
O Papa Pio IX enviou a Rosa de Ouro “abençoada” ao Rei das Duas Sicílias e, em me-

nos de um ano, o rei perdeu a coroa e o reino.

O mesmo Papa enviou suas bênçãos ao Kaiser austríaco e, em menos de um ano, o 

Kaiser perdeu a Venécia e sofreu uma derrota em Sadova.

O mesmo Papa enviou a Rosa de Ouro “abençoada” à Rainha Isabella da Espanha e, 

em pouco tempo, ela perdeu a coroa e morreu no exílio.

Ele mandou sua Rosa de Ouro “abençoada” à Imperatriz Eugenie da França e, em me-

nos de um ano, o imperador e a imperatriz perderam suas coroas e morreram no exílio. 

Também seu único fi lho foi morto por zulus na África. 

A princesa coroada do Brasil foi abençoada pelo Papa; como conseqüência seu bebê 

nasceu deformado e ela morreu no exílio.

O Papa abençoou Maximiliano, o imperador do México, e este foi destronado e morto 

por seu povo. 

O Papa abençoou a viúva do imperador. Ela se tornou uma louca irrecuperável e 

morreu no exílio.

O Papa abençoou um navio a vapor lotado de freiras que se dirigiam à América do Sul 

em 1870. O navio nunca chegou a seu destino; todos os passageiros pereceram.

O Papa abençoou o general francês Boulanger e, em menos de duas semanas, este foi 

para o exílio onde depois cometeu suicídio. 

A senhora Sherman, esposa do general americano Sherman, recebeu a Rosa de Ouro 

“abençoada” do Papa. O presente revelou-se fatal e ela morreu pouco depois.

Em 1895, o arcebispo de Damasco, em Vittoria, Espanha, repassou as bênçãos do Papa 

às tropas e frotas espanholas; em conseqüência, a Espanha perdeu duas armadas e dois 

exércitos. 

Em 1897, o núncio papal abençoou o grande bazar da “Caridade” em Paris. Em cinco 
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suas próprias vontades, seu próprio egocentrismo e o mundo com todas suas cobi-

ças. Tudo isto deverá ser batizado na morte de Cristo.

O passo três é a sua ressurreição da vida satânica de Adão para a vida sem pecado 

de Cristo. O passo quatro é a sua ascensão à posição de autoridade para reinar por 

Deus na Terra e o quinto passo é reinar por Deus na Terra até o fi m com o propó-

sito de formar o Reino dos Céus na Terra. Você precisa aprender a Palavra de Deus, 

submeter-se a Ela e fazer o que Ela diz, para que a Igreja e o mundo possam ver em 

você e através de você evidências de sua submissão à Palavra de Deus, à Sua ordem 

e à Sua autoridade. 

Louvai ao Senhor. Que Deus o recompense com abundância.

Pastor Tony Alamo

Portuguese—Beware of Receiving Blessings from the Vatican—Its Clergy—Especially Their Popes

(Tony Alamo Christian Ministries Worldwide is a division of Music Square Church, Inc.)



minutos, o local estava em chamas e cerca de 150 membros da aristocracia pereceram, 

inclusive a irmã da imperatriz da Áustria.

A pobre da imperatriz da Áustria recebeu a Rosa de Ouro “abençoada” do Papa. Foi 

como receber o toque da morte, pois foi assassinada na Suíça. Antes disso, seu único fi -

lho havia cometido suicídio e posteriormente seu sobrinho perdeu o trono. Além disso, 

a Áustria deixou de ser um império. 

O Rei Eduardo VII da Grã-Bretanha visitou o Papa e recebeu um retrato do Papa Leão 

XIII como sinal de predileção. Logo surgiram notícias de uma derrota das tropas britâ-

nicas na Somália e a saúde do rei começou a decair para nunca mais se recuperar. 

O Papa abençoou Lorde Denbigh, o enviado especial do Soberano Britânico. Naquele 

mesmo dia, o desastre se abateu sobre o Exército Britânico na África do Sul. Lorde Me-

thuen foi seriamente ferido e os papistas no Parlamento aplaudiram a notícia. 

A Princesa Ena de Battenberg recebeu as bênçãos do Papa na sua perversão (conver-

são a catolicismo) e casamento, em 1906. No mesmo dia do casamento, ela escapou por 

pouco da morte nas mãos de um anarquista, umas treze vítimas desafortunadas sucum-

biram e outras oitenta fi caram feridas; seu vestido de casamento fi cou todo respingado 

de sangue. Pelo menos um de seus fi lhos foi afl igido por uma doença terrível. Em 29 de 

maio de 1923, o Papa deu a Rosa de Ouro “abençoada” à rainha da Espanha (a Princesa 

Ena de Battenberg). Em maio de 1931, ela e seu marido, o rei Alfonso XIII, perderam o 

trono e fugiram da Espanha. 

