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Capítulo 1

Bicentenário da
Nação

07 de setembro de 1822 foi a data em que o Brasil
nasceu como nação para viver seu próprio destino.
Em 2022 serão duzentos anos deste marco tão
importante, período segundo a Palavra de Deus
que se comemora o Jubileu. Para nós o quarto
Jubileu de nossa nação. Há direitos e promessas
para este período e queremos viver tudo o que
Deus sonhou para nós.

CAPÍTULO 1

Bicentenário da Nação
INTRODUÇÃO

1. Independência ou morte! UM GRITO!

1 . Independência ou morte! UM GRITO!

O quadro de Pedro Américo, concluído em 1888, em Florença na Itália,
encomendado pela família Imperial, feito para enfatizar o poder monárquico, é
uma obra que transformou-se num dos maiores ícones da nação, reproduzindo o
momento em que Dom Pedro I teria, aos brados, declarado: “laços fora!”, numa
alusão às cores da Coroa Portuguesa que estavam nos capacetes e chapéus de
todo o batalhão que o seguia, para depois em seguida proferir a frase que
inaugura o Brasil, como nação livre, para seguir seus próprios caminhos e destino:
“Independência ou morte!”
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Este som ecoou por todo o território nacional e por todo o mundo

unem em busca do alvo de sermos uma nação próspera, pacífica

estabelecendo e sendo reconhecido que, a partir de então, o

e justa.

Brasil, assim como outras nações americanas que conquistavam
seu direito ao respeito internacional como nações livres, estava
por escrever sua própria história.

Perto agora da celebração dos 200 anos da Independência de
nossa nação - O BICENTENÁRIO, traz consigo tesouros
espirituais escondidos em Deus para serem acessados por seus

Este grito de Independência, expressou os anseios encarnados

filhos que amarem e confiarem na Sua Palavra e nas Suas

no Príncipe Regente, de sociedades secretas que não só

Promessas.

influenciaram, mas, trabalharam objetivamente para que o Brasil
traçasse o seu próprio destino, coisa que absolutamente
discordamos, porém, a maneira que foi engendrada retratou as
crenças e os pactos feitos dentro de tais grupos com seus
deuses e crenças, trazendo para a história brasileira influências
que vão consolidando o seu destino como nação e marcando a

O Rei das nações, tem despertado o coração de filhos Seus que
têm ouvido esta frase, não como uma lembrança histórica, ou
uma inserção doutrinária nas mentes, mas, como uma promessa,
uma palavra que há de se cumprir:
OUVIRAM DO IPIRANGA?

sua história.
Cremos, como cristãos brasileiros, que Deus sonhou com a

JESUS É O SENHOR DO BRASIL

nossa nação livre e cumprindo seu papel no estabelecimento do
Reino de Cristo neste mundo, porém, a maneira como o Brasil
tornou-se uma nação independente só o aprisionou a entidades
das trevas e ao Príncipe deste mundo, mas, há uma grande
novidade que temos ouvido do Espírito Santo!
Assim como o quadro que retratou o que ocorreu em 7 de
setembro de 1822, também o Hino da Independência é icônico
para todo brasileiro, e aonde quer que no mundo se ouça a frase:
“Ouviram do Ipiranga...”, o coração treme e os brasileiros se
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Capítulo 2

Às margens
do Ipiranga
Eu, Paulo de Tarso, nascido na cidade de Bauru,
interior de São Paulo, aos 4 meses, vim com minha
família para morar no bairro do Ipiranga, coisa que
marcaria minha vida para sempre, porque com o
passar do tempo percebi que este era um propósito
de Deus comigo: a residência e ministério neste
local da nação.

Capítulo 2

Às margens do Ipiranga
EXPERIÊNCIAS COM O BAIRRO DO
IPIRANGA
1. Trazido para o bairro

1 - Trazido para o bairro
Nasci em 13 de junho de 1968, num ano bastante conturbado para os meus pais,
pois eles decidiram sair de minha cidade natal e vir a São Paulo para que meu pai

2. O sonho se cumpriu

fosse recebido como pastor da Igreja Assembléia de Deus, Ministério do Ipiranga

3. 11 Anos

e também para que fosse contratado como contador desta denominação, que

4. Uma visão de Deus
5. O Ipiranga está relacionado com a nação
6. O Monumento do Ipiranga
7. Nova Jerusalém

estava em franca expansão.
Chegamos no mês de outubro, no ano de meu nascimento e fomos morar na rua
da Imprensa, homenagem a Hipólito José, uma das colunas da independência
brasileira e patrono da Imprensa. Começamos ali a descobrir que tudo no bairro
apontava para a história da nação. Moramos nas seguintes ruas do Ipiranga
desde então: Rua do Grito; Rua Julia Cortines (poetisa e cronista brasileira) e Rua
1822.
Durante esta época estudei no colégio
Visconde de Itaúna e congregamos na
imponente igreja de estilo gótico, às margens
do mesmo riacho que ouviu “o Grito”. Esta
igreja possui um relógio giratório, obra
arquitetônica idealizada por Alfredo Reikdal,
pastor visionário, de origem alemã.
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O tal relógio parece constantemente avisar para os visitantes do

ano de 2000, 27 de janeiro, dia do aniversário de minha mãe, não

Parque da Independência, que o tempo de Deus para a nação

pude celebrar com ela, pois fui convidado juntamente com a

brasileira está chegando.

Karla, minha esposa, para conhecer um grupo de irmãos que

Crescemos ali e todos os domingos à tarde, minha irmã e eu,
com o grupo de jovens de nossa igreja, íamos evangelizar as

tinham participado de alguns ministérios importantes, mas,
estavam todos sem direção e feridos por lideranças cristãs.

famílias que vinham para esta área de lazer. Ali, aos pés do

Neste dia, eu e minha esposa fomos ungidos pastores e nos

Monumento do Ipiranga, falamos muito de Jesus para centenas

disseram: “Estas são as ovelhas que Deus está entregando para

de pessoas, cantávamos todas as músicas que conhecíamos e

vocês cuidarem”. Eu não sabia, mas, esta reunião se deu no

cheios de ousadia entregávamos milhares de folhetos que

bairro do Ipiranga e a partir desta noite eu nunca mais sonhei que

anunciavam a Salvação através da obra de Jesus Cristo, na Cruz

voltava a morar, naquela casa... O tal sonho, (eu não entendia

do Calvário.

estas coisas), era profético, e a promessa acabara de se cumprir.

A casa que moramos na rua 1822, pertencia ao pastor Reikdal, e

3 - 11 anos

foi alugada por meus pais por 6 anos, até que construíram uma
casa própria. Saímos do bairro do Ipiranga, quando eu tinha 11
anos de idade, e uma coisa surpreendente começou a ocorrer
nesta época. Um sonho intrigante e repetitivo começou a ser um
marco em minha vida: eu sonhava que voltava a morar na mesma
casa da qual sai para a propriedade de meus pais.

Nasceu com aquele grupo de irmãos a igreja Betlehem, que
passamos a pastorear e que nos enviou como apóstolo e
profetisa para a obra que Deus queria realizar conosco. Durante
longos 11 anos dirigimos a igreja, morando no município de
Taboão da Serra, na região oeste da cidade de São Paulo, mas,
depois do nascimento de nosso segundo filho, entendemos que

2 - O sonho se cumpriu

era a hora de morar novamente no Ipiranga.

Com cerca de 15 anos de idade, parei de frequentar a igreja e por

Nossa igreja e nossa residência hoje estão situadas na rua Bom

13 anos vivi uma vida absolutamente dissoluta. Tive um real

Pastor (chega de nomes que lembram a Independência e seus

encontro com Cristo logo depois de meu casamento no ano de

pactos espirituais). Até hoje não sei se há algo aí, mas, saí do

1997. Durante todo este tempo o sonho de que voltava a morar

bairro com 11 anos de idade; pastoreei nossa igreja, morando

no Ipiranga era recorrente, embora tão sem sentido, até que no

fora daqui por 11 anos, e voltamos para cá há 11 anos do
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Bicentenário da independência brasileira... Que Deus nos revele

Eu vi a Glória vindo em

os planos que estão em Seu Coração no tempo determinado.

minha direção até que
ofuscou o Museu que

4 - Uma Visão de Deus

fi c a r a p a r a t r á s ,

No ano de 2005, eu fui até a última reunião de uma Conferência

chegando até ao local

de Batalha Espiritual, anualmente realizada pela apóstola Neuza

onde estava. Quando a

Itioka, e enquanto orávamos, no encerramento do período da

Glória de Deus chegou

Adoração, a preletora, Ana Mendez, pelo Espírito dizia que um

no lugar aonde estava a

novo som estava sendo gerado no Brasil

visão se encerrou e eu

(até aquele momento eu jamais imaginaria
que esta palavra de alguma forma nos
tocaria de forma direta); então vi (tive uma

novamente me vi, dentro daquela Conferência.
5 - O Ipiranga está relacionado com a nação

visão de olhos abertos), Ana Mendez me

Naquela mesma semana procurei alguns líderes cristãos que

entregar um punhal (curiosamente na capa

conhecia e respeitava, para compartilhar o que tinha visto, e

de um de seus livros existe a figura do que

naturalmente procurei o meu pai ministerial, apóstolo Arles

ela me entregou naquela manhã).

