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Adoração ao Senhor Jesus Cristo. Meu amigo, minha amiga, se você não sabe como aceitar a Jesus Cristo como seu salvador, clame a Deus Pai e o Deus Espírito Santo lhe dirá
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A humanidade e a divindade de Jesus, e
Seu poder salvador por nós

Pastor José Wellington Bezerra
da Costa é presidente da Convenção Geral das Assembléias
de Deus no Brasil (CGADB) e
membro da diretoria do Comitê
Mundial das Assembléias de
Deus.

O

capítulo 2 do Evangelho
de Lucas narra a história de
um jovem casal que saiu de
sua cidade, chamada Nazaré, e andou
aproximadamente 120 quilômetros
chegando até a cidade de Belém. Havia
em todas as comarcas um movimento
extraordinário, pois o governo decretara

o alistamento de todo o povo, cada um
em sua cidade. O casal não encontrou
vaga em nenhum hotel da cidade,
pois todas as hospedagens estavam
superlotadas. Mesmo assim, conseguiu
permissão para passar a noite num
abrigo para animais.
No meio da noite, a jovem senhora
que estava grávida entrou em trabalho
de parto. O nascimento da criança transcorreu sem problemas e, seguindo as
instruções do anjo, chamaram o menino
de Jesus. Maria, a mãe, enrolou o menino
em panos e o deitou numa manjedoura.
Assim foi a entrada de Jesus no
mundo que vivemos. A revelação da
Sua vida O tornou a pessoa mais importante da terra. Ele na verdade era filho
de Maria, mas também Filho de Deus;
Ele era humano e divino. Se Ele fosse
apenas divino, não poderia ser visto e
nem tocado por mãos humanas; e se
fosse somente humano, Ele não poderia
perdoar pecados, morrer em nosso lugar
e fazer alguns dos muitos milagres que

realizou. Assim, Ele era divino e humano.
Ele nasceu de uma mulher, portanto era humano, mas porque Ele era
também divino, uma multidão de anjos
desceu do Céu para louvar o Seu nome.
Como homem, Jesus tinha Sua idade
conhecida, mas, como Filho de Deus, Ele
é antes do principio de todas as coisas.
Isaías viu o Seu nascimento, porém
Ele era antes de Isaías. Jesus, o filho de
Maria, viveu 1000 anos depois do rei
Davi, mas, como Filho de Deus, Ele é
antes de Davi, Moisés, Abraão etc. Ele
participou da criação do mundo. E na feitura do primeiro homem, ali Ele estava.
Jesus viveu na Terra por 33 anos e
realizou o maior trabalho conhecido em
todas as gerações, beneficiando a todas
as criaturas; enfrentou a morte na cruz
do calvário, mas, ao terceiro dia, ressuscitou e hoje está assentado à direita do
Seu Pai, intercedendo por nós.
Neste dia, permita que Jesus nasça
em seu coração também, assim como
nasceu no nosso.
Fonte: MP

Pr. Jose Amaro responsável por cerca de 70 congregações do Setor de Osasco, a cidade mais evangelizada do país junta com as demais da região oeste

O

sasco SP e as cidades vizinhas
de Carapicuíba, Barueri, Jandira, Itapevi, Cotia e Santana
de Parnaíba se constitui na região mais
evangelizada do Brasil, com a ajuda
de Deus os Pastores; Jose Wellington
Bezerra da Costa Presidente das Assembléias de Deus e da CGADB e do
Pr. Jose Amaro responsável por cerca
de 70 congregações do Setor de Osasco, tem desenvolvido trabalho árduo,
descomunal e visceral em prol do engrandecimento do Senhor Jesus Cristo.
Enquanto cerca de mais de 100
congregações no Ministério Belém
dos Setores da Lapa e Pinheiros que
também atuam na região e graças a colaboradores de bons obreiros, sinceros,
obedientes a direção da igreja, cooperam sem desapego e com amor a Deus,
para que as intenções da direção da
igreja na pessoa do Pr. Jose Wellington
e Pr. Jose Amaro sejam bem sucedidos
na grande Osasco, se continuar assim,
a região que já conta com cerca de 35
a 50% de suas populações evangélicas,
logo toda região estará com 51 a 60%
de evangélicos, a exemplo da cidade de
Itapevi e Osasco.
Oremos a Deus para que esses
pastores tenham disposição e saúde
para que esse trabalho não venha a
esmorecer, só lamentamos dizer que
Porto Alegre Capital do Rio Grande do
Sul, só tenha 120 congregações entre
todas as dominações, isso graças a
influencia maldita do fanatismo e vício
pelo deus chimarrão, que escraviza e
cega o povo evangélico que segue os
maus exemplos e maus costumes das
demais religiões no Rio Grande do Sul.
O uso e costume e a doutrina não se
difere dos costumes das demais igrejas
e religiões. Oremos a Deus para que o
Senhor Jesus faça dar dor de barriga em
todos os crentes viciados em chimarrão

A Humanidade e a Dinvidade

Cremos

1) Em um só Deus, eternamente
subsistente em três pessoas: o
Pai, o Filho e o Espírito Santo (Dt
6.4; Mt 28.19 e Mc 12.29).

2) Na inspiração verbal da Bíblia Sagrada, única regra infalível de fé
normativa para a vida e o caráter
cristão (2 Tm 3.14-17).

Pastores José Wellington e José Amaro
da Silva, dois homens de Deus:

do Rio Grande do Sul, para que eles vejam que tudo que é vício é pecado, e os
crentes gaúchos ainda pecam quando
de forma hipócrita nos respondem que
tomar café também é um vicio. Ora,
esquecendo eles que tomar chimarrão
nos púlpitos até nos dias de Santa Ceia
e mesmo no leito sem mácula após o
sexo, isto é uma vergonha.
Graças a Deus as orações dos crentes de Osasco, especialmente do Pr. Jose
Amaro pelas autoridades do país e do
município, tem pacificado e atraído os
corações de autoridades como o pre-

feito Jorge Lapas e sua querida esposa
Sandra Lapas, hoje se orgulham de participarem de todos os eventos da Igreja
Assembléia de Deus, até mesmo em
praça pública a primeira dama e o seu
esposo Lapas se apresentam confessando serem evangélicos, eles pertencem a
honrada Igreja Presbiteriana, a mesma
que custeou e sustentou a fundação da
amada Igreja Cristã do Brasil, fundada
pelo também Presbiteriano Missionário
Francescon.
Que Deus seja louvado
PR Alcides Jamo Little Brown