O Papa abençoou a Rainha Natalie da Sérvia em sua perversão (conversão a cato-

licismo) em 1902. Ela terminou seus dias como fugitiva no exílio e seu fi lho, o rei, foi 

assassinado. 

A rainha de Portugal, uma das Orleans, foi abençoada pelo Papa. Seu marido, o rei, 

e seu fi lho primogênito foram assassinados enquanto estavam ao seu lado numa car-

ruagem; a rainha e o fi lho sobrevivente escaparam para a Inglaterra como exilados e 

destronados. Depois disso Portugal tornou-se uma república.

Em 1912, o Papa abençoou o Titanic e ele afundou em sua viagem inaugural.

Em 1924, um rico proprietário de terras inglês, Dyer Edwards, tornou-se papista. Em 

1926, ele foi à Roma receber as “bênçãos” do Papa e quatro dias depois estava morto.

Em 1928, o Papa abençoou o balão dirigível (zepelim) Itália e entregou uma cruz 

para ser colocada no Pólo Norte. O resultado foi fatal. O balão foi a pique e partiu-se 

em dois – metade de sua tripulação perdeu a vida. O General Nobile fi cou seriamen-

te ferido e mais tarde foi censurado por um comitê italiano. Esse foi o pior fi asco da 

época.

Depois de Mussolini ter matado o povo da Abissínia e saqueado seu país, o Papa 

abençoou os italianos e os considerou como “um povo bom e grandioso”. Mussolini teve 

um fi m vergonhoso, foi enforcado de cabeça para baixo e seu corpo mutilado.

Em 2 de julho de 1963, o Presidente Kennedy, dos Estados Unidos, foi recebido e aben-

çoado pelo Papa Paulo VI. Ele foi assassinado no Texas em novembro daquele ano. 

Um dos clássicos exemplos do efeito bumerangue das bênçãos do Papa é o do Paquis-

tão e da Índia. Anos atrás o Papa visitou estes dois infortunados países e, mesmo que 

seja verdade que a fome e a inundação não são raras nesses países, o fato é que, a não 

ser pela epidemia de cólera, não se tem notícia de nenhum outro desastre tão intenso e 

destrutivo como as inundações que os atingiram em 1970.

Pode-se continuar enumerando sem parar casos como os acima e há o sufi ciente para 

provar que não são coincidências. Agora, o que acontece com as MALDIÇÕES dos Pa-

pas? Sim, elas provocam o inverso, como os seguintes exemplos vão demonstrar. 

O Papa Pio IX amaldiçoou o Rei Victor Emmanuel, o libertador da Itália, e também o 

governo italiano que trouxe a liberdade à Itália e à sua capital. O resultado foi à ascensão 

da Itália ao status de nação civilizada moderna que sofreu um retrocesso apenas quando 

o Papa abençoou Mussolini e suas tropas.

Garibaldi foi excomungado pelo Papa por todo seu empenho patriótico, principal-

mente a deposição do Rei das Duas Sicílias. Ele tornou-se o herói da Itália e seu nome 

foi, e ainda é reverenciado em todos os lugares. Monumentos magnífi cos foram erguidos 

em sua honra.

As maldições papais lançadas contra Henrique VIII, a Rainha Elizabeth, Sir Francis 

Drake e seus companheiros, trouxeram inúmeras bênçãos à Inglaterra. Ao mesmo tem-

po, a Irlanda foi abençoada pelo “Homem do Pecado” (o Papa) e está até hoje sofrendo 

as conseqüências. 

Não é necessário dizer que todos os que valorizam suas vidas e almas devem afastar-

se do Vaticano e do Papa como o fariam de um veneno e que não deveriam manter 

contato nem negócios com Roma. 