Marques, que entendeu que precisávamos conversar

Me vi então em espírito no topo da
escadaria do Monumento do Ipiranga que
olha para o sul, como quem olha para o Museu que está no
parque logo acima. Lá tomei aquele punhal que recebera e passei
a cortar o “Tendão de Aquiles” de quatro felinos alados que se
encontram lá guardando as entradas oriental e ocidental do
Monumento. Quando terminei, me pus novamente no topo da

pessoalmente sobre este assunto. Fui com a Karla até seu
escritório, e me surpreendi ao perceber que ele tinha chamado
para esta conversa um casal de pastores, que eu até conhecia,
mas, que não tinha uma maior proximidade até então. Mesmo
estranhando, contei com detalhes tudo o que tinha visto naquela
manhã e depois que terminei, nos foi sugerido ouvir o que aquele
pastor convidado tinha a relatar.

escadaria e passei a olhar fixamente para o Museu do Ipiranga e

Este pastor dirigiu uma igreja no bairro do Ipiranga há muitos

então eu vi a Glória de Deus!

anos atrás, que estava localizada no início da rua Bom Pastor,
mesma rua onde hoje está situada a nossa igreja. Este era um
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ministério

independente, não possuindo ligações de cobertura

Vi no final de nossa conversa estampado nos olhos do meu

com outros ministros e ministérios. Ele nos contou que certa

amado pai e amigo, a frase: “PERDI O PAULO!”. Ele é apóstolo

feita, depois de um culto, foi até os fundos da igreja e abriu um

também, vai pegar a sua espadinha e vai lá sozinho xingar o

antigo poço e fez lá alguns atos proféticos, enquanto oravam. Diz

Principado, e

ter se surpreendido terrivelmente, acompanhado também de

estatística... (imaginei que ele estivesse pensando).

outros intercessores, com visões terríveis de demônios que
saíram daquele poço, muitos acorrentados e amarrados como se
fossem escravos. Infelizmente aquela igreja depois deste fato não
durou muito tempo. O pastor, com os olhos cheios de lágrimas,
me disse que só não deu cabo da própria vida pois sabia que iria

então vai ser engolido e será mais um na

Quando entramos em nosso carro, feliz, disse à minha esposa:
“Karla, como é precioso ter alguém para nos falar: “NÃO!”, pois
na hora que o nosso pai, falar: “É agora!”, nós vamos fazer o que
tem de ser feito naquele local.

para o inferno, e porque cria que um dia haveriam explicações

Passaram 9 meses contados na “folhinha”, e então recebi uma

para tantas lutas e enfim despojos de tão horrenda guerra.

ligação da apóstola Neuza Itioka, noticiando um encontro de

Depois deste relato tão dramático, meu pai, apóstolo Arles
Marques, me disse: - “Paulo, como pode ver, eu não aguento
mais, ver pessoas se lançando a fazer guerra espiritual, sem o
devido preparo e respaldo tornando-se uma mera estatística de
igrejas que fecharam e famílias de ministros que foram
destruídas.”
“O Ipiranga, (continuou dizendo), é um local que está diretamente
relacionado com a nação brasileira, e não é um local para apenas
uma igreja se envolver em Guerra Espiritual. Precisamos do
tempo de Deus para agir nesta esfera; precisamos de um número

algumas lideranças cristãs, com o então Presidente Lula, para
que pudessem orar pelo Brasil e pelo seu Presidente. Ela me
disse que havia um grupo que entendia que o Ipiranga, por ser
um “lugar de autoridade na Nação”, deveria ser o local de
encontro para intercedermos por tal reunião.
Eu pedi algum tempo para apontar o local da intercessão e liguei
para o apóstolo Arles, que efusivamente me disse que “ERA O
TEMPO DE DEUS”, que ele era uma das pessoas que estaria
com o Presidente no dia seguinte e que chegara a hora de
orarmos ali, no Monumento à Independência.

importante de autoridades envolvidas, pessoas com altas

No dia seguinte depois de um tempo maravilhoso de oração e de

patentes espirituais.”

atos proféticos naquele local, o grupo todo foi desafiado a
continuar a intercessão em Brasília, perto do Palácio do Planalto,
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onde estaria ocorrendo o evento. Fomos direto para o aeroporto

seu coração tenha ficado em Portugal), e de suas duas mulheres,

e acabamos todos no terceiro andar do Palácio do Planalto, num

Imperatrizes Leopoldina e Amélia.

encontro histórico com aquele Presidente, que pôde ouvir, que:
“Jesus é O Senhor do Brasil”. Com alguns apóstolos reunidos ali,
começamos a adorar e cantamos todas as músicas para O
Senhor que conseguimos lembrar. Talvez pela primeira vez na
história daquele Palácio, O Rei dos reis tenha sido adorado!
“A Ele a Glória, para sempre! Amém.”
6 - O Monumento do Ipiranga

Além das esculturas que retratam cenas históricas como os
Inconfidentes mineiros de 1789 e os Revolucionários
pernambucanos de 1817, há uma reprodução em bronze do
quadro de Pedro Américo, e no topo da Pirâmide, o que se
denomina: “Marcha Triunfal da Nação Brasileira”, sem que haja
qualquer figura que se identifique com nossa cultura em qualquer
época. As figuras que ali se encontram são além da “Liberdade”,
que carrega uma bandeira e segue vencedora, olhando para o

O Monumento à Independência, também chamado de

norte, figuras, greco-romanas, com ídolos, mulheres desnudas,

Monumento do Ipiranga ou Altar da Pátria, possui a forma

figuras indígenas (centro-americanas), etc. Nada brasileiro.

piramidal num conjunto escultórico, feito em granito e bronze.
Foi idealizado e
executado pelos
italianos Ettore
Ximenes, escultor, e
Manfredo Manfredi,
arquiteto, por
ocasião do primeiro
centenário da
independência.
Abriga a cripta
Imperial, onde estão os restos mortais de Dom Pedro I (embora o

Ao redor do Monumento, existem 4 colunas; encravadas nelas 4
tronos, e sobre as colunas, 4 altares, cada qual com 4 cabeças
de carneiros.
Nos tronos, estão esculturas dos
pais da Independência brasileira:
“José Bonifácio, Regente Feijó,
Gonçalves Ledo e Hipólito José”.
Estes são as colunas da Nação, e
para eles o Altar da Pátria
reservou 4 altares para o culto
“que lhes é devido”.
Há um quinto altar, que situa-se
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na frente do Monumento e da escultura em bronze do quadro da

que decidir por nos reunir no Parque da Independência, sob a

Independência, que é chamada de “Pira da Independência”. Ali

sombra de uma Mangueira frondosa, que tornou-se nossa amiga

há um fogo, mantido aceso com gás que jamais se apaga.

e confidente. Ali começamos ler juntos o livro de Apocalipse, e o

Como se observa com
simplicidade, o Monumento

céu de Outubro sem qualquer nuvem, transformou-se em meia
hora, numa cena de terrível tempestade que se acercava.

à Independência é um

Dois guardas do parque, cristãos, vieram nos avisar sobre a

conjunto arquitetônico, que

iminência das chuvas e o último me disse: - “Pastor começou a

objetiva o culto à

chover, o único lugar seguro agora é dentro da Cripta!”.

divindades. Culto à
personalidade (como no
caso de Dom Pedro I e dos
pais da independência); culto a deuses estranhos, divindades
gregas e romanas, etc.
7 - Nova Jerusalém

Nunca havia entrado lá e provavelmente jamais entrarei de novo,
mas, conseguimos correr e entrar naquela pirâmide quando um
aguaceiro começou a cair sobre toda a cidade.
Entre relâmpagos e trovões, um dos nossos amados que liam o
texto de Apocalipse, leu as palavras: “NOVA JERUSALÉM”, e o
maior estampido de trovão que já presenciei em minha vida,

No ano de 2007, quando completávamos 490 anos da Reforma

ressoou ensurdecendo a todos, logo então, o clarão de um

Protestante, recebemos uma direção de Deus de ler em voz alta,

relâmpago parecia nos apanhar em cheio ali. Imediatamente a luz

aos ares da nossa cidade de São Paulo, a Palavra de Deus.

de toda a Cripta acabou e instantes depois reacendeu, porém,

Juntamos amigos de vários ministérios e nos 4 pontos cardeais

uma única luz permaneceu apagada. A luz negra que estava

de nossa cidade, começamos uma corrida para que em 3 dias,

exatamente em cima das tumbas onde jazem os restos mortais

lendo dia e noite, ininterruptamente, pudéssemos encerrar este

do Imperador e de suas esposas.

tempo no dia 31 de Outubro, data da celebração da Reforma.
Buscávamos um local para encerrarmos a leitura juntos, mas, por

Entendemos que estávamos diante de uma troca de autoridades
no local.

razões distintas a Assembléia Legislativa e a Câmera dos
Vereadores, nos fecharam as portas naquela ocasião. Tivemos
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conosco foi a pastora Cida Nicolau, e algo muito interessante
ocorreu neste período:
Um espírito demoníaco que prendia uma vida, fazendo com que
aquela pessoa permanecesse com o braço em riste, como que
segurando uma espada disse à pessoa que lhe ordenava sair
daquela vida: “eu vou sair desta pessoa, mas, eu não saio do
Ipiranga, pois foi o Dom Pedro I, que deu o Ipiranga para mim! E
avise para a Cida Nicolau parar de orar, porque eu não vou sair
do Ipiranga!”
SAIU!
JESUS CRISTO É O SENHOR DO BRASIL!
Descemos os últimos degraus que nos separavam daquele local
de trevas e meu pai me disse: “Paulo, neste lugar, você precisa
orar!”
Orei, ao Nosso Deus agradecendo Sua Presença conosco,
naquele local e declarei ao mundo espiritual da maldade e a
todos os presentes que uma Nova Autoridade era estabelecida
no Ipiranga, local onde a Independência do Brasil foi proclamada.
Proclamei: - “JESUS CRISTO É O SENHOR DO BRASIL!”
Aqueles foram dias de muita luta através da oração e recebemos
muito apoio. Uma das pessoas que vieram para interceder
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Capítulo 3

Jubileu

Lev.: 25:10 - ”Santificareis o ano quinquagésimo
e proclamareis liberdade na terra a todos os
seus moradores; ano de Jubileu vos será, e
tornareis, cada um à sua possessão, e cada um
à sua família.”

