O ÚLTIMO SINAL ANTES DA GRANDE TRIBULAÇÃO

ACESSO PREMIUM E SÉRIES GRÁTIS: http://www.oamanhahoje.com/aniversario12anos.htm

DOWNLOAD DVD Nº 2 – CAPA, MÍDIA E TRAILER:

http://www.mediafire.com/?k2vue9kika0c3

INFORMAÇÕES IMPORTANTES PARA O DOWNLOAD:
IMPORTANTE 1: Para descompactar os arquivos é necessário fazer o download de todas as partes compactadas, caso
contrário os arquivos completos não descompactarão.
IMPORTANTE 2: Para descompactar utilize somente o descompactador: http://www.baixaki.com.br/download/7-zip.htm

Todos os arquivos estão em alta resolução, tanto os arquivos de imagem quanto os arquivos de vídeos. É permitida pelo
autor a publicação e exposição de todo esse material, assim como a reprodução e divulgação para fins não comerciais.
Existem dois tipos de downloads: DOWNLOAD GRATUITO E PAGO. Todos os arquivos disponíveis dessa Série de DVD's
foram colocados em Downloads Especiais, onde quem hospeda é quem paga o serviço e não quem faz o download.
Portanto apesar de você talvez não estar pagando para fazer os downloads, saiba que isso só é possível porque estamos
pagando por cada GIGABYTE baixado. Se o conteúdo que vai assistir lhe edificar como cristão colabore conosco! Adquira
abaixo o acesso especial e receberá todo o conteúdo completo dos sites abaixo:
1. http://www.oamanhahoje.com/revelacaofinaldoapocalipse_dvd01.htm
2. http://www.oamanhahoje.com/revelacaofinaldoapocalipse_dvd02.htm
3. http://www.oamanhahoje.com/revelacaofinaldoapocalipse_dvd03.htm
DOWNLOAD ESPECIAL: Adquira o seu Acesso Premium: http://f2link.f2b.com.br/pedido/FP.asp?id=0002389963

Luiz Carlos Fernandes
Fernandes Spiritual Group
http://www.oamanhahoje.com
http://www.jesus-ofilme.com
http://www.tempofinal.com
(21) 8228-9000
Spiritual Group não é uma igreja, nem um ministério ou uma religião, somos pessoas exatamente iguais a você!
Fazemos parte do corpo de Cristo e temos na BÍBLIA, a nossa única regra de fé e prática. A verdadeira Igreja de
Jesus Cristo é composta por homens e mulheres, filhos e filhas de Deus espalhados por todo o mundo.
Tenho visto ao longo dos meus 20 anos de vida cristã, o terrível rumo que o cristianismo tem tomado, e isso têm provocado
em mim uma extrema indignação. Por isso decidi sair de minha zona de conforto e fazer alguma coisa. Creio que a mesma
coisa está acontecendo com outras pessoas e muito provavelmente com você também!

Ezequiel 9.4 “E lhe disse: Passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos
homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela.”
NOSSA MISSÃO: Em Mateus 25 ao tardar o “Noivo” (Jesus), as 10 “virgens” (Igrejas) adormeceram; tanto as prudentes, quanto
as néscias. Porém, uma classe de pessoas despertas clamou e deu a solene mensagem:
“Eis o Noivo, saí ao seu encontro!”. Esses somos todos nós que estamos despertos!
Se desejar colaborar com esse ministério, escreva, por favor, para o e-mail: spiritualgroup@hotmail.com ou faça uma oferta de
amor para a conta do Banco do Brasil, AG 3090-2, CC 10589-9 em nome de Luiz Carlos de Souza Fernandes.
RECEBA GRÁTIS: www.tempofinal.com/revelacao.htm # www.tempofinal.com/revelacaoII.htm
Assista a esse DVD Completo pelo Youtube:
http://www.youtube.com/playlist?list=PL3A2AB612F410D8D1&feature=view_all
http://www.oamanhahoje.com/aultimachanceparaomundo-completo.PDF