3) Na concepção virginal de Jesus.
Em sua morte vicária e expiatória, em sua ressurreição corporal
dentre os mortos e sua ascensão
vitoriosa aos céus (Is 7.14; Rm
8.34 e At 1.9).
4) Na pecaminosidade do homem
que o destituiu da glória de
Deus, e que somente o arrependimento e a fé na obra expiatória
e redentora de Jesus Cristo é
que pode restaurar (Rm 3.23 e
At 3.19)
5) Na necessidade absoluta do
novo nascimento pela fé em
Cristo e pelo poder atuante do
Espírito Santo e da Palavra de
Deus, para tornar o homem digno do Reino dos Céus (Jo 3.3-8).
6) No perdão dos pecados, na
salvação presente e perfeita e na
eterna justificação da alma recebidos gratuitamente de Deus
pela fé no sacrifício efetuado por
Jesus Cristo em nosso favor (At
10.43; Rm 10.13; 3.24-26 e Hb
7.25; 5.9).

Prefeito de Osasco Jorge Lapas
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7) No batismo bíblico efetuado por
imersão do corpo inteiro uma
só vez em águas, em nome do
Pai, do Filho e do Espírito Santo,
conforme determinou o Senhor
Jesus Cristo (Mt 28.19; Rm 6.1-6
e Cl 2. 12).

8) Na necessidade e na possibilidade que temos de viver vida
santa mediante a obra expiatória
e redentora de Jesus no Calvário,
através do poder regenerador,
inspirador e santificador do
Espírito Santo, que nos capacita
a viver como fieis testemunhas
do poder de Cristo (Hb 9.14 e I
Pd 1.15).
9) No batismo bíblico no Espírito
Santo que nos é dado por Deus
mediante a intercessão de Cristo,
com a evidencia inicial de falar
em outras línguas, conforme a
sua vontade ( At 1.5; 2.4; 10.4446. 19.1-7).
10) Na atualidade dos dons espirituais distribuídos pelo Espírito
Santo à Igreja para sua edificação, conforme sua soberana
vontade (I Co 12.1-12).
11) Na Segunda Vinda premilenial
de Cristo, em duas fases distintas.
Primeira - invisível ao mundo,
para arrebatar a sua Igreja fiel da
terra, antes da Grande Tribulação; segunda - visível e corporal,
com sua Igreja glorificada, para
reinar sobre o mundo durante
mil anos (I Ts 4. 16. I Co 15.51-54;
Ap 20.4; Zc 14.5 e Jd 14).
12) Que todos os cristãos comparecerão ante o Tribunal de Cristo,
para receber a recompensa dos
seus feitos em favor de causa de
Cristo na terra (2 Co 5.10).
13) No juízo vindouro que recompensará os fiéis e condenará os
infiéis (Ap 20.11-15).
14) E na vida eterna de gozo e
felicidade para os fiéis e de
tristeza e tormento para os infiéis
(Mt 25.46).
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O Senhor Jesus Cristo salva, cura de câncer e ressuscita o Pr. Jose Alcides Marronzinho de Oliveira (um Malaquias de Deus)

Pastor Jose Amaro e sua esposa irmã Claudete

P

astor Evangelista e Missionário
Alcides Marronzinho, reconhecido
pelo Senhor Jesus Cristo internacionalmente, com a semelhança de uma
Malaquias de Deus, isto é, mensageiro de
Deus, pregando em muitas partes das ruas
das cidades brasileiras, principalmente em
Osasco, onde Deus lhe deu a sua grande
igreja, uma igreja de portas abertas, sem
janelas e sem teto, cujo telhado é o sol do
Espírito Santo.
Por muitos anos pregou na Rua Antonio
Agú para milhões de pessoas, esta igreja é
a melhor do mundo, não tinha que pagar
água, aluguel, luz, IPTU e o importante, não
tinha concorrente, são poucos ou mesmo,
nenhum pregador comparecia para lhe
ajudar ou mesmo tomar o seu lugar, todos
tinham vergonha do que este homem de
Deus fez nas ruas e nas fronteiras do país
com Uruguai, Paraguai, Argentina e mesmo
nas avenidas de Nova York, Seul e prisões.

Pastor Alcides Marronzinho pregando enfrente a ONU nos EUA
Em seguida, por ser desprezado pela
igreja do Senhor, como foi o Senhor Jesus
e o Apóstolo São Paulo, por não ter púlpito
para pregar, passou a fazer missões em
todo Vale do Jequetinhonha MG, Vale da
Ribeira SP, e abastecendo as igrejas pobres
com milhões de literaturas biblicas para
obra de evangelismo em Aracaju SE, Piaui,
na grande Osasco. Logo que foi proibido de
pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo,
pela administração petista, assim que o
PT assumiu a prefeitura, onde uma vez foi
até preso pelos seguranças da prefeitura,
escreveu vários oficios ao prefeito da época
Emidio de Sousa, pedindo reconsideração,
na época o Chefe de Gabinete era o atual
prefeito Jorge Lapas, que graças a Deus
está se convertendo ao Evangelho de

Pr. Rubens Bastos um príncipe de Deus na prefeitura de Osasco
(Chefe de Gabinete), e o Prefeito Jorge Lapas e sua esposa Sandra
Missiano Lapas, missionária, todos servem a Deus