Capítulo 3

Jubileu
A BÍBLIA NA PRÁTICA
1. Yovel

1 - Yovel
Deus disse a Moisés, para escrever ao povo de Israel que quando completassem

2. É coisa de judeu?

50 anos na Terra Prometida, este seria Ano de Jubileu (YOVEL), e a Justiça de

3. Jubileu da cidade de São Paulo

Deus estabelecida quando a Terra foi conquistada seria novamente resgatada nas

4. Outras experiências com o Jubileu

gerações futuras. Todas as propriedades voltariam para as famílias e tribos de
Israel, como foram designadas quando Josué comandou a invasão.

5. Brasília
6. Chile
7. Argentina
8. Jerusalém e a Reforma Protestante

Este primeiro período de 50 anos foi iniciado, quando os sacerdotes puseram os
pés no rio Jordão e este se abriu, permitindo que toda a nação de Israel entrasse
para possuir a Terra Prometida.
Diretamente ligada à questão do Jubileu estão os Shemitot, ano em que a terra
deveria descansar, depois de 6 anos de plantio e colheita.
A Bíblia nos revela que desde os dias do Rei Saul, a terra de Israel deixou de
descansar os seus “Sábados”, e por isso, o cativeiro que se iniciou com
Nabucodonosor durou 70 anos, subentendendo que a terra deixou de descansar
por cerca de 490 anos.
Se não guardavam o Shemitá (ano do descanso da terra), provavelmente não
guardaram por séculos O Yovel (Jubileu), e a Liberdade, a Justiça, a Equidade,
desejadas por Deus para o seu povo foram, juntamente, esquecidas.
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Assim como até mesmo os israelitas por muito tempo não

Salmo 115:16 “Os céus são os céus do SENHOR, mas a terra,

valorizaram estas leis de Deus e os direitos decorrentes da

deu-a Ele aos filhos dos homens.”

obediência, nós cristãos, muitas vezes nos deparamos com
verdades Bíblicas e deixamos de crer, que obedecer, abre portas

Portanto é nosso dever como cristãos anunciar O JUBILEU do

espirituais para que possamos ser abençoados.

povo de Deus, pois há promessas para que proclamemos:

2 - É coisa de judeu?

de cada um voltar à propriedade e as conquistas estabelecidas

É óbvio que há muitíssimas leis e promessas estabelecidas por

“LIBERTAÇÃO AOS MORADORES DA TERRA”. Também é tempo
por Deus para nós, nossos antepassados e nossos filhos.

Deus, especificamente para o povo Israel quando conquistassem

Houve avanços no Reino? Houveram avivamentos no

a Terra Prometida e para os judeus que depois de quase dois mil

conhecimento de Deus, no manifestar dos valores do Reino? Há

anos, foram novamente juntados por Deus na terra dos seus

promessas? Queremos vive-las. São nossas.

antepassados. Porém, Deus é Um! Sua Palavra é Única e anuncia
de Gênesis até Apocalipse, os benefícios da Redenção, primeiro

3 - Jubileu da cidade de São Paulo

aos judeus e depois aos gentios.

Crendo na Bíblia, vivendo na esperança de estar para sempre

Portanto, o instituto do Jubileu é um direito espiritual

com O Nosso Senhor, sabemos que há pouquíssimos momentos

estabelecido por Deus, pronto a ser liberado sobre as pessoas

em nossa vida, que nos deparamos com momentos como estes.

que O servem, quando se submetem às suas Leis.

A celebração de 50 anos de vida de uma pessoa; dos 50 anos do

Enquanto a Terra de Israel foi dada por Deus a Abraão e a seus

As promessas são maravilhosas e as oportunidades de vive-las

descendentes, O Eterno tem espalhado seu povo sobre a face da

muito escassas.

terra, para que aonde forem, estabeleçam o Reino de Deus.
Aonde estamos como embaixadores, as leis deixam de ser da
terra e passam valer as leis dos céus.
Salmo 24:1 “...Ao SENHOR pertence a terra e tudo o que nela
se contém, o mundo e os que nele habitam.”

matrimônio de alguém; do jubileu de uma nação, de uma cidade.

Quando nos aproximamos do nono jubileu da cidade de São
Paulo, lugar onde vivo e onde está estabelecido meu ministério,
fiquei na expectativa sobre a chegada daqueles 450 anos.
Isso se deu no ano de 2004, quando nossa cidade era governada
por uma mulher que havia trazido vergonha para nosso povo e os
15

vínculos com o mundo espiritual da maldade que possuía,

Naquele dia a prefeitura que até então estava situada no Palácio

literalmente amaldiçoaram nossa cidade, havendo apoio para

das Indústrias, estava mudando para o atual endereço, num

uma das mais terríveis manifestações do espírito do Anticristo e

prédio conhecido como “Banespinha”, no final do Viaduto do

da perversão em nossas ruas, flagrantemente apoiada por tal

Chá. Oramos para que aquela mudança, representasse uma real

autoridade.

mudança nos destinos de nossa cidade e decretamos, que

Naquele tempo alguns apóstolos já haviam sido reconhecidos no
exercício deste ministério do Cordeiro, mas, pela celebração do
aniversário da cidade se dar no dia 25 de Janeiro, não tínhamos
nenhum dos apóstolos presentes naquela data.
Falei com alguns e o apóstolo Jesher Cardoso me disse: “Paulo,
se Deus está falando contigo sobre isso, eu te abençoo, faça o
que tiver que ser feito em Nome de Jesus!”.
Autorizado, respaldado e cheio de fé, na Palavra de Deus,
juntamos alguns amigos, no dia 25 de janeiro de 2004, no Páteo
do Colégio, onde nascera a nossa cidade e, às 6 horas da
manhã, início daquele jubileu, tocamos o Shofar e levantamos
algumas faixas, ungimos aquele local e começamos a fazer
declarações e pedidos ao Nosso Deus.
Reivindicamos a educação de nossa cidade e nação, já que São
Paulo, nasceu num colégio e a vocação de “Não ser conduzidos,
mas, conduzir” (NON DVCOR DVCO), expressa em nossa
bandeira, pudesse se manifestar através do Evangelho de Jesus
Cristo em nosso povo com relação aos destinos de nossa nação.

aquela Prefeita não seria reeleita (coisa absolutamente impossível
aos olhos humanos, pela máquina do estado estar em suas
mãos) e que nunca mais ela se assentaria na cadeira da
prefeitura de nossa cidade.
Pois hoje 13 anos depois, por várias vezes esta pessoa tentou
novamente se eleger para esta função e vez após outra sua
vergonha tem sido maior. O PODER DA PALAVRA!
Esta experiência e outras que neste dia tomamos em nossa
cidade nos marcou para sempre, e nos encheu de fé para outros
desafios que Cristo tinha para nossas vidas.
4 - Outras experiências com o jubileu.
A fé e o resultado da fé, nos impulsionou para nos mobilizar em
outros locais em que o jubileu estava sendo celebrado em
cidades de nossa nação.
Isso aconteceu em Taboão da Serra, pequena cidade da grande
São Paulo, que tornou-se conhecida quando um prefeito nos
anos 90 entregou as chaves da cidade a Jesus Cristo, e a partir
deste ato, uma transformação verdadeira se manifestou ali,
fazendo desta antiga “cidade dormitório”, um lugar de muitas
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oportunidades e de franco desenvolvimento em todas as áreas.

aconteceram em pontos chaves, que envolveram os locais de

Quando Taboão da Serra completou 50 anos, seu primeiro

planejamento, as casas de governo, alguns monumentos

jubileu, e passei por toda a cidade parando na porta de várias

históricos, já que Brasília notadamente é conhecida como uma

igrejas de amigos meus, fui até a Prefeitura e orei e fiz decretos,

cidade planejada, por Juscelino

percebi que ainda havia muito para crescermos no entendimento

Kubitsheck, que acreditava ser

e na prática de reivindicar direitos que a Palavra de Deus nos

ele mesmo a reencarnação de

concede.