A Bíblia, a Palavra de Deus, afi rma, “Crê no Senhor Jesus e serás salvo” (Atos 16:31). O 

Senhor Jesus Cristo é a Palavra de Deus (João 1:1, 14, Apocalipse 19:13). Crê na Palavra 

de Deus e serás salvo. Todos os que nascem de novo do Espírito têm Cristo com o Pai 

através do Espírito Santo habitando em si. (João 3:3-7, Colossenses 2:9-10). Essa dádiva, 

esse milagre da vida eterna pode ser seu imediatamente, ao fazer esta oração:

Meu Senhor e meu Deus, tende misericórdia de minha alma pecadora.1 

Creio que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo.2 Creio que Ele morreu na cruz 

e derramou o Seu precioso sangue pelo perdão de todos os meus pecados.3 

Creio que Deus ressuscitou Jesus dos mortos pelo poder do Espírito Santo4 

e que Ele está sentado à direita de Deus neste momento, ouvindo a minha 

confi ssão dos pecados e esta oração.5 Abro a porta de meu coração e Te 

convido a entrar, Senhor Jesus.6 Lave todos os meus pecados imundos no 

sangue precioso que Tu derramaste em meu lugar na cruz do Calvário.7 

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.8 A Tua 

Palavra diz que Tu não recusas ninguém e isto inclui a mim.9 Portanto, sei 

que Tu me ouviste, que Tu me respondeste e que estou salvo.10 Te agradeço, 

Senhor Jesus, por salvar a minha alma, e vou demonstrar a minha gratidão 

cumprindo os Teus mandamentos e não pecando mais.11

1 Salmo 51:5, Romanos 3:10-12, 23 2 Mateus 26:63-64, 27:54, Lucas 1:30-33, João 9:35-37, Romanos 1:3-4  3 Atos 4:12, 20:28, 

Romanos 3:25, I João 1:7, Apocalipse 5:9  4 Salmos 16:9-10, Mateus 28:5-7, Marcos 16:9, 12, 14, João 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, Atos 

2:24, 3:15, Romanos 8:11, I Coríntios 15:3-6  5 Lucas 22:69, Atos 2:25-36, Hebreus 10:12-13  6 Romanos 8:11, I Coríntios 3:16, 

Apocalipse 3:20  7 Efésios 2:13-22, Hebreus 9:22, 13:12, 20-21, I João 1:7, Apocalipse 1:5, 7:14  8 Mateus 26:28, Atos 2:21, 4:12, Efésios 

1:7, Colossenses 1:14  9 Romanos 10:13, Tiago 4:2-3  10 Hebreus 11:6  11 João 8:11, I Coríntios 15:10, Apocalipse 7:14, 22:14

O ra ç ã o

Você acaba de completar o primeiro passo em uma série de cinco passos que são 

necessários para receber salvação. Seu próximo passo é negar-se a si mesmo e tomar 

a cruz diariamente com o propósito de mortifi car a si mesmo. Isto signifi ca matar as 



minutos, o local estava em chamas e cerca de 150 membros da aristocracia pereceram, 

inclusive a irmã da imperatriz da Áustria.

A pobre da imperatriz da Áustria recebeu a Rosa de Ouro “abençoada” do Papa. Foi 

como receber o toque da morte, pois foi assassinada na Suíça. Antes disso, seu único fi -

lho havia cometido suicídio e posteriormente seu sobrinho perdeu o trono. Além disso, 

a Áustria deixou de ser um império. 

O Rei Eduardo VII da Grã-Bretanha visitou o Papa e recebeu um retrato do Papa Leão 

XIII como sinal de predileção. Logo surgiram notícias de uma derrota das tropas britâ-

nicas na Somália e a saúde do rei começou a decair para nunca mais se recuperar. 

O Papa abençoou Lorde Denbigh, o enviado especial do Soberano Britânico. Naquele 

mesmo dia, o desastre se abateu sobre o Exército Britânico na África do Sul. Lorde Me-

thuen foi seriamente ferido e os papistas no Parlamento aplaudiram a notícia. 

A Princesa Ena de Battenberg recebeu as bênçãos do Papa na sua perversão (conver-

são a catolicismo) e casamento, em 1906. No mesmo dia do casamento, ela escapou por 

pouco da morte nas mãos de um anarquista, umas treze vítimas desafortunadas sucum-

biram e outras oitenta fi caram feridas; seu vestido de casamento fi cou todo respingado 

de sangue. Pelo menos um de seus fi lhos foi afl igido por uma doença terrível. Em 29 de 

maio de 1923, o Papa deu a Rosa de Ouro “abençoada” à rainha da Espanha (a Princesa 

Ena de Battenberg). Em maio de 1931, ela e seu marido, o rei Alfonso XIII, perderam o 

trono e fugiram da Espanha. 

O Papa abençoou a Rainha Natalie da Sérvia em sua perversão (conversão a cato-

licismo) em 1902. Ela terminou seus dias como fugitiva no exílio e seu fi lho, o rei, foi 

assassinado. 

A rainha de Portugal, uma das Orleans, foi abençoada pelo Papa. Seu marido, o rei, 

e seu fi lho primogênito foram assassinados enquanto estavam ao seu lado numa car-

ruagem; a rainha e o fi lho sobrevivente escaparam para a Inglaterra como exilados e 

destronados. Depois disso Portugal tornou-se uma república.