Cristo, onde ele hoje tem confessado ser
evangélico e ter assumido o Senhor Jesus
Cristo, porém até agora não deixou voltar
a pregar na grande igreja, que são as ruas
centrais de Osasco.
Que Deus abençoe e abra o coração do
prefeito, muito embora agora seja tarde,
o Senhor Jesus Cristo tirou sua voz, não
obstante ter curado do câncer na laringe,
onde depois de curado foi acometido de
uma pneumonia dupla, onde foi a óbito
e depois ressuscitado pelo Senhor Jesus
Cristo, o que deu condições aos médicos
de por em coma induzido por cerca 20 dias,
onde no estado de ressuscitação, recebeu
de Deus as ordens para pregar contra o
anti-cristo em um país de lingua espanhola,
e ele reclamou; como pregar em língua
espanhola se já esqueceu do espanhol?
Deus lhe mostrou quem é o anti-cristo, que
está em um país de língua espanhola aqui
na América Latina. Ele viu o reino do anti-cristo e Deus usando-o para pregar para os
seus seguidores. Agora só da graças a Deus
por ver o prefeito e sua família subindo
nos púlpitos da igreja Assembleia de Deus
e confessando o Nome do Senhor Jesus.
Agradeçe também ao querido pastor
Jose Wellington Bezerra da Costa por ser
um homem de Deus, justo, de justiça,
impoluto, honrado e bondoso, não levou
em consideração os seus erros e não
permitindo que ninguem o perseguisse e
desprezasse na igreja do Senhor, ao contrário, através do Pr. Jose Amaro, do Setor de
Osasco, abriu de mão do púlpito, dando a
honra de sentar ao lado deste honrado e
tambem bondoso pastor e sua queridissima esposa irmã Claudete, uma figura
cristã humana, que se assemelha pela sua
humildade, bondade e erudita sabedoria
para tratar as ovelhas que Deus confiou
ao seu esposo querido Pr Jose Amaro,
visceralmente e igualmente semelhante a
nossa patriarca missionária Frida Vingren
esposa do nosso patriarca fundador das
Assembléias de Deus no Brasil, Missionária
Gunnar Vingren.
Missionária Frida Vingren, de quem a
nossa querida irmã Claudete divinamente
por Deus, herdou suas vocações de esposa
bem aventurada, sujeita ao seu esposo Jose
Amaro, com humildade, simplicidade, mansidão e bondade, sempre preocupada com
o bem estar do seu esposo e da irmandade
da Igreja. Que deus continue dando saúde,
paz e longa vida para a irmã Claudete, para
que ela continue fielmente seguindo os
exemplos de nossa saudosa Frida Vingren,
um exemplo de ser humano, um exemplo
de esposa, um exemplo de crente, um

número digno de nota e respeito, a grandeza do Ministerio do Belém em Osasco.
Além da capacidade, carater de homem
impoluto do nosso querido Pr. Jose Amaro,
por Deus tambem depende da atuação de
nossa querida irmã Claudete, um exemplo,
serva de Deus. Parecer nosso:

Quem assiste aos cultos na igreja sede
de Osasco e vê o Pr Jose Amaro ajoelhado
com o rosto no pó, humildemente orando
a Deus para que abençoe o prefeito da
cidade e demais autoridades, independentemente de partido e pela população de
Osasco e do país, e contemplar também a
santa irmã Claudete sua esposa, no meio
das demais irmãs de joelho, orando e louvando a Deus, ninguém imagina ser ela por
Deus, a primeira dama da igreja, e salva por
Cristo acima de tudo, Deus tem lhe dado o
dom de erudição e bondade.
Que Deus abençoe o Pr. Jose Wellington e toda sua familia e ao Pr Jose Amaro e
todos os demais obreiros da igreja, por lhe
acolherem com amor, amor este, bondade
esta confessa não ser digno, por ser o mais
miserável pecador, miseravél homem que
é, que se quer sabe agradecer a Deus pela
cura do câncer, por ter ressuscitado dos
mortos e por sua salvação.
Tem certeza que o Senhor Jesus Médico
dos médicos, Senhor dos senhores, Rei dos
reis e Príncipe da paz há de lhe devolver a
voz, fazendo nascer uma nova corda vocal,
para que ele possa voltar a pregar o Evangelho de Cristo nas ruas centrais de Osasco,
a igreja que Deus lhe deu, com a permissão
oficial dos meus irmãos em Cristo Jesus,
prefeito Jorje Lapas, sua esposa Sandra e
seu chefe de gabinete, irmão Rubinho os
príncipes de Deus na prefeitura de Osasco.
Pr Alcides Jamo Little Brown

Mensagem de Cristo para o seu coração:

Diga não ao horóscopo
Janeiro
Evangelista S. Marcos
“E, quando ouvirdes de
guerras e de rumores de
guerras, não vos perturbeis; porque assim deve
acontecer; mas ainda não
será o fim. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino,
e haverá terremotos em
diversos lugares, e haverá
fomes e tribulações. Estas
coisas são os princípios das
dores.”.(Marcos 13: 07 e 08).
Fevereiro
Salvador Jesus Cristo
“E não temais os que matam o corpo e não podem
matar a alma; temei antes
aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o
corpo. Não se vendem dois
passarinhos por um ceitil? e
nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso
Pai..” (Mateus 10: 28 e 29)
Março
Apóstolo São João
“No dia seguinte João viu
a Jesus, que vinha para ele,
e disse: Eis o Cordeiro de
Deus, que tira o pecado do
mundo. Este é aquele do
qual eu disse: Após mim
vem um homem que é antes
de mim, porque foi primeiro
do que eu.”. (João 1: 29 e 30)
Abril
Apóstolo S. Tiago
“O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram; e a sua
ferrugem dará testemunho
contra vós, e comerá como
fogo a vossa carne. Entesourastes para os últimos
dias. Eis que o jornal dos
trabalhadores que ceifaram
as vossas terras, e que por
vós foi diminuído, clama; e
os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos
do Senhor dos exércitos.”.
(Tiago 5: 3 e 4)
Maio
Apóstolo S. Judas
“Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre
a vossa santíssima fé, orando
no Espírito Santo, conservai a
vós mesmos na caridade de
Deus, esperando da misericórdia de nosso senhor Jesus
Cristo, para a vida eterna”.
(Judas 1: 20 e 21)
Junho
Apóstolo S. Tiago
“Jesus respondeu, e disse-lhe: Qualquer que beber
desta água tornará a ter
sede; Mas aquele que beber da água que eu lhe der
nunca terá sede, porque a
água que eu lhe der se fará
nele uma fonte de água que
salte para a vida eterna.”.
(João 4: 13 e 14)
Julho
Apóstolo Paulo
“A graça de nosso Senhor
Jesus Cristo seja com todos
vós. Amém.Ora, àquele
que é poderoso para vos