Aquenaton, Faraó egípcio, que

A importante cidade de Mogi das Cruzes, no passado conhecida
por ser caminho para as Bandeiras, hoje reconhecida na
Educação, quando completou seus 450 anos, líderes locais
subiram até o mais alto monte da região, chamado de “Pico do
Urubu”, mas, rebatizado por nós de “Ninho das Águias”, e de lá
decretos foram realizados sobre a cidade e região, baseados na
Palavra de Deus. Eu não pude estar pessoalmente nesta
celebração, mas, escrevi e organizei os decretos realizados pela
Igreja de Cristo daquela cidade.
O avanço do Reino e de figuras cristãs nos destinos de Mogi das
Cruzes tem se tornado um caso estudado por pesquisadores
universitários, porque de fato houve um rompimento do Reino de
Deus neste lugar.
5 - Brasília

mudou a capital do Egito para
uma cidade que construiu para
si: Aquetaton, cujo desenho era a
ave mítica dos Faraós, a Íbis,
com um lago artificial criado na
antiguidade, que foi reproduzido
por JK, no projeto do Lago
Paranoá.
Você pode achar os relatos
descritos acima no livro (não
cristão) de Iara Kern e Ernani Figueiras Pimentel - Brasília Secreta
- Enigma do Antigo Egito, da Editora Pórtico.
Enquanto a Igreja de Cristo estava reunida em adoração e
intercessão, os apóstolos do Conselho, outros muitos pastores,
apóstolos e líderes cristãos, mobilizados por Deus para esta data,

Quando a nossa capital federal completou seu primeiro jubileu,

fizeram decretos, atos proféticos e literalmente podemos dizer

no ano de 2010, como membros do Conselho Apostólico

que lançamos A Palavra de Deus, O Poder do Sangue e do

Brasileiro, estivemos presentes nas celebrações que

Espírito Santo, na coluna do governo de nossa nação e ao pisar
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o lugar de maior autoridade de nossa nação com os pés ungidos

feito em nossa nação quando Prefeitos e autoridades entregam

e descalços, nos lembramos das palavras do profeta Naum

as chaves de suas cidades a Jesus Cristo, orou comigo,

“Eis sobre os montes os pés do que anuncia boas-

entregando Los Andes a Jesus Cristo, ato que confirmou, tempos

novas, do que anuncia a paz! Celebra as tuas festas, ó Judá,

depois, num ato público diante de muitos pastores locais, para

cumpre os teus votos, porque o homem vil já não passará por

quem entregou uma chave representando o desejo do seu

ti; ele é inteiramente exterminado.”

coração de que os melhores dias de sua cidade e nação

1:15

tivessem chegado.
Há uma obra poderosa que o nosso Deus está realizando no
Brasil, e no meio das trevas que cobrem cada vez mais este
mundo, em nossa nação resplandecerá GRANDE LUZ!
6 - Chile

7 - Argentina
Em contagem regressiva para o
quarto Jubileu de nossa nação,
Deus abriu uma porta incrível para

No ano de 2011, nas festas pátrias, quando se encerrava o

que estivéssemos na celebração do

período do quarto jubileu na nação chilena, estive ministrando na

bicentenário da nação Argentina.

cidade de Los Andes, porta terrestre para a nação, situada no
norte do país. Lá entre aclamações ao Nosso Deus, estive

Tr ê s a p ó s t o l o s b r a s i l e i r o s ,

juntamente com vários líderes e apóstolos celebrando e

representando o Conselho

declarando as verdades do Reino sobre aquela nação.

Apostólico Brasileiro, (Francisco
Nicolau, Hudson Medeiros e eu),

Algo que me impactou muito foi um esforço da Igreja chilena,

fomos até a cidade de San Miguel de Tucuman, onde foi

para distribuir em toda a nação outdoors com imagens que

proclamada a Independência Argentina no ano de 1816.

refletiam valores de Deus e com a frase: “O Chile que nós
queremos”. Fazer visual (escrever a visão e torna-la pública) foi

Conhecemos um apóstolo local, Jose Valloy, que foi o nosso

um marco que eu trouxe da experiência chilena com o Jubileu.

anfitrião e que movido pelo Espírito Santo preparou-se com
muito oração, adoração, incansáveis viagens pela nação, para

No primeiro dia da celebração da Independência estive com o

aquele momento histórico.

Alcaide de Los Andes, que me ouvindo sobre o que Deus tem
18

A partir de um decreto federal, a capital portenha é transferida

batalha política se daria pelos símbolos. Esta é uma guerra dos

para o berço da independência anualmente no dia da celebração,

símbolos”

e por conta desta importante data, estavam ali, o Presidente da
República Argentina, Carlos Macri, os Presidentes de todas as
províncias Argentinas, um representante do Vaticano, importante
figura, já que o atual Papa dos católicos é um argentino, e
milhares de argentinos que absolutamente lotaram a cidade para
estas celebrações.
Aprendemos demais nestes dias! Vimos com nossos próprios
olhos, lemos em periódicos importantes da nação argentina que
os pactos feitos com o ocultismo seriam renovados por mais cem
anos. Uma cápsula do tempo foi projetada para levar os anseios
dos pais da independência, suas crenças e valores, que nesta
celebração foram reafirmados, para que no tricentenário,
pudessem ser novamente renovados. Deus nos levou para ver
este momento.
Na incrível preparação da Igreja, o maior impacto que
recebemos, foi o entendimento que esta guerra é travada na
cultura do povo, inculcando nele valores absolutamente distantes
de Deus, concernentes aos pactos realizados com as trevas.

Ao passear em qualquer rua da nação argentina, (bem como nas
ruas de nossa nação), vemos nos monumentos, na arquitetura,
nos símbolos pátrios, símbolos nacionais, das províncias e de
cidades, informações estampadas que apontam quem é que
governa e quais os valores estabelecidos pelos pactos que as
autoridades governamentais argentinas possuem com seus
deuses.
A igreja argentina teve um trabalho fantástico de preparação de 8
anos buscando refazer os símbolos nacionais e provinciais,
refletindo um novo
pacto, com O Deus
Vivo, invocado pelos
cristãos que lutam por
uma Argentina aos
pés de Cristo.
Símbolos

que

apontavam para os
deuses invocados nas comunidades secretas foram trocados,

Um ex-presidente argentino, Domingo Faustino Sarmiento,

por símbolos cristãos, como o Sol da Justiça, o Pacto com Cristo

Patrono da Educação Panamericana, homenageado com “O dia

e a Cruz do Calvário.

do Mestre Panamericano” tem uma frase célebre que pautou sua
conduta política e a formação cultural do povo argentino: - “A

No dia 09 de Julho de 2016, data do bicentenário da nação
Argentina, numa praça pública em meio a aclamações, a Igreja
19

da Argentina, representada por apóstolos e pastores de todas as

Também em 31 de Outubro, completa o décimo Jubileu - 500

províncias nacionais, fizeram um pacto com Deus, e

anos, desde que Martinho Lutero, pregou as 95 teses, chamando

proclamaram decretos pela transformação de sua nação.

a Igreja para um debate de como eram as suas práticas,

Enquanto o Presidente
da nação e das
províncias percorriam
os mesmos passos dos

mediante a Palavra de Deus. Entender que conquistas foram
estabelecidas por Deus através de seu povo, precisa nos levar a
tomar atitudes, para que estas conquistas, voltem e sejam
visíveis novamente em nossos dias.

pais da independência

O texto de Isaías 61 todo trata das bênçãos do jubileu, que foram

Argentina, Deus tinha os

inauguradas quando Cristo veio a este mundo, para pregar o

seus filhos amados, que

Evangelho aos pobres, curar os cativos de coração, abrir os

percorreram o caminho

olhos dos cegos, por em liberdade os cativos e anunciar O Ano

da humilhação e da

Aceitável do Senhor. Que ano é esse? O ANO DO JUBILEU!

busca pela presença do Deus Vivo e os reflexos veremos com
nossos olhos, mas, certamente a inspiração que recebemos nos
está movendo para ver o nosso Brasil aos pés de Cristo!
8 - Jerusalém e a Reforma Protestante

Quais os benefícios advindos desta Palavra que se cumpriu em
Jesus Cristo?
Isaías 61: 4 a 11 - “Edificarão os lugares antigamente
assolados, restaurarão os anteriormente destruídos e

No ano de 2017 Jerusalém completa 50 anos, o seu primeiro

renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em

Jubileu da Reunificação, que se deu no meio da Guerra dos Seis

geração. Estranhos se apresentarão e apascentarão os

dias em 1967. “Jerusalém, cidade unificada”, como diz o Salmo

vossos rebanhos; estrangeiros serão os vossos lavradores e

122, é fruto de um milagre de Deus para o povo judeu, que tinha

os vossos vinhateiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes

o alvo de ser exterminado, mas, que venceu sobrenaturalmente
aquela guerra, quando tomou a parte oriental de Jerusalém, a
Cidade do Grande Rei.

do SENHOR, e vos chamarão ministros de nosso Deus;
comereis as riquezas das nações e na sua glória vos
gloriareis. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra;
em lugar da afronta, exultareis na vossa herança; por isso, na
20

vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria.
Porque eu, o SENHOR, amo o juízo e odeio a iniquidade do
roubo; dar-lhes-ei fielmente a sua recompensa e com eles
farei aliança eterna. A sua posteridade será conhecida entre
as nações, os seus descendentes, no meio dos povos; todos
quantos os virem os reconhecerão como família bendita do
SENHOR. Regozijar-me-ei muito no SENHOR, a minha alma
se alegra no meu Deus; porque me cobriu de vestes de
salvação e me envolveu com o manto de justiça, como noivo
que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as
suas jóias. Porque, como a terra produz os seus renovos, e
como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o
SENHOR Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas
as nações.”
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Capítulo 4

Artes

Êxodo 36:1
“Assim, trabalharam Bezalel, e
Aoliabe, e todo homem hábil a quem o SENHOR
dera habilidade e inteligência para saberem
fazer toda obra para o serviço do santuário,
segundo tudo o que o SENHOR havia
ordenado.”

