depois da salvação
você deve ser batizado, completamente
imergido na água em nome do PAI, do
FILHO e do ESPÍRITO SANTO.23 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.24
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.25 Para obter
instruções sobre como receber o batismo
do ESPÍRITO SANTO e para receber
mais da divina natureza de DEUS, solicite nossa literatura ou nos ligue, 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. 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 SEUS dízimos nem SUAS
ofertas. 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 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).

12 Sal. 51:5, Rom. 3:10-12, 23 13 Mat. 26:63-64, 27:54, Lucas 1:30-33, João 9:35-37, Rom. 1:3-4 14 Atos 4:12, 20:28, Rom. 3:25, 1 João 1:7, Apoc. 5:9 15 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 16 Lucas 22:69, Atos 2:25-36, Heb. 10:12-13 17 1 Cor. 3:16, Apoc. 3:20 18 Efés. 2:13-22, Heb. 9:22,
13:12, 20-21, 1 João 1:7, Apoc. 1:5, 7:14 19 Mat. 26:28, Atos 2:21, 4:12, Efés. 1:7, Col. 1:14 20 Mat. 21:22, João 6:35, 37-40, Rom. 10:13 21 Heb. 11:6 22 João 5:14, 8:11, Rom. 6:4, 1 Cor.
15:10, Apoc. 7:14, 22:14 23 Mat. 28:18-20, João 3:5, Atos 2:38, 19:3-5 24 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 25 Isa. 28:11-12, Joel 2:2829, Lucas 3:16, 11:9-13, João 1:29-34, 7:37-39, 14:15-29, 15:26, 16:7-14, Atos 1:1-8, 2:1-18, 32-39, 5:29-32, 19:1-7, Rom. 5:3-5, 15:13

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 • 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:
© Copyright: agosto de 2016 Todos os direitos reservados: World Pastor Tony Alamo ® Registrado em agosto de 2016
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