confirmar segundo o meu
evangelho e a pregação
de Jesus Cristo, conforme
a revelação do mistério
que desde tempos eternos
esteve oculto,”. (Romanos
16: 24 e 25)
Agosto
Apóstolo S. Pedro
“Mas alegrai-vos no fato
de serdes participantes
das aflições de Cristo, para
que também na revelação
da sua glória vos regozijeis
e alegreis. Se pelo nome
de Cristo sois vituperados,
bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o
Espírito da glória e de Deus;
quanto a eles, é ele, sim,
blasfemado, mas quanto a
vós, é glorificado.”. (1 Pedro
4: 13 e 14)
Setembro
Evangelista S. Mateus
“Qualquer, pois, que violar
um destes mandamentos,
por menor que seja, e assim ensinar aos homens,
será chamado o menor
no reino dos céus; aquele,
porém, que os cumprir
e ensinar será chamado
grande no reino dos céus.
Porque vos digo que, se a
vossa justiça não exceder a
dos escribas e fariseus, de
modo nenhum entrareis no
reino dos céus.”. (Mateus 5:
19 e 20).
Outubro
Evangelista S. Lucas
“Porque, que aproveita ao
homem granjear o mundo
todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo?
Porque, qualquer que de
mim e das minhas palavras
se envergonhar, dele se
envergonhará o Filho do
homem, quando vier na
sua glória, e na do Pai e
dos santos anjos.”. (Lucas
9: 25 e 26)
Novembro
Salvador Jesus Cristo
“Então eles também lhe
responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com
fome, ou com sede, ou
estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não
te servimos?Então lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo que, quando
a um destes pequeninos o
não fizestes, não o fizestes
a mim. E irão estes para o
tormento eterno, mas os
justos para a vida eterna.”.
(Mateus 25: 44,45 e 46)
Dezembro
Apóstolo São João
“Olhai por vós mesmos,
para que não percamos o
que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão.
Todo aquele que prevarica,
e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a
Deus. Quem persevera na
doutrina de Cristo, esse tem
tanto ao Pai como ao Filho.”
(II S. João 1: 8 e 9)

s,
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Maldição I

A água do mundo está se acabando e poluída, assim como Deus sustentou o profeta Elias com carniça através de urubu, a humanidade já está
bebendo água de esgoto, também uma carniça

A

água do mundo está se
acabando, a população já
bebem a água de esgoto
tratada, a água que nós bebemos está
no fim, até as águas dos nossos dois
aqüíferos parte está poluída e parte
não sabemos se podemos explorar
e fazer jorrar para abastecer a população do país da América do Sul e
outros aqüíferos dos países o seu uso
poderá fazer eclodir a terceira guerra
mundial, dado a sua preciosidade, não
foi em vão que o Senhor Jesus Cristo
profetizou: quem beber dessas águas
que o povo de Moisés bebeu voltará a
sentir sede, neste episódio onde Moisés pressionado pelo povo hebreus,
que já estava revoltoso e dispostos a
declarar guerra contra Moisés e seu
Deus. Moisés por ser humano ele meteu o cajado na rocha que simbolizava
o Senhor Jesus Cristo, o negócio foi
tão grave que Deus proibiu Moisés de
conhecer a terra prometida.
Vejam os senhores a importância
da briga pela água já é bem antiga,
Jesus Cristo a cerca de dois mil quinze
anos já nos alertava, nos profetizando
ser Ele a Água da vida eterna, por ser
Ele um Deus bondoso Ele preocupado
com a sêde que a humanidade já está

passando, principalmente nos países
pobres e da África.
Jesus já está voltando para saciar
a nossa sede, sendo Ele a Fonte de
Água viva. Por conta disso vai haver
terrível tragédia não só pela falta de
água que levará bilhões a morte, mas
como também haverá em todos os
países civilizados como o USA, Inglaterra e Brasil.
Por exemplo: a partir de agora,
nesses próximos dois meses a falta
da água terá efeito catastrófico nos
setores imobiliários, apartamentos de
alto padrão que hoje custa 5, 10, 20
milhões de reais ou de dólares, serão
desvalorizados, graças aos efeitos da
falta de água e seus preços cairão aos
patamares e irrisórios, muitos ricos
brigarão para trocarem suas mansões
pelo valor de um pequeno sitio com
uma poça de água.
Leiam com atenção sobre os aqüíferos brasileiros, conforme ilustrações
que seguem. Palavras proféticas escritas pelo Pr. Jose Alcides Marronzinho
de Oliveira.
O Projeto de Proteção Ambiental
e Desenvolvimento Sustentável do
Sistema Aqüífero Guarani, conhecido

por Projeto Aqüífero Guarani (SAG)
foi criado com o propósito de apoiar
Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai
na elaboração e implementação de
um marco legal e técnico de gerenciamento e preservação do Aqüífero
Guarani para as gerações presentes
e futuras. Um dos objetivos é de ampliar os níveis de cooperação para um
maior conhecimento científico sobre
o Sistema Aqüífero Guarani e a gestão
responsável de seus recursos hídricos.
O Sistema Aqüífero Guarani (SAG)
é um corpo hídrico subterrâneo e
transfronteiriço que abrange parte
dos territórios da Argentina, do Brasil,
do Paraguai e do Uruguai. Possui um
volume acumulado de 37.000 km3
e área estimada de 1.087.000 Km2.
Na parte brasileira estende-se a oito
estados: Goiás, Mato Grosso, Mato
Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná,
Rio Grande do Sul, Santa Catarina e
São Paulo. O SAG tem características
físicas, geológicas, químicas e hidráulicas específicas e complexas as quais
foram estudadas pelo Projeto de Proteção Ambiental e Desenvolvimento
Sustentável do SAG (2003-2009) e que
fornecem as bases para o Programa
Estratégico de Ação (PEA).

Aquifero Guarani

Maldição II, câncer invade igreja:

Elefantíase: doença crônica provocada por bacilos parasitas que invadem os vasos linfáticos, bloqueando-os. Com a evolução da
doença os tecidos do membro afetado dilatam-se provocando atrofia e a pele torna-se espessa e áspera.