Capítulo 4

Artes
MOSTRAR FORA O QUE ESTÁ DENTRO
1. Deus tem um projeto
2. Você é o que você vê
3. Semana de Artes Modernas

1 - Deus tem um projeto
Toda Criação emana de Deus. Jesus é o Princípio da Criação de Deus, todas as
coisas foram feitas por intermédio Dele e sem Ele, nada do que foi feito se fez.
Estas verdades denotam que a manifestação no mundo natural e do espiritual é a

4. Embu das Artes

manifestação de Cristo, o Rei do Reino em todas as áreas, em todos os aspectos.

5. Eu vejo segundo a ótica dos céus

O Deus Eterno, imensurável, revela-se de tantas maneiras, em toda a criação, e
em toda história revelou-se a seus filhos, para que através deles, todas as obras
de nossas mãos manifestassem O Deus invisível, mas, real, que habita o coração
dos que O Servem.
Efésios 1:22 e 23 - “E pôs todas as coisas debaixo dos pés e, para ser o
cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a
plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas.”
Cristo foi dado à Igreja, para que o Nosso Deus seja O Cabeça sobre todas as
coisas. Há uma revelação de Deus, para os que o servem que quando
exteriorizado, manifesto, mostrado, vai levantar O Eterno sobre tudo e sobre
todos. Este desafio Deus sempre deixou com o seu povo.
Deus nunca mandou que se fizesse um concurso de projetos para que lhe
fizessem um Santuário ou Templo. Quando Deus desejou morar entre o seu povo,
23

Ele mesmo mostrou a Moisés e depois a David, como queria que

abismo, até que O Pai dissesse: Haja Luz! E A LUZ SE

tudo fosse edificado. Os desenhos, os projetos, os planos de

MANIFESTOU!!!

Deus são revelados aos Seus filhos, para que estes tragam
através de seus múltiplos talentos, uma visão física do que é o
Reino de Deus.

O Espírito Santo está dentro de nós como o selo da nossa
salvação, e pronto para nos revelar o que está no coração do Pai,
para que possamos através dos dons, habilidades, capacidades

Uma figura chave para entendermos isso é Bezalel, da tribo de

e inteligência que Ele já nos deu, mostrar o Reino que está dentro

Judá, que foi escolhido por Deus. Esta escolha, (eleição), se deu

de nós.

antes de seu nascimento, já que O Eterno colocou nele, talentos,
dons, capacidades, domínios, habilidade e inteligência, para
realizar toda a obra que Deus lhe haveria de mostrar.
Em todo campo do conhecimento humano, Deus habilitou
pessoas para que possam construir um mundo segundo o
projeto que Deus há de lhe mostrar.
É impossível ver um grande artista, seja na área que for, que você
não perceba que aqueles dons e talentos, foram concedidos a
ele(a), pra um fim proveitoso. Que lamentável ver tantos talentos
envolvidos com as trevas, sensualidade, orgulho, pecado,
maldade...
Mas, Deus tem os seus! Há poetas, pintores, escultores,
dançarinos, arquitetos, escritores, cineastas, comediantes,
cantores, coreógrafos, designers, fotógrafos, estilistas, enfim
gente talentosa e de Deus, cheia do Espírito Santo, que tem
dentro de si um Universo. Aquele que pairava sobre a face do

Infelizmente ainda copiamos modelos mundanos, mas, estou
grávido da verdade que há dentro de cada servo de Deus, em
especial dos artistas de todos os segmentos, de uma visão do
Reino de Deus que precisa ser exteriorizada e mostrada.
O Brasil que nós queremos, está dentro de nós, precisamos
mostrar ao mundo.
Há um Brasil segundo O Projeto de Deus, que assim que o nosso
povo conhecer vai amar, porque é um Brasil que dá certo. Cheio
de oportunidades, de justiça, de verdade, de paz, de amor.
Trazer o mundo e seus modelos para a igreja é burrice, pois o
mundo está falido! Precisamos nos próximos anos ativar pessoas
como Bezalel e Aoliabe, que vão conseguir reproduzir o que Deus
lhes está mostrando e então todos saberão para onde ir e o que
podemos viver.
Uma criança encerrada numa comunidade carente, não tem
dimensão do que é o mundo fora daquela prisão da pobreza, da
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violência, da falta de oportunidades. Alguém precisa mostrar que

As crianças agora que nasceram no deserto, acordavam e iam

ela pode viver algo muito melhor, que buscando a Deus,

dormir, tendo na porta de suas casas uma visão da Glória de

estudando, trabalhando ela pode mudar a realidade de sua vida,

Deus que repousava sobre O Santo dos santos. Aquela geração

miserável, para a realidade do Reino. Quem vai dançar isso?

que nasceu e cresceu no deserto, pode entrar para possuir a

Pintar isso? Escrever isso? Filmar isso? Contar isso? VOCÊ!

Terra Prometida. Eles, através da visão de Deus e dos talentos

2 - Você é o que você vê
No Egito as crianças de Israel acordavam e iam dormir
observando as Pirâmides, as Esfinges, os deuses egípcios, e
esse era o mundo que eles conheciam. Na sua visão de mundo
eles eram servos, escravos, e o Faraó era o todo poderoso.
Eles sabiam historicamente das promessas de Deus, que eles
eram o povo escolhido, que havia uma Terra Prometida para eles,
mas, tais histórias não eram mais fortes do que a chibata, e as
condições desumanas que viviam.
Lá no Egito havia música, instrumentos musicais, talvez de sopro,
cordas, percussão, mas, foi quando Deus os arrancou do Egito e
da casa da servidão que, pela primeira vez na história, Deus foi
adorado com música, pois uma nova dimensão de liberdade
estava sobre o povo do Deus Altíssimo.

dos artistas, conceberam, construíram, geraram uma nova visão
de mundo em que eles eram livres e Deus era O Cabeça de todas
as coisas.
Quando pensamos que a Terra Prometida é a Terra de Canaã
(nome do neto amaldiçoado de Noé), talvez como Abraão
desejaremos ir para o Egito.
Quando pensamos que Florianópolis é a Ilha da Magia, Salvador
é a terra do candomblé, o Brasil o país do carnaval e do sexo
livre, nos esquecendo das promessas de Deus, vamos acordar e
dormir como escravos, tendo em nós, através de Deus o poder
de sermos livres.
Quando pensamos que: “Os Céus, são os céus do Senhor, mas,
esta Terra, Ele deu-a a nós, os filhos dos homens”, vamos olhar
para Vitória do Espírito Santo e dizer: “É Terra de um verdadeiro
avivamento!”, vamos olhar para São Paulo e dizer: “daqui

Através da visão que Deus deu a Moisés e dos talentos de

sairemos para as nações!”, vamos olhar para Paraisópolis e dizer:

pessoas como Bezalel e Aoliabe, um santuário foi edificado e

“Este lugar será um paraíso para se viver!”...

tornou-se o centro da vida de toda a nação que estava passando
por uma transição.

Depois de ver, precisamos reproduzir o que vimos, para que
todos possam ver. O modelo celestial, precisa ser absolutamente
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compreendido, para que então possa ser manifestado entre os

Eram todos pessoas extraordinárias, expoentes de uma nação

homens através, dos dons, talentos, habilidade e inteligência.

que recebeu bem os imigrantes e permitiu uma miscigenação,

3 - Semana de Arte Moderna
No primeiro centenário de nossa nação, talvez a Igreja de Cristo
em seus dias não tenha se despertado para as possibilidades
que Deus tinha para o nosso povo e nação. Porém toda estrutura
do Mundo espiritual da Maldade estava atenta pois no segundo
jubileu da nação brasileira, artistas, dos mais talentosos, foram
reunidos para produzirem um Brasil, como eles queriam que
fosse. O Brasil que nós hoje conhecemos, pois o que os artistas

mostrando uma vocação pacífica e inclusiva, gerando um povo
alegre, hospitaleiro, sensível e talentoso.
A influência da Semana de Arte Moderna de 22, marcou a vida de
pessoas como Portinari, Vinícius de Moraes, Dias Gomes, Clarice
Lispector, Tom Jobim, João Gilberto, Alfredo Volpi, Oscar
Niemayer, pessoas que construíram, tocaram, cantaram,
escreveram, compuseram o Brasil que vemos hoje. Foram eles as
grandes inspirações dos ícones que temos hoje nas artes.

daquela época mostraram construiu a visão do Brasil que temos

Compositores como Gilberto Gil, Caetano Veloso, cantoras como

hoje.