Em 1912, o Papa abençoou o Titanic e ele afundou em sua viagem inaugural.

Em 1924, um rico proprietário de terras inglês, Dyer Edwards, tornou-se papista. Em 

1926, ele foi à Roma receber as “bênçãos” do Papa e quatro dias depois estava morto.

Em 1928, o Papa abençoou o balão dirigível (zepelim) Itália e entregou uma cruz 

para ser colocada no Pólo Norte. O resultado foi fatal. O balão foi a pique e partiu-se 

em dois – metade de sua tripulação perdeu a vida. O General Nobile fi cou seriamen-

te ferido e mais tarde foi censurado por um comitê italiano. Esse foi o pior fi asco da 

época.

Depois de Mussolini ter matado o povo da Abissínia e saqueado seu país, o Papa 

abençoou os italianos e os considerou como “um povo bom e grandioso”. Mussolini teve 

um fi m vergonhoso, foi enforcado de cabeça para baixo e seu corpo mutilado.

Em 2 de julho de 1963, o Presidente Kennedy, dos Estados Unidos, foi recebido e aben-

çoado pelo Papa Paulo VI. Ele foi assassinado no Texas em novembro daquele ano. 

Um dos clássicos exemplos do efeito bumerangue das bênçãos do Papa é o do Paquis-

tão e da Índia. Anos atrás o Papa visitou estes dois infortunados países e, mesmo que 

seja verdade que a fome e a inundação não são raras nesses países, o fato é que, a não 

ser pela epidemia de cólera, não se tem notícia de nenhum outro desastre tão intenso e 

destrutivo como as inundações que os atingiram em 1970.

Pode-se continuar enumerando sem parar casos como os acima e há o sufi ciente para 

provar que não são coincidências. Agora, o que acontece com as MALDIÇÕES dos Pa-

pas? Sim, elas provocam o inverso, como os seguintes exemplos vão demonstrar. 

O Papa Pio IX amaldiçoou o Rei Victor Emmanuel, o libertador da Itália, e também o 

governo italiano que trouxe a liberdade à Itália e à sua capital. O resultado foi à ascensão 

da Itália ao status de nação civilizada moderna que sofreu um retrocesso apenas quando 

o Papa abençoou Mussolini e suas tropas.

Garibaldi foi excomungado pelo Papa por todo seu empenho patriótico, principal-

mente a deposição do Rei das Duas Sicílias. Ele tornou-se o herói da Itália e seu nome 

foi, e ainda é reverenciado em todos os lugares. Monumentos magnífi cos foram erguidos 

em sua honra.

As maldições papais lançadas contra Henrique VIII, a Rainha Elizabeth, Sir Francis 

Drake e seus companheiros, trouxeram inúmeras bênçãos à Inglaterra. Ao mesmo tem-

po, a Irlanda foi abençoada pelo “Homem do Pecado” (o Papa) e está até hoje sofrendo 

as conseqüências. 

Não é necessário dizer que todos os que valorizam suas vidas e almas devem afastar-

se do Vaticano e do Papa como o fariam de um veneno e que não deveriam manter 

contato nem negócios com Roma. 

A Bíblia, a Palavra de Deus, afi rma, “Crê no Senhor Jesus e serás salvo” (Atos 16:31). O 

Senhor Jesus Cristo é a Palavra de Deus (João 1:1, 14, Apocalipse 19:13). Crê na Palavra 

de Deus e serás salvo. Todos os que nascem de novo do Espírito têm Cristo com o Pai 

através do Espírito Santo habitando em si. (João 3:3-7, Colossenses 2:9-10). Essa dádiva, 

esse milagre da vida eterna pode ser seu imediatamente, ao fazer esta oração:

Meu Senhor e meu Deus, tende misericórdia de minha alma pecadora.1 

Creio que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo.2 Creio que Ele morreu na cruz 

e derramou o Seu precioso sangue pelo perdão de todos os meus pecados.3 

Creio que Deus ressuscitou Jesus dos mortos pelo poder do Espírito Santo4 

e que Ele está sentado à direita de Deus neste momento, ouvindo a minha 

confi ssão dos pecados e esta oração.5 Abro a porta de meu coração e Te 

convido a entrar, Senhor Jesus.6 Lave todos os meus pecados imundos no 

sangue precioso que Tu derramaste em meu lugar na cruz do Calvário.7 

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.8 A Tua 

Palavra diz que Tu não recusas ninguém e isto inclui a mim.9 Portanto, sei 

que Tu me ouviste, que Tu me respondeste e que estou salvo.10 Te agradeço, 

Senhor Jesus, por salvar a minha alma, e vou demonstrar a minha gratidão 

cumprindo os Teus mandamentos e não pecando mais.11
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Você acaba de completar o primeiro passo em uma série de cinco passos que são 

necessários para receber salvação. Seu próximo passo é negar-se a si mesmo e tomar 

a cruz diariamente com o propósito de mortifi car a si mesmo. Isto signifi ca matar as 



O Papa Pio IX enviou a Rosa de Ouro “abençoada” ao Rei das Duas Sicílias e, em me-

nos de um ano, o rei perdeu a coroa e o reino.