O

rquestrado nas profundezas
das trevas, já que o inferno
só será inaugurado quando o Senhor Jesus Cristo prender o
anticristo e a besta fera, colocando no
inferno e lançando a todos no lago de
fogo, igualzinho ao terrorismo islâmico
que mata em nome de Deus, e como
se tivesse prestando um serviço a Deus,
assim trabalha satanás e seus anjos
para destruir o ser humano por causa
de ciúmes e invejas, por ter Deus feito
o ser humano, homens e mulheres a
fotografia do negativo de sua imagem
e semelhança.
Imagino eu, pelo que o ser humano
hoje faz e realiza através da ciência,
indo aos planetas e reconstruindo o
corpo humano através de transplantes,
inclusive do coração, e sendo ele só a
imagem da sombra de Deus, imagine
se o ser humano fosse diretamente a
imagem de Deus, o que seria da humanidade, Deus que me livre.

Lúcifer que foi o quarto na hierarquia do céu, mas que queria o lugar
do Senhor Jesus Cristo, por ser o Filho
de Deus, com inveja desde sua criação,
ele maquina contra a beleza da figura
humana, lançando todos os tipos de
enfermidades e doenças para deformar
o corpo humano, fazendo transformar
uma figura humana em um monstro,
conforme enfermidades de câncer e
elefantíase e outras mais de quatro milhões de doenças conforme especifica
o livro CID 10 da organização Mundial
da Saúde que especifica a Classificação
Estatística Internacional de Doenças e
Problemas Relacionados a Saúde, isto
sem falar das demais doenças remanescentes das mesmas, por exemplo:
o câncer, a gripe tem vários tipos, se
somarmos as doenças e suas variantes
o corpo humano é infestado por cerca
de 12 milhões de doenças e pragas, só
o câncer, a febre e a gripe existe cada
um mais de 30 variedades. Conforme

Doença transmitida pelo mosquito, que mata cerca de um milhão
de humanos, transformados em monstros, por satanás

Elefantíase
fotos que seguem nesta ilustrando.
Mesmo sendo eu um profeta muito
falho e miserável, inclusive confesso de
todo meu coração, não cumprir se quer
o que eu prometo a Deus, orem por
mim para que Deus tenha misericórdia,
como é que eu posso contar com a
salvação, não fosse pelo amor dispensado na cruz, pelo bondoso Senhor
Jesus Cristo e a partir de agora, por sua
bondade, irá permitir que se confirme
essas profecias que ora escrevo,com o
objetivo de implorar a todas as lideranças cristãs evangélicas, até mesmo ao
catolicismo, seres humanos bondosos
de todas as religiões e principalmente
os Círculos de Orações e todas igrejas
evangélicas protestantes, para que
orem a Deus Pai Todo Poderoso, para
que essas profecias escritas por esse
miserável homem que sou, não venham a se cumprir, muito embora serem verdadeiras e bem intencionadas.
Acreditem, o diabo e seus demônios usando as figuras dos grandes
estadistas sanguinários de todo mun-

do, terroristas, almas de feiticeiros
para lançar a grande praga, dessa
feita preferencialmente contra o povo
de Deus, através do câncer, que contaminará a maioria dos evangélicos
cristãos e protestantes, com objetivo
de obrigá-los a desistirem do Senhor
Jesus Cristo e suas promessas, isto já
está acontecendo, é grande o número
de pedidos de orações nas igrejas em
favor irmãos ou irmãs contaminados
com este câncer, isto vai aumentando
silenciosamente, sem que as lideranças
espirituais da igreja se despertem.
Do mesmo jeito que acontece,
aconteceu e vem acontecendo com
os filhos dos crentes, que há muito
tempo por falta de disciplina dos pais
evangélicos, já é a maioria dos condenados e presos em todas as cadeias e
Instituições carcerárias, com os nomes
bíblicos que lhes identificam, por
exemplo: a começar por Jesus, Israel,
André, Lucas, Pedro, Paulo, Simeão,
Josué, Elias, Samuel, Estevão, Moisés,
Joel, Tiago, Habacuque, e tantos nomes
santos e lindos inspirados na Bíblia,
como no lado feminino das prisões são
encontradas mulheres, moças e jovens
com os nomes sagrados da Bíblia, por
exemplo: Ester, Rute, Ana, Noemi, Lidia,
Maria e tantos outros nomes, isto por
serem os pais evangélicos os piores
pais e mal educadores de filhos, que
confundem um falso amor excessivo
sem as devidas correções bíblicas ,
os filhos dos evangélicos desde sua

meninice são mal educados, mal
criados, mal disciplinados e que não
tem respeito pela reverencia a Deus e
que em sua maioria fazem todo tipo e
anarquia na nave das igrejas, pulando
como cabrito, impedindo seus pais e
ouvirem a palavra de Deus.
Hoje é normal ver as mães distraídas na igreja, brincando com suas
crianças com o Smartphone, e quando
saem da igreja não sabem onde o
pregador pregou, e o resultado disso
é ver seus filhos nas prisões e tem que
deixar de irem a Escola Dominical para
ir visitá-los na cadeia, após fazerem
vergonhosos striptizem diante das
seguranças das prisões
Escrito pelo Pr. Jose Alcides Marronzinho de Oliveira

Livro CID 10 da organização Mundial da
Saúde que especifica a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas
Relacionados a Saúde
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Maldição III

Adoração ao chimarrão e todo tipo de chá mate faz de Porto Alegre a cidade menos
evangelizada do país

Adoradores do chimarrão e do santo Daime, até igreja adora esta erva mate maldita que
a muito mata o povo gaúcho de câncer, junto com a carne do excessivo churrasco

P

“Demônio” do Chimarrão escraviza até as grandes lideranças evangélicas do país: conforme fotos