Maria Betânia lembram-se aonde estavam, o que vestiam, com

De 11 a 18 de fevereiro de 1922, no Teatro Municipal de São
Paulo, apoiado pelo então governador Washington Luis, realizouse a “SEMANA DE ARTE MODERNA DE 22”, que a cada dia da
semana trabalhou um aspecto cultural, a saber: pintura,

quem falavam, quando ouviram pela primeira vez a canção:
“Chega de saudade”. Letra de Vinícius de Moraes, Música de
Tom Jobim, tocada por João Gilberto e interpretada por Elizeth
Cardoso.

escultura, poesia, literatura e música, buscando renovação da

A Bossa Nova e o Tropicalismo são duas vertentes que

linguagem, experimentação, liberdade criadora e ruptura com o

invocaram ser as herdeiras do movimento de 1922.

passado.
Foram os expoentes desta mostra Mário de Andrade, Oswald
Andrade, Plínio Salgado, Menotti Del Picchia, Anita Malfatti,
Tarsila do Amaral (embora estivesse em Paris nos dias da
mostra), Victor Brecheret, Heitor Villa-Lobos, Di Cavalcanti,
Chiquinha Gonzaga entre outros.

4 - Embu das Artes
Situada na grande São Paulo há uma cidade que já pertenceu ao
município de Santo Amaro, Itapecerica da Serra, e cujas origens
datam dos século XVI, mas, que emancipou-se apenas no ano de
1959. Um dos antigos moradores da região chamava-se Cássio
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M’boy. Esta palavra “M’boy”, de origem indígena quer dizer:
serpente, cobra, e é de onde se originou a palavra Embu.

5 - Eu vejo segundo a ótica dos céus
Há anos atrás fui participar de uma conferência na cidade de

C á s s i o M ’ b o y, s a n t e i r o c o n h e c i d o , f o i a f a m a d o

Mogi das Cruzes, local que tinha uma promessa de Deus, de que

internacionalmente quando em 1937 ganhou um prêmio em

daquela cidade um avivamento se manifestaria poderosamente.

Paris, por uma de suas obras. M’boy que recebia em sua casa

Naqueles dias fomos orar no local mais alto da cidade, chamado

alguns expoentes da Semana de 22, gerou muitos discípulos

de “Pico do Urubu”. Um lugar lindíssimo, com uma vista

escultores entre eles o mais famoso foi: Sakai Embu, que

privilegiada de toda a região. Quando estávamos lá orando, Deus

expandiu mais ainda a fama da região pelas artes em especial as

me deu uma palavra, de que aquele lugar, não mais seria

esculturas de ídolos e carrancas, mas, que se expandiu para

chamado por aquele nome, mas, passaria a se chamar de

vários segmentos artísticos.

“NINHO DAS ÁGUIAS”, e desde então muitas pessoas que

Solano Trindade que veio morar na região nos anos 60, veio por
fim firmar uma das marcas da cidade como berço de artes e
artistas, através da influência da cultura africana e dos Orixás.
Nos anos 60 vieram os hippies e surgiu a famosa “Feira de
Artesanatos do Embu”, que atrai turistas do mundo inteiro que
vem ao Brasil. No ano de 2009 através de plebiscito a cidade que
anteriormente era chamada de Embu, passou a ser conhecida
como “Embu das artes”.
Há uma serpente que tem dito possuir as artes de nossa nação,
mas, esta antiga serpente, (o dragão), já foi vencida na Cruz do
Calvário, e as artes e os artistas de nossa nação, vão mostrar O
Brasil que queremos, através dos dons, talentos e habilidades
que Deus colocou em seus corações. O Reino que está dentro
será mostrado de forma visível.

conheço e que vão para lá, não usam mais o antigo nome
(horrível), mas, o novo nome, que representa o que vimos. Um
local onde pessoas com grande potencial seriam formadas,
preparadas e enviadas para ver de cima e anunciar embaixo as
coisas segundo a ótica do Reino de Deus.
Há um Brasil que dá certo, de gente trabalhadora, inteligente e
honesta. Um país de oportunidades, sustentável, estável
politicamente e forte economicamente. De famílias que se amam
e que zelam pelas alianças, de filhos e pais que se respeitam
numa mistura de força e sabedoria das gerações.
Há um braseiro, queimando dentro de nós, e este “brasil”
ardendo vai incendiar ainda muitas nações, é promessa de Deus
para nós, porém, primeiro nós precisamos ver e viver isso. O fogo
que está dentro precisamos manifestar na nossa própria terra, no
nosso amado Brasil.
27

Como é o Brasil que você vê? O que Deus tem mostrado? Como
cristão no lugar da crítica e da constatação óbvia de que as
coisas não estão bem, pensando “fora da caixa”, “olhando de
cima”, discernindo as coisas segundo O Espírito de Deus que
habita o teu interior, segundo seu campo de atuação, como é o
Brasil?
Pinte, escreva, fotografe, interprete, dance, cante, construa,
empreenda, esculpa, projete, filme, conte, rime, toque,
componha, desenvolva, mostre, revele, manifeste...
Que os dons, as habilidades, os talentos, as capacidades, aliadas
à presença gloriosa do Espírito Santo na vida de cada artista
cristão que nasceu aqui, ou que adotou esta nação como sua,
possa manifestar O Reino de Deus em nossa nação.
Vamos dar ao Nosso Deus, o Brasil que está em Seu Coração.
Ele te acendeu? Brilhe!
Lucas 8:16 e 17 - “Ninguém, depois de acender uma candeia,
a cobre com um vaso ou a põe debaixo de uma cama; pelo
contrário, coloca-a sobre um velador, a fim de que os que
entram vejam a luz. Nada há oculto, que não haja de
manifestar-se, nem escondido, que não venha a ser
conhecido e revelado.”
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Capítulo 5

Visão para o
Bicentenário
Salmo 2: 6 a 12 - ”Eu, porém, constituí o meu Rei
sobre o meu Santo Monte TZION. Proclamarei o
decreto do ETERNO: Ele me disse: ”Tu és Meu
Filho, Eu, hoje te gerei. Pede-me, e Eu te darei
as Nações por herança e as extremidades da
Terra por tua possessão. Com vara de ferro as
regerás e as despedaçaras como um vaso de
oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes;
deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao
ETERNO com temor e alegrai-vos nele com
tremor. Beijai O Filho para que não se irrite, e
não pereçais no caminho; porque dentro em
pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados
todos os que Nele se refugiam.”

Capítulo 5

Visão para o Bicentenário
JESUS É O SENHOR DO BRASIL!
1. ABA, dá-me o Brasil

1 - ABA, dá-me o Brasil
Depois que Jesus Cristo realizou toda a obra de Redenção, através de Sua vida

2. Ouviram do Ipiranga?

em santidade; Sua morte expiatória e Sua ressurreição, voltou ao Céu dos céus, e

3. Viagens de Transformação

segundo a visão profética lhe foi dito: “Assenta-te ao meu lado, até que ponha

4. Reuniões

todos os teus inimigos, por estrado de teus pés”, e ainda: “Pede-me e dar-te-ei as
nações por herança e as extremidades da Terra por tua possessão”. Naquele

5. Deus nos falou que o avivamento no Brasil
começa aqui

momento glorioso, O Ungido do Pai pediu o Brasil.

6. Áreas de ativação

Assim como todas as outras nações e famílias da Terra, foram pedidas ao Pai, por

1. Comunhão com Deus - (Oração,
Adoração e a Bíblia Sagrada)
2. O Evangelho do Reino
3. Batalha Espiritual
4. Justiça Social

seu Filho Amado, seus Apóstolos e agora nós, cristãos, em nossa geração,
estamos ligando na Terra, a vontade do Nosso Deus nos Céus.
Cooperando conosco está O Senhor e confirmando as palavras que
pronunciamos em Seu Nome, e daí, vem a nossa ousadia de acreditar que
podemos ter um Brasil aos pés de Cristo. Esta vontade não é nossa! Não é um
desejo irresponsável, uma visão utópica, mas, a Fé no que está escrito na Palavra

5. Cultura do Reino

de Deus. Queremos, como filhos de Deus, e como brasileiros, entregar ao Nosso

6. Festas do Cordeiro

Deus, no próximo jubileu de nossa nação, um Brasil melhor, um Brasil que

7. Governo de Cristo

caminha em avivamento por toda a nação, “porque os Céus são os céus do
ETERNO, mas, esta Terra, deu-a a nós, os filhos dos homens”.

8. Unidade
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Portanto, como Jesus te pediu, ABA, nós, o Corpo de Cristo

Temos entendido que este formato tão inspirador será o meio

nesta nação te pedimos: Dá-nos O Brasil, para que possamos

pelo qual iremos a cada estado da nação nestes próximos anos

entregar esta nação a Ti. “Sem O SENHOR, nada podemos

para ser o shofar que vai bradar: “Ouviram do Ipiranga? JESUS É

fazer!”

