1972 – 2010
Uma rica colheita de almas em um país islâmico
“E este evangelho do reino será pregado no mundo
inteiro, em testemunho a todas as nações, e então virá o
fim” (Mt. 24:14).
Nenhum país, nenhum povo esta excluído. Deus já deu a Abraão a
promessa: „... em ti serão benditas todas as gerações da terra“
(Gn. 12:3).
Na consumação da Igreja a vemos cumprida : „... porque foste morto,
e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e
língua, e povo e nação“ (Ap. 5:9).
Um breve relato sobre o que o Deus fez desde 1972 no Paquistão :
na reuniões de 12 a 22 de Fevereiro de 2010, eu me encontrei com vários
irmãos que já em 1972 haviam ouvido, crido e recebido em seus corações
a Palavra na minha primeira visita ao país. Sim, ainda mais: eles A
passaram adiante.
No decorrer dos 38 anos eu pude contribuir com minha parte na
divulgação do pleno conselho de Deus.
A viagem em Fevereiro de 2010 foi extraordinária. Apesar de parte das
reuniões terem acontecido próximo à fronteira com o Afeganistão e
também com o Irã centenas de crentes vieram para ouvir a palavra de
Deus. No total aproximadamente quatro mil pessoas participaram das
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nove reuniões nas seis cidades.
Em todos os lugares houveram controles de segurança; com a
metralhadora no gatilho os policiais vigiaram até a entrada dos salões de
reunião. Mesmo sob tais circunstâncias, a palavra de Deus veio com poder
extraordinário. Foi uma marcha triunfal no reino de Deus para a glória de
Deus. A Verdade encontrou ouvidos entre os eleitos; todos os outros
seguem adiante em seus caminhos religiosos .
Como nosso Senhor disse, o verdadeiro evangelho do reino de Deus
será pregado a todos os povos para testemunho. A mensagem divina no
fim do tempo da graça chama todos pertencentes à Igreja Noiva para
fora da confusão babilônica e os leva a concordância com Deus e com a
palavra de Deus – também aqueles nos paises islâmicos .
Eu desejo que todos os irmãos e irmãs que estão apoiando a
divulgação da Palavra com suas orações e que trazem suas dádivas ao
celeiro para que o verdadeiro alimento espiritual possa ser distribuído,
se alegrem e tenham parte daquilo que Deus está fazendo atualmente
em todo o mundo. O fiel Deus recompensará a todos .

Alguns dos irmãos servidores
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Ainda podem ser alugados salões

.

que ficam cheios.
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Todos vêm com seus trajes nacionais.

Homens e mulheres sentam-se separados.
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Os ouvintes estavam em expectativa .

Também os jovens foram tocados .
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Também os jovens foram tocados,

a Palavra cumpre aquilo para A qual foi enviada .
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Quem é de Deus ouve a palavra de Deus .

À No fim todos se levantaram para consagrarem suas vidas a Deus .
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Anúncios
Primeiramente mais uma palavra do apóstolo Pedro que segura mente é direcionada a nós no tempo do f im e através da Mensagem do
tempo do fim:
„ Mas já está próximo o fim de todas as coisas; portanto sede sóbrios e
vigiai em oração; tendo antes de tudo ardente amor uns para com os
outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados “ (1Pe. 4:7-8).
Por favor, leiam adiante e cuidem de cada Palavra. Chegou o
tempo quando todos nascidos de Deus vivam de cada palavra de Deus
– sim, vivam cada Palavra, pois como o irmão Branham disse: A
consumação acontecerá no amor de Deus. Amém .
Ajuda para o Haiti
A todos os irmãos e irmãs que podem ajudar os nossos irmãos e
irmãs em Porta au Prince com as conseqüências da pesada catástrofe
do terremoto, eu digo obrigado de coração. Se assim Deus quiser,
estarei na segunda semana de Março no Haiti .
Reuniões de páscoa
no Centro Missionário em Krefeld
Sábado, 3 de Abril de 2010 às 19:30
Domingo, 4 de Abril de 2010 às 10:00

Santa Ceia está programada
Batismo está programado

Como esperamos muitos irmãos, seria de ajuda para nós se vocês se
anunciarem para que possamos planejar os c ustos e alojamentos.
O Senhor vos abençoe a todos ricamente .
Atuando sob mandato de Deus
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