O

orto Alegre, com cerca de um
milhão e meio de habitantes.
Rio Grande do Sul com cerca
de 11 milhões de habitantes, sua capital
Porto Alegre a cidade menos evangelizada do país, tendo em vista a adoração
do povo gaúcho pelo mate, o famoso
chimarrão, que há séculos escraviza o
povo gaúcho e porto-alegrense.
Para que o leitor cristão tenha uma
noção do que faz satanás, usando os demônios patrocinadores do uso de todos
os tipos de chás, chá para matar espiritualmente o povo gaúcho, amazônico e
dos países africanos, conforme matéria
ilustrando referente a uma seita na selva
amazônica, onde os fiéis adoram o seu
deus tomando um chá que lhes causam
efeitos colaterais, alterando seu metabolismo, por ser um chá alucinógeno,
veja foto do ritual.
Na internet há milhares de seitas diabólicas em todo mundo, de adoração
ao chá, sendo que, a bem da verdade, o
povo que mais adora o deus dos chás de
todo mundo, é o povo do sul do país, Rio
Grande do Sul por exemplo. O Senhor
Jesus Cristo afirma em Apocalipse, escrito por São João, que tudo que é vicio
é pecado, sendo assim, não só os católicos e espíritas gaúchos estão perdidos
nas trevas, mais principalmente sem
exceções os cristãos evangélicos gaúchos que tem conhecimento que estão
adorando igualmente aos feiticeiros,
ao deus dos chás, ao ponto covardes e
miseráveis de pastores e obreiros das
igrejas evangélicas, principalmente das
Assembléias de Deus, eles por serem
escravos do vício do chimarrão, muitas

vezes esquecem a Bíblia para irem a
igreja e subirem no púlpito, é uma vergonha nós apreciarmos até nos cultos
de Santa Ceia, os pastores com a cuia e
a garrafa térmica cheia de água quente,
antes e depois da Santa Ceia.
Isto é o que impede o Espírito Santo
de Deus de operar nessa região, para
que o leitor tenha uma noção do que
acontece por causa do chimarrão nas
igrejas de Porto Alegre e o estado do Rio
Grande do Sul, Osasco uma cidade com
cerca de 600 mil habitantes, além de
ser a cidade mais evangelizada de São
Paulo, junto com os municípios de Carapicuíba, Barueri, Santana de Parnaíba,
Itapevi, Jandira, só em Osasco existem
cerca de 300 congregações evangélicas
só da Assembléia de Deus, sem falar nas
demais denominações, enquanto toda
a Porto Alegre capital do Rio Grande do
Sul só tem 120 congregações de todas
as denominações.
Está aí o perigo que impede o Evangelho do Senhor Jesus Cristo de avançar
em Porto Alegre e todo o estado.
Os evangélicos estão junto com
os espíritas, católicos, e macumbeiros
praticando e se contaminando com o ritual de adoração ao deus do chimarrão.
Está escrito, o vício é pecado e quem é
viciado não entra no reino dos céus, os
mentirosos e feiticeiros e é isso que são
os nossos irmãos gaúchos.
Oremos a Deus para que o Senhor
Jesus Cristo venha fazer surgir um líder
que esteja disposto a ir a uma radio e
fazer essa denúncia, para que haja manifestação contrária ou a favor e assim
haver debate a flor da Bíblia, para que

nossos irmãos venham a abandonarem
os costumes do chimarrão e sejam
salvos.
Produção do chá. A hóstia da igreja
católica é feita de água e trigo. No caso
do Santo Daime, é um cipó e uma folha
natural da floresta amazônica. Depois
de retirar a matéria-prima da mata,
as mulheres limpam a chacrona e os
homens maceram o cipó-jagube. Em
seguida, os vegetais de devem ir ao
fogo que chega à 600º C.
Perfil. A maioria das pessoas que
procuram o Santo Daime estão, principalmente, querendo a solução de
problemas e o alívio de sofrimentos.
Seja uma crise familiar, seja dependência de drogas.
Cerimônias. São três rituais: o feitio
do chá, a concentração e a celebração.
No primeiro, não há o consumo do chá.
Já nos outros dois, os adeptos tomam
a infusão a cada duas horas. O Santo
Daime começa a surtir efeito em 20 ou
40 minutos.
Hinários. Mestre Irineu produziu 128
hinos que são cantados nas celebrações. As pessoas tomam o Daime de
30 em 30 hinos. Nos hinários locais, os
grupos tomam o chá no máximo quatro
vezes. No Acre, esta cerimônia dura mais
tempo. Os grupos cantam os hinos de
outras vertentes também.
Quantidade. O grupo capixaba
ligado ao Celivre-CS traz, anualmente, do Acre cerca de 50 a 70 litros da
ayahuasca. Existem outras vertentes do
Santo Daime que produzem ayahuasca
no Estado.

Pr. Alcides Marronzinho ungido por Deus e consagrado
pela igreja do Senhor Jesus Cristo em oração a Deus

Pastor sem documento; Jose Alcides Marronzinho de Oliveira,
ungido por Deus e consagrado
pela Igreja do Senhor Jesus
Cristo, conforme determina a
vontade dos homens e o Estatuto da igreja, em oração a
Deus intercedendo em Nome
do Senhor Jesus Cristo, o Único Intercessor entre Deus e o
homem. Marronzinho ora por
cerca de 55 milhões de embarcações de pesca e seus quase
600 milhões de pescadores
que de dia ou de noite pescam
em todos altos mares, oceanos
e grandes rios caudalosos de

todo mundo, onde cerca de 5%
desses pescadores morrem e
são transformados em isca de
peixes e morrem congelados
pelas águas congeladas dos
oceanos.
Ora por todos os pilotos,
tripulações e passageiros de
aviões para que Deus disponha
dos seus anjos para que tomem
em suas mãos os aviões que
estão dia e noite navegando por
todos os céus do mundo.
Por todos os caminhoneiros, motoristas de ônibus e
caminhões para que não sejam
seqüestrados e assaltados e não
sofram acidentes e para que

Deus proteja e salve todos os
passageiros de ônibus e trens
do Brasil e do mundo e para que
Deus proteja todas as embarcações que navegam em todos
mares, oceanos e rios caudalosos de todo mundo salvando
e livrando da morte os passageiros , para que Deus salve e
proteja a todos os motoqueiros
que ganham o pão de cada dia
em cima da morte (motos) e
para que Deus faça chover em
São Paulo, como fez através do
profeta Elias, orem todos a Deus
por estas causas e que para que
Deus salve a todos.
Pr. Alcides Marronzinho

Pr. Alcides Ora a Deus para que as maldições I, II e III contidas
nesta edição sejam desfeitas pelo poder do Sangue do Cordeiro
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Dr. Celso Giglio, ex-prefeito de Osasco e Deputado Federal e atualmente Estadual, que trouxe o
Hospital do Câncer para Osasco, indica assunto de
grande interesse ao Governador Geraldo Alckmin
para que determine aos cientistas competentes
da medicina, a implantação de serviço especial de
atendimento às pessoas portadoras da Doença de
Huntington, nas Unidades de Saúde do Estado
de São Paulo.