O SENHOR DO BRASIL!”

2 - Ouviram do Ipiranga?

4 - Reuniões

Deus nos chamou para ir em todos os estados de nossa nação

Queremos nos reunir com lideranças da Igreja de Cristo em cada

para ser “UM SHOFAR” que vai chamar o nosso povo, para

estado do Brasil, para despertar o nosso povo sobre este

despertar para esta realidade e para este desafio.

importante momento histórico, Kairós (Tempo oportuno de Deus),

Nos próximos anos até setembro de 2022, queremos percorrer
toda a nação brasileira, anunciando que “É possível e que
chegou a hora!”.
3 - Viagens de Transformação
Há alguns anos atrás o Conselho Apostólico Brasileiro realizou
uma série de viagens a algumas regiões do Brasil, com o objetivo
de se ouvir o que Deus estava realizando em cada região, e de

que se dá por conta do Jubileu.
- Queremos mostrar pessoalmente através de ministrações e
pregação da Palavra de Deus, importantes informações e
testemunhos que fundamentam nossas ações;
- Queremos compartilhar alguns testemunhos inspiradores de
outras regiões da nação que possam servir de catalizadores
para um romper nestas áreas na região visitada;

unir a Igreja de Cristo, neste país de proporções continentais. Foi

- Queremos ouvir e ver as principais áreas de rompimento de

um tempo maravilhoso. Fomos ao Rio Grande do Sul, Mato

Deus nesta região visitada, que possam ser compartilhadas

Grosso, Mato Grosso do Sul, Ceará, Acre e Rio de Janeiro. Cada

com a nação, afim de avivarmos “O FOGO NO BRASIL

um dos que viajaram custeava sua viagem e hospedagem e

(braseiro)”.

fomos para dar, compartilhar, ouvir e abençoar. Compartilhamos
alguns pilares sobre Transformação como: Oração, Adoração,

5 - Deus nos falou que o Avivamento no Brasil começa aqui

Justiça Social, e ouvíamos lideranças locais, para que alguns

Tem sido uma constante para pessoas que têm viajado por vários

exemplos de sucesso, pudessem ser compartilhados em outras
regiões do Brasil.

lugares de nossa nação, muitos irmãos (pastores, intercessores,
31

profetas, apóstolos) nos procurarem para dizer: “Deus nos

Há diversos formatos que O Espírito Santo tem dado à igreja no

mostrou que o Avivamento no Brasil vai começar aqui em nossa

Brasil, para que a oração se intensifique. Há modelos diferentes

cidade, bairro, igreja...

de torres de oração, grupos de intercessão, círculos de oração.

Todas as vezes que ouvimos isso, com fé, nós acreditamos, e
isso tem se tornado tamanha realidade que começamos a
acreditar que o que O Nosso Pai está para fazer com o nosso
povo, em nossa nação brasileira, pode romper em pequenas
cidades, em bairros afastados, em grandes corporações e em
pequenas reuniões de oração, ao mesmo tempo.
“Pode uma nação nascer num só dia?” - Com certeza pode! Diga
pois, oh Israel!
6 - Áreas de ativação
- Comunhão com Deus

Não buscamos um modelo, mas, queremos incentivar que
oremos mais. Talvez alguns modelos possam inspirar ou ser
caminhos para alguns grupos e regiões, mas, precisamos dobrar
os nossos joelhos diante de Deus e dizer: “Pai”, para que todos
possam descobrir que Deus não apenas ouve, mas, também fala,
e quer falar com cada um de seus filhos.
- Adoração
O Rei David viu a adoração ininterrupta nos Céus, e viu que
debaixo do Trono de Deus e do Cordeiro, sai o Rio da Água da
Vida. David decide trazer a Arca da Aliança para perto de seu
palácio, onde estava assentado o seu trono. O lugar escolhido,
foi na Fonte de Guihon (Giom), águas que correm sob os pés do

Não há como se imaginar qualquer benefício da parte de Deus,

Monte Moriah por milhares de anos, (até nos dias de hoje). Ali,

sem um verdadeiro relacionamento com Ele, sem que os

David, estabeleceu adoração ininterrupta a Deus; ali seu filho

propósitos do Pai, se sobreponham sobre os nossos.

Salomão foi ungido rei em seu lugar. David entendeu que a

A oração, a adoração e a leitura da Palavra de Deus, precisam
ser valorizados e incentivados como principais meios de nos

sustentação do seu reino era a adoração dada ao Único e
Verdadeiro Deus, de quem flui a Vida Eterna.

relacionarmos com Deus e de vivermos (cada cristão no Brasil)

O Espírito Santo tem realizado coisas grandes em nossa nação

um avivamento pessoal que nos sustente para o caminho que

com a adoração ao nosso Deus, e este estilo de vida, e esta

nos está proposto.

prática pode e precisa se ampliar mais ainda tocando cada

- Oração

cristão a se envolver. Há muitos exemplos tremendos de
adoração congregacional; através da oração; adoração
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ininterrupta; santas convocações para adoração; adoração

deixaram de portar suas Bíblias e de lerem a Palavra de Deus.

coletiva em datas específicas; adoração em pequenos grupos e

Precisamos mudar isso!

em famílias, muitos outros tipos e formas... Precisamos incentivar
que todo irmão nosso tenha uma vida de verdadeira adoração ao
nosso Deus.
- Biblia Sagrada
No ano de 2017, o Jubileu da Reforma Protestante, resgatamos a
fome pela Palavra de Deus, e O Nosso Pai, por causa do Seu
Maravilhoso Amor, vai nos saciar.
Nos dias dos reformadores a Palavra de Deus estava escondida
em monastérios; transcrita em latim, numa época em que o
analfabetismo era quase uma regra. Deus mudou esta história. A
Bíblia começou a ser traduzida para as línguas das nações, e as
pessoas começaram a ser alfabetizadas para poderem ler a

Deus fala! Vamos abrir nossas Bíblias em toda a nação. Vamos
ler o que Deus tem a nos dizer. Mais, do que ler os comentários,
e discutir visões doutrinárias, vamos para um novo nível de
revelação da Palavra. Ler a Bíblia em nossos dias será uma
experiência histórica única, pois voltaremos a beber da Fonte da
Vida, diante do cumprimento de profecias antigas, milenares, que
estão diante de nossos olhos.
“O conhecimento da Glória do SENHOR encherá esta Terra
como as águas cobrem o mar!”
- O Evangelho do Reino
Paulo advertiu aos Gálatas que se um outro evangelho lhes fosse

Palavra de Deus.

pregado, que fosse anátema! Jesus adverte Nicodemus que se

Hoje, 500 anos depois, a grande maioria da população mundial é

se não nascesse da Água e do Espírito não poderia entrar no

alfabetizada. Existem traduções da Bíblia em quase todos os

Reino de Deus.

idiomas e dialetos do mundo. Há desde milhares de comentários,
Bíblias direcionadas para determinados públicos, quanto uma
explosão de bíblias digitais que podem ser acessados dos
tablets, smartphones e computadores. Durante os cultos as
igrejas tem projetado os textos bíblicos que são lidos pelos
pregadores, e as pessoas que tinham o hábito de levar a Bíblia
“debaixo do braço”, até como um manifesto calado de sua fé,

ele não nascesse de novo não poderia ver O Reino de Deus. Que

Talvez haja uma infinidade de pessoas que frequentam igrejas
semanalmente e não nasceram de novo, porque foram atraídos
pela boa música, pelo ambiente amistoso, pelo consolo
proporcionado com palavras de ânimo e auto-ajuda, mas, que
sequer conseguem ver o Reino, como imaginar que poderão
então entrar?
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É uma hora muito oportuna para que venhamos a meditar

de Cristo. Queremos as pessoas! O nosso foco com a Batalha

que tipo de Evangelho nos foi apresentado, no que cremos de

Espiritual não é mostrar nosso poder contra os demônios, mas,

fato, (se está em linha com a Palavra de Deus ou não), e que tipo

sim usar a autoridade que está sobre nós para que vidas sejam

de Evangelho temos pregado. O VERDADEIRO EVANGELHO DE

libertas e através desta obra de Deus, famílias sejam restauradas,

CRISTO, tem poder para mudar a história de nossa nação. Se

bairros, cidades e nações, vivam uma verdadeira mudança,

dermos ouvidos ao Espírito Santo, Ele nos revelará o pecado, a

através de Jesus Cristo de Nazaré.

justiça e o juízo.

Quando observamos em que bases o Brasil tornou-se uma nação

Mais do que os métodos de como evangelizar, ferramentas

independente e percebemos que as mesmas estruturas

excelentes que alguns ministérios tem desenvolvido e usado,

aliançadas com as trevas estão ainda no poder e sorrateiramente

precisamos nos atentar que tipo de Evangelho estamos pregando

disseminadas em todos os níveis de influência social,

de fato. Outras estratégias virão, oportunidades quer seja por

percebemos que para nós é impossível qualquer ação que venha

dificuldades, catástrofes, ou por uma Graça irresistível que Deus

mudar esta situação tenebrosa, mas, nos pautamos em como o

colocará sobre a Sua Igreja, serão como ondas sobre seu povo.