O mesmo Papa enviou suas bênçãos ao Kaiser austríaco e, em menos de um ano, o 

Kaiser perdeu a Venécia e sofreu uma derrota em Sadova.

O mesmo Papa enviou a Rosa de Ouro “abençoada” à Rainha Isabella da Espanha e, 

em pouco tempo, ela perdeu a coroa e morreu no exílio.

Ele mandou sua Rosa de Ouro “abençoada” à Imperatriz Eugenie da França e, em me-

nos de um ano, o imperador e a imperatriz perderam suas coroas e morreram no exílio. 

Também seu único fi lho foi morto por zulus na África. 

A princesa coroada do Brasil foi abençoada pelo Papa; como conseqüência seu bebê 

nasceu deformado e ela morreu no exílio.

O Papa abençoou Maximiliano, o imperador do México, e este foi destronado e morto 

por seu povo. 

O Papa abençoou a viúva do imperador. Ela se tornou uma louca irrecuperável e 

morreu no exílio.

O Papa abençoou um navio a vapor lotado de freiras que se dirigiam à América do Sul 

em 1870. O navio nunca chegou a seu destino; todos os passageiros pereceram.

O Papa abençoou o general francês Boulanger e, em menos de duas semanas, este foi 

para o exílio onde depois cometeu suicídio. 

A senhora Sherman, esposa do general americano Sherman, recebeu a Rosa de Ouro 

“abençoada” do Papa. O presente revelou-se fatal e ela morreu pouco depois.

Em 1895, o arcebispo de Damasco, em Vittoria, Espanha, repassou as bênçãos do Papa 

às tropas e frotas espanholas; em conseqüência, a Espanha perdeu duas armadas e dois 

exércitos. 

Em 1897, o núncio papal abençoou o grande bazar da “Caridade” em Paris. Em cinco 
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Transporte gratuito de ida e volta para os serviços nos seguintes locais:
esquina da 5th & Broadway, Los Angeles, California, 

diariamente às 17:30hs, domingos às 12:30 e 17:30 hs;
esquina da Hollywood Boulevard & Highland Avenue, Hollywood, California, 

diariamente às 18:30hs, domingos às 13:30 e 18:30 hs.
Solicite este folheto e várias outras publicações da 

Tony Alamo Christian Ministries Worldwide
Peça o livro do Pastor Alamo, O Messias, que mostra o Cristo do Velho 

Testamento revelado em mais de 333 profecias. 
Há também gravações de mensagens bíblicas à disposição. 

ESTA PUBLICAÇÃO CONTÉM O VERDADEIRO PLANO PARA A SALVAÇÃO (Atos 4:12). 
NÃO A JOGUE FORA, PASSE-A PARA OUTRA PESSOA.

Para aqueles que estão em outros países, recomendamos a tradução 
desta publicação em seu idioma. 

Se você fi zer cópias, por favor, inclua estes direitos autorais e registro.
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suas próprias vontades, seu próprio egocentrismo e o mundo com todas suas cobi-

ças. Tudo isto deverá ser batizado na morte de Cristo.

O passo três é a sua ressurreição da vida satânica de Adão para a vida sem pecado 

de Cristo. O passo quatro é a sua ascensão à posição de autoridade para reinar por 

Deus na Terra e o quinto passo é reinar por Deus na Terra até o fi m com o propó-

sito de formar o Reino dos Céus na Terra. Você precisa aprender a Palavra de Deus, 

submeter-se a Ela e fazer o que Ela diz, para que a Igreja e o mundo possam ver em 

você e através de você evidências de sua submissão à Palavra de Deus, à Sua ordem 

e à Sua autoridade. 

Louvai ao Senhor. Que Deus o recompense com abundância.

Pastor Tony Alamo

Portuguese—Beware of Receiving Blessings from the Vatican—Its Clergy—Especially Their Popes

(Tony Alamo Christian Ministries Worldwide is a division of Music Square Church, Inc.)




