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Resistência
A cidade de João Pessoa e a Paraíba foi um lugar para onde os judeus que
povoaram o Recife fugiram depois que os holandeses foram expulsos.
Enquanto alguns voltaram para Europa, outros subiram para o Norte fundando
colônias como Curaçao, outros fundaram o que viria a ser New York.
Escondidas entre as centenárias igrejas da Capital da Paraíba, como estão
escondidos nos olhos claros, peles brancas queimadas do sol, características de
antigos moradores que se esconderam sob nomes como Neves, invocando a
“Padroeira”, senhora das Neves, certamente para fugir da Inquisição, talvez
para serem aceitos, talvez por que foi ficando cada vez mais diluído o culto e a
cultura que seus antepassados manifestavam no Velho continente, no entanto
a arquitetura, os móveis, a disposição dos prédios, são absolutamente
reveladores que seus construtores e arquitetos, colocaram imagens católicas,
num espaço que no passado se guardavam as Torah’s, Os Rolos da Palavra de
Deus, bem como seus ritos e tradições.

(Catedral da Senhora das Neves, seu interior, disposição dos corredores e nave principal e altares menores, tudo faz lembrar uma Grande
Sinagoga, onde os Rolos da Torah eram guardados. Com inúmeras figuras católicas e neo-testamentárias, aos olhos indoutos é mais uma
igreja da fé romana como qualquer outra, para alguém habituado com a fé judaica, os elementos arquitetônicos e o mobiliário em tudo
apontam para a origem dos seus edificadores).
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O Brasil começa aqui!
Hoje no ponto mais oriental
do Brasil, este Farol aponta
para o nascer do Sol, na
tradição judaica, aponta para
Jerusalém.
Parece que cada detalhe pode
esconder um significado mais
profundo, nesta linda e
importante
cidade
do
Nordeste Brasileiro.
Nós que nos acostumamos a ver em muitas cidades brasileiras, catedrais
tomarem os lugares altos, as praças centrais, vimos neste lugar, um ídolo
enorme, consagrando a região às trevas, à idolatria e a todo tipo de violência.
Nos parece que o que aprendemos hoje sobre Conquista de Territórios, Batalha
Espiritual, já são conhecidos pelo reino das trevas de uma forma muito mais
objetiva. Porque percebemos marcas em pontos estratégicos de nossa nação,
oferecendo resistência a valores do Reino de Deus e consagrando o Brasil a
falsos deuses.
Num lugar lindíssimo, mas, cheio de afrontas de conflitos, percebemos uma
resistência espiritual contra este declarado envio à nação Brasileira para
proclamar a Verdade de que este país possui um dono e este é Jesus Cristo de
Nazaré.
A época que escolhemos coincidiu com seminários ligados a uma determinada
visão ministerial de crescimento de igrejas que tem sido muito difundida em
vários lugares do Brasil, atraindo alguns dos principais lideres locais da Igreja
de Cristo.
Motivados a nos receber através do Apóstolo Sinomar Silveira do CAB, que
possui igreja na região, alguns líderes se juntaram e entenderam que nos
deveriam apontar uma determinada igreja para que nos recebessem.
Infelizmente sem uma mobilização da Igreja local, com uma aparente
desconfiança de quais eram as nossas reais intenções com o trabalho do
Ouviram do Ipiranga, tivemos um público bem pequeno, e nem a própria igreja
que nos recebeu, comunicou ao seu povo sobre o importante trabalho que
estavam tendo a oportunidade de receber.
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Apontamos toda esta resistência ao nosso maior inimigo que quer usar situações
para nos abater e impedir de continuar.
Por outro lado, foi nesta viagem que estivemos com o maior grupo de líderes
que nos acompanhou, e pudemos juntos experimentar da Bondade de Deus e
estarmos também juntos em Suas batalhas.
Com a grande expectativa de ouvir algo do Espírito Santo sobre a origem de
meus antepassados, percorrendo alguns locais históricos desta capital brasileira
tão antiga, não deixamos de agir espiritualmente confrontando o poder da
religião, da idolatria e do engano e falsidade, que operam na região, porém,
aprendemos que se não temos um anfitrião comprometido com o que O
Espirito está por fazer numa região, deixamos de contar com concordância e
nosso apoio dos irmãos em Cristo que poderia ser uma Porta para a
manifestação de Deus, torna-se um empecilho para que possamos alcançar
nossos alvos.
Não obstante a estas dificuldades, experimentamos momentos inesquecíveis,
como quando no primeiro dia que estivemos na Ponta do Seixas, (local mais ao
Oriente do Brasil), em que um vendedor de água de coco, entregou sua vida a
Jesus Cristo e foi curado de um grave problema de coluna que o impedia de
andar direito, de forma sobrenatural. Ali, no ponto mais ao Oriente do Brasil,
O SENHOR REINA.
Também na mesma região tivemos a grata surpresa de conhecer o Pastor Dado,
que pastoreia uma pequena igreja na Penha (rochedo ligado à Ponta do Seixas),
e este irmão que dirige uma congregação ali, é o instrumento de Deus para
levantar adoração e profetizar dali o Reino de Deus sobre o Brasil.
Temos a clara convicção que voltaremos ali e juntos viveremos o fim da
resistência das trevas e o fluir do Reino dos Céus sobre toda a nossa nação.
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Deus nunca disse que seria fácil! O que nos garantiu é que Ele estaria conosco
todos os dias até a consumação do Século.

Que este Farol que aponta para o Oriente,
possa ser um sinal à nossa nação, que:
“Assim como o relâmpago que nasce no
Oriente e se mostra no Ocidente, assim há
de ser a vinda do Filho do Homem. Que esta
terra que certamente será a primeira Terra do
Brasil a ver Jesus voltar, seja levantada por
Deus para um Avivamento e para a cura do
Corpo de Cristo, no nosso país e pelas
nações, por onde Deus nos conduzir...
Ouviram do Ipiranga?
JESUS É O SENHOR DO BRASIL!!!!

...Nossa próxima parada agora será nas capitas Aracaju & Maceió!!!
Isso mesmo... De uma só vez, duas capitais do Nordeste Brasileiro, serão o
alvo do “Ouviram do Ipiranga?”
Nossa oração é para que possamos ver Deus levantar lideranças locais que
possam mobilizar o Corpo de Cristo para ouvir o que Deus está por fazer em
nossa nação, época de nosso 4º Jubileu.

Viaje conosco!
Ouviram do Ipiranga? Jesus é o Senhor do Brasil!
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