RESPOSTAS

palavras
cruzadas
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INDICO, nos termos do
artigo 159 da XIV Consolidação do Regimento Interno,
ao Excelentíssimo Senhor
Governador que determine
aos órgãos competentes,
estudos e providências necessárias para implantação
de serviço especial de atendimento às pessoas portadoras
da Doença de Huntington,
nas unidades de saúde do
Estado de São Paulo.
Justificativa
A doença de Huntington
é uma doença degenerativa autossômica dominante
cujos sintomas são causados
pela perda significativa de
células em uma parte do cérebro, denominada gânglios
da base.
Também conhecida
como Coréia de Huntington, recebeu esse nome do
médico americano George

cristã

Huntington , que descreveu
a doença em 1872, baseado
em observações de famílias
afetadas pela DH no povoado de East Hampton, Long
Island, Nova Iorque, onde
morava e exercia a medicina.
A DH é causada por uma
mutação no gene que codifica uma proteína chamada
huntingtina (Htt). Esta mutação produz uma forma alterada da proteína Htt, causando
a morte das células nervosas
(neurôneos) em determinadas regiões do cérebro.
Certas funções do cérebro, como a habilidade
de se mover, pensar e falar
deterioram-se gradualmente
à medida que células nervosas chaves são danificadas
e morrem. À medida que
a doença progride, ocorre
uma destruição do córtex
cerebral ( massa cinzenta correspondente à camada mais
externa do cérebro) que contribuindo para a deterioração
da capacidade cognitiva. De
um modo geral, a DH causa
atrofia do cérebro inteiro.
Na maioria do casos a DH
é desenvolvida na meia idade, entre 35 e 55 anos, porém
os sintomas podem aparecer

também antes dos 20 anos.
A DH é uma doença fatal, podendo levar até 20
anos para causar a morte do
paciente. Em geral o óbito
ocorre por complicações
secundárias causadas pela
fragilidade do corpo, por
exemplo, asfixia, infecções e
paradas cardíacas.
Os sintomas da DH caracterizam-se por uma combinação de alterações motoras
comportamentais (humor)
e cognitivas ( raciocínio). O
diagnóstico correto só pode
ser feito com segurança por
um especialista, em geral da
área de neurologia, a partir
de sinais sutis de alteração de
personalidade que pode ser
suspeita da presença da DH.
Havendo sinais, necessário se
torna o diagnóstico clinico
e também o genético que
determinará se uma pessoa
efetivamente desenvolverá
uma certa doença genética.
Na maioria dos países
europeus essa doença rara
já afeta 1 em cada 10.000
pessoas. Importante destacar que para cada pessoa
afetada pelo menos outras 5
compõem o grupo de risco,
levando-se em conta que

seus pais tiveram ou que alguém poderá herdar o gene
e desenvolver a doença.
Não há informações seguras sobre quantidade de
pessoas afetadas em países
da América do Sul, doentes ou no grupo de risco.
De qualquer forma como é
predominante a incidência
de casos comprovados em
povos de origem européia, é
prudente desenvolver estudos e mecanismos para detecção da doença no Estado
de São Paulo.
Em São Paulo, a ABH –
ASSOCIAÇÃO BRASIL HUNTIGTON, entidade de apoio
às famílias portadoras da DH
estuda e leva esclarecimento
às famílias e às pessoas portadoras da doença.
Por todos os motivos expostos é que apresentamos
a presente Indicação, no
sentido de que o Governo do
Estado de São Paulo se mobilize pelos seus órgãos afins
para diagnosticar, apoiar e,
sobretudo informar a população sobre a incidência
dessa doença fatal.
Sala das Sessões
Deputado Celso Giglio
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Assistência farmacêutica em Barueri amplia
atuações para 2015
A

través da Secretaria
de Saúde, a Prefeitura
de Barueri em 2015
vai aumentar a atuação da
assistência farmacêutica à
população. Os profissionais
da área vão atuar também no
programa Diabetes nas Escolas e na dosagem de glicemia
em eventos como O Prefeito
no seu Bairro.
Os novos compromissos
e o balanço das atividades
do ano passado foram abordados no 1º Encontro dos
Farmacêuticos de Barueri,
realizado em dezembro, no
auditório da Secretária de

Meio Ambiente, pela Coordenadoria Técnica de Suprimentos e Farmácia da
Secretaria de Saúde.
Com o objetivo de minimizar riscos associados a
medicações e assegurar a
adesão do público paciente
aos tratamentos adequados,
os profissionais de farmácia
também deliberaram sobre a
ampliação do programa Distribuição de Medicamentos
em Casa e a realização do 2º
Módulo Atendimento com
Qualidade na Dispensação
de Medicamentos.
Sobre as ações realizadas

em 2014, o grupo destacou
a tipagem sanguínea realizada nas edições do Prefeito
no seu Bairro, o evento de
prevenção a doenças cardiovasculares organizado no
Parque da Maturidade (com
a medição de colesterol), o
curso de capacitação para
auxiliares de farmácia, o 1º
Módulo Atendimento com
Qualidade na Dispensação
de Medicamentos e a ampliação da assistência farmacêutica nas unidades básicas
de saúde, no Crad (Centro de
Referência de Álcool e Drogas) e nos pronto-socorros.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social

Assistência farmacêutica em Barueri amplia atuações para 2015

IPTU de Barueri será enviado
a partir de fevereiro

A

Prefeitura de
Barueri já está
providenciando o envio do Imposto Predial e Territorial
Urbano (IPTU) para o
exercício de 2015. Cerca de 60 mil contribuintes devem receber o
carnê de IPTU a partir
do mês de fevereiro
via Correios em suas
residências.
Os proprietários dos
imóveis no município
terão o prazo de vencimento em 30 de março
para a primeira parcela,
além disso, poderão
parcelar o pagamento
em duas vezes, e a segunda parcela vence
em 30 de abril. Vale ressaltar que a opção pelo
parcelamento pode ser

feita desde que o valor
de cada parcela não
seja inferior a R$ 30,00.
O valor do imposto será reajustado de
acordo com a previsão
de inflação e o crescimento do PIB (Produto
Interno Bruto), com
base na Ufib (Unidade
Fiscal de Referência de
Barueri), e poderá ser
pago na rede bancária
e nas casas lotéricas.
O contribuinte que
não receber o carnê até
o vencimento poderá
obter a 2ª via pela internet. Basta acessar o
site oficial da Prefeitura
(www.barueri.sp.gov.
br), clicar em “Secretarias Municipais”, selecionar “Finanças” e
abrir a página onde

você encontra o ícone
“2ª via – IPTU”. Tenha
em mãos o número de
inscrição do imóvel,
que você encontra no
carnê do IPTU do ano
anterior.
Outros tributos
Os prazos e as parcelas para pagamentos
de taxa de incêndio,
ISS e taxas mobiliárias
também já foram estabelecidos.
O ISS (Imposto Sobre Serviços) fixo anual,
e as Taxas Mobiliárias
do exercício poderão
ser pagas em até 10
parcelas desde que
o valor de cada uma
delas não seja inferior
a R$ 80,00 para pessoas jurídicas, e R$ 25,00

Secretaria de Meio Ambiente
age na despoluição da lagoa
do Parque Ecológico

D

evolver a lagoa do
Parque Ecológico
de Barueri para o
uso da população da cidade é um dos principais
objetivos da Prefeitura
de Barueri em relação ao
local, desde que assumiu
sua administração do
Parque em agosto do
ano passado, por meio
da Secretaria de Meio
Ambiente. Através de
ações de fiscalização do
lançamento irregular de
esgoto, bons resultados
têm sido alcançados na
melhora da qualidade da
água da lago
.
Clique e leia a reportagem no Diário Oficial
de Barueri.

Meio Ambiente age na despoluição
Fonte: Secretaria de Comunicação Social

para pessoas físicas. A
primeira parcela vence
no dia 31 de março e as
demais no último dia
útil dos meses subsequentes.
A Taxa de Incêndio
poderá ser paga em até
quatro parcelas, sendo
que a primeira vence
no dia 5 de maio, as
duas seguintes no dia
5 de junho e 6 de julho,
e a última no dia 5 de
agosto de 2015; desde
que o valor das parcelas não seja menor do
que R$ 100,00.
Serviço
Para obter mais informações, ligue no
telefone: 4199-8000
(Setor de Tributos e
Arrecadação).

IPTU DE BARUERI
Fonte: Secretaria de Comunicação Social
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Rossi visita e perdoa Marronzinho

Mesmo ainda se restabelecendo da doença Marronzinho
é recebido pelo governador

O

Pastor e Missionário
agradece ao Governador Geraldo Alckmin, ladeado pelo Deputado
e ex-prefeito de Osasco Dr.
Celso Giglio e pelo ex-prefeito
Dr. Silas Bortolosso, pelos bons
atendimentos de saúde que os

hospitais Heliópolis na pessoa
do seu diretor Dr. Abrão e
Hospital regional de Osasco na
pessoa de seu Diretor Dr. Maurizio, sem os quais reconhece
que abaixo do poder de Deus
na Pessoa do Senhor Jesus
Cristo, não teria sobrevivido.

Que Deus abençoe o governador e as demais pessoas.
Nunca o governador fez tanto
pelo Estado de São Paulo, especificamente pela saúde, que
o Dr Geraldo Alckmin.
Pr. Alcides Jamo Little Brown

Ex-prefeito de Osasco e Deputado
Federal Francisco Rossi de Almeida

S

em ressentimento, ódio
ou rancor nós dois seguindo a Jesus com
muito amor, arrependimento,
bondade e mansidão. Eu, PR Jose
Alcides Marronzinho de Oliveira
após cerca de 20 dias na UTI,
ressuscitado pelo Senhor Jesus
Cristo e depois foi à coma induzido por 15 dias pelos médicos.
Mesmo no estado que se
encontrava, tive algumas visões,
revelações e sonhos, logo que
fui ressuscitado e antes de ser
induzido ao coma. Deus me e
revelou a morte do cantor e seu
amigo Jairzinho, a seguir tive a
revelação onde vi e ouvi uma
reunião no Hospital Heliópolis,
em que estava o Presidente do
McDonald, a diretoria do Hospital e de repente chegou o irmão
Francisco Rossi para conversar
com o presidente do McDonald,
que estava sendo convidado
pelo Governador Geraldo Alckmin, como seu candidato a
vice-governador e o Rossi foi
convidado para participar dessa
reunião.
Foi quando eu ouvi o diretor
do Hospital dizer ao Rossi; estamos tratando do Marronzinho, se
é coisa de sonho não sei, porém
o inacreditável aconteceu; recebi
em minha casa a presença de um
assessor espiritual do Rossi,que
veio me visitar e orar por mim, e
eu pedi a ele que eu estava convidando do Dr. Francisco Rossi para
me visitar,mesmo nós se odiando
um ao outro, e o visitante disse
que seria impossível o Rossi se

dispor a vir me visitar,para que
nós pudéssemos se perdoarmos
um ao outro, e com isso fazer a
obra do Senhor sem olhar para
trás e sem ressentimento de
culpa.
Não quero aqui relembrar
fatos tristes e lamentáveis de
ambas as partes e tão somente
agradecer a Deus por essa revelação. 10 dias depois por ordem
de Deus o irmão Francisco Rossi
estava batendo em minha porta,
justamente na hora em que eu
estava chegando, por revelação
de Deus que me avisou que eu
deveria voltar imediatamente
para casa, foi grande a surpresa,
conversamos sem lembrarmos-nos do passado, eu me ajoelhei
aos pés dele e lhe pedi perdão
caso ele me fez algum mal não
importa, eu lhe perdoei, o que
importa é que ele por ser hoje
um homem temente a Deus orou
por mim e me ungiu com óleo,
com azeite que desce a barba de
Arão, pelo Espírito Santo agradeço a Deus por esse milagre.
Que Deus abençoe o Dr. Francisco Rossi, sua mãe, seu irmão,
sua esposa e todos seus filhos.
Que Deus seja louvado em nossas vidas e o Nome do Senhor
Jesus cristo seja glorificado. Agora eu oro para que Deus afaste
completamente o irmão Francisco Rossi da política, para que ele
seja mais abençoado por Deus
e venha ter um rebanho para
entregar ao Senhor Jesus Cristo.
Pr. Alcides Jamo Little Brown