Nosso Deus vê tudo isso:

Precisamos estar prontos e firmes em Deus para viver isso.
- Batalha Espiritual
Não é possível saquear os bens de um valente sem antes

Salmo 2:2 a 5 - “Os reis da terra se levantam, e os príncipes
conspiram contra o SENHOR e contra o seu Ungido, dizendo:
Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas

amarrá-lo. Quando iniciamos esta caminhada naturalmente nos

algemas. Ri-se

deparamos com gigantes, cidades fortificadas, estruturas

zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar e no

terríveis do mundo espiritual da maldade, estabelecidas nesta

seu furor os confundirá.”

Terra Prometida de Deus para nós que é o Brasil, mas, nossa
resposta é ver como Josué e Calebe e dizer: “Eia! Subamos e
possuamos a Terra. Vamos comê-los como pão!”
A guerra espiritual não é e nem pode ser o fim. É o meio,
pelo qual vamos ver regiões livres para o avanço do Evangelho

aquele que habita nos céus; o Senhor

- Justiça Social
Esta é uma função da Igreja! Cada filho nosso precisa descobrir a
fórmula de Deus mudar o mundo em que vivemos que é: USAR
AS NOSSAS VIDAS!
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Justiça deve ser ensinada a nossos filhos, quando ganharem um

Éden, Deus foi adorado com música composta, cantada,

brinquedo novo, tomarem um outro que não é mais usado para

dançada e tocada para Ele. Até então só sacrifícios, do tipo que

semear. Cada família em nossas igrejas precisa ser

Abel deu a Deus, talvez reproduzindo, O sacrifício que Deus

conscientizada de que pode tomar uma pequena parte do que é

realizou para cobrir a vergonha da nudez de seus pais.

seu para destinar a alguma outra família que neste momento está
numa situação de fragilidade. É uma mudança cultural, que só se
vai manifestar na nação brasileira, quando deixarmos de esperar
do governo e passarmos a exercer a mudança nós mesmos.
Uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Se hoje, você puder
fazer algo para respaldar, apoiar uma pessoa, amanhã nós
mudamos o destino de nossa nação.

O Cântico de Moisés, é tão valorizado pelo nosso Deus, que
será entoado nos Céus, juntamente com o Cântico do Cordeiro.
Porém, os instrumentos que foram usados por Miriam, vieram do
Egito. Foram criados para um tipo de música que certamente era
feita lá, mas, que não era ou prestava para adoração do Nosso
Deus. O rei David, por sua vez, ele mesmo fez cerca de quatro mil
instrumentos musicais, para dar a Deus, um tipo de adoração

Há ações maravilhosas sendo praticadas por ministérios em

que não estava baseada no que o mundo oferecia, mas, que

várias partes de nossa nação. Casos verdadeiramente

estava sendo gerada pelo Espírito Santo e fluía da vida do

inspiradores, mas, quem deve e tem que praticar Justiça, somos

adorador David.

nós, cristãos, filhos do Deus Altíssimo. Quando isso for gerado
no coração de cada irmão nosso, não será mais a obra de tal
ministério, ou deste ou daquele grupo, será nossa ação por amor
ao Nosso Deus, manifestando amor ao nosso próximo: aos
órfãos, viúvas, estrangeiros, doentes, excluídos. O amor de Deus
fluirá de nossos corações.

Existem muitas expressões culturais, que damos a Deus e que
são originadas no caminhar das nações e dos povos longe de
Deus. São expressões de amor (por certo), mas, Deus tem algo
melhor para nós, a exemplo do santuário que Ele mandou
construir no deserto, Ele tem um modelo celestial. Vamos nos
voltar a Ele, e ver, ouvir, entender, discernir e manifestar, tornar

- Cultura do Reino

visível à nossa e as futuras gerações.

Quando o povo de Israel cruzou o Mar Vermelho, o povo era de

- Festas do Cordeiro

Deus, mas, a cultura era do Egito. Pela primeira vez, na história
do ser humano, foi composta uma música para Deus. Pela
primeira vez, no mundo, desde que o homem foi expulso do

As Festas estabelecidas por Deus em Sua Palavra, não são
festas dos judeus apenas, mas, de todos aqueles que servem a
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Deus. Alguns com mais entendimento, outros com menos. Mas, a

Igreja de Cristo. E ainda há muito o que aprender, nestes anos

verdade é que a Bíblia toda fala de um só, a saber: Jesus Cristo

que temos experimentado tal restauração e percebemos muitos

de Nazaré e nos revela também que as festas apontam para Ele,

equívocos que precisam ser corrigidos.

o nosso Rei e Deus, Jesus.

A mesma alegria e empenho para que houvesse uma restauração

Existem celebrações, festividades, datas festivas, algumas

dos ministérios apostólico e profético, precisam tocar uma

originárias na Bíblia outras não, mas, que tornaram-se uma

restauração do ministério dos mestres e evangelistas, bem como

tradição ente os cristãos, assim como os judeus tem as suas

uma mais profunda visão do ministério pastoral tão necessário

tradições, e a grande pergunta sempre é: O que é mais

para todo o Corpo de Cristo.

importante: a tradição ou a Palavra de Deus? Existem as mais
variadas desculpas, argumentações, explicações, razões, de
todos os grupos que dizem servir a Deus, mas, porque não
voltarmos às Escrituras e buscarmos mais do que os ritos, a
essência da revelação de Cristo, no que Deus ordenou que fosse
celebrado perpetuamente?
- Governo de Cristo
Talvez por conta de um falso evangelho que insiste em caminhar
paralelo ao Evangelho do Reino de Deus, enquanto vários
modismos surgiram entre os cristãos em todas as épocas, Deus

A discussão, e busca de aperfeiçoamento destes ministérios
estabelecidos por Cristo, não trarão um benefício em si mesmo,
como se os ministérios fossem um fim. Não são. O objetivo não é
ter pessoas ocupando postos dos cinco ministérios do Cordeiro,
mas, ver a Igreja de Cristo edificada; os santos aperfeiçoados
para a

obra do ministério, ou seja, todos discernindo com

clareza qual a esperança do seu chamado em Cristo Jesus; a
Igreja sendo amadurecida até chegar à estatura de Cristo;
alcançamos o que parece ser impossível hoje: a Unidade de Fé e
do Pleno Conhecimento do Filho de Deus.

sempre teve aquilo que era verdadeiro e puro, mas, que foi sendo

O governo de Cristo na Igreja projetará o governo de Cristo

revelado enquanto o engano e a mentira estavam também “à

através da Igreja, em que os santos estarão convictos de seus

todo vapor” sendo disseminado.

chamados para fazer o Nosso Deus, Cabeça sobre todas as

A restauração dos Ministérios do Cordeiro, (a saber: Os
Apóstolos, Profetas, Evangelistas, Pastores e Mestres), não foi
mais uma moda, mas, uma legítima restauração de Deus na

coisas, e então uns irão para o Judiciário de nossa nação, outros
para um dos níveis do Legislativo; outros chamados por Deus
para o Executivo, outros à atividade empresarial, dos serviços,
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comércio, bancos, economia, saúde, enfim, Cristo em nós,

problemas), mas, aquela família se transformou num povo e

Esperança de Glória.

numa nação. Assim somos nós também cristãos, muito

- Unidade

diferentes uns dos outros. Temos em nosso meio desde judeus
crentes em Jesus até os mais variados sotaques, cores e

Parece muito pretensioso querer falar ou promover de alguma

misturas que se possa imaginar, mas, somos um povo, uma

forma a Unidade do Corpo de Cristo, já que tanto esforço se faz

nação.

para este fim. Porém o que arde em nosso coração, é que nós
somos um só povo. NÓS SOMOS!
Quando Jesus estava na Cruz do Calvário, seu corpo todo
dilacerado pela crucificação, pelas chibatadas, pela coroa de
espinhos, pelas bofetadas e chutes, pela lança que o traspassou,
aquela cena horrível, guardava um segredo, na verdade uma
profecia que ali se cumpriu, apontando para uma realidade que
está para ser revelada a todos nós: “NENHUM DOS SEUS
OSSOS FORAM QUEBRADOS!”

Nós aqui no Brasil, somos um só povo! Vamos valorizar esta
verdade, esta realidade, para juntos darmos ao Nosso Deus, uma
nação avivada, em brasas, “BRASEIRA”, “BRASILEIRA” ***
*** O entendimento que a Palavra Brasil, oriunda da madeira tão
comum na época que os portugueses chegaram aqui, é uma
expressão que pode ser usada como um sinônimo de “braseiro”,
um fogo que arde em meio às brasas. Acreditando que este é um
sinal que aponta para algo especial de Deus para o nosso povo,
nos vemos a nós mesmos como cristãos nesta nação como

Há e sempre haverá na Igreja de Cristo, no Corpo de Cristo, uma

estas brasas que sopradas pelo Espírito Santo, irão produzir

estrutura, uma unidade que não foi e jamais será tocada, por pior

grandes chamas a incendiar toda a nossa nação, bem como as

que pareça, esta obra e esta promessa não vem de homens, para

nações em nossa geração. O nosso nome nos chama ao nosso

que caia por terra, mas, veio do Nosso Deus.

destino!

Assim como o povo de Israel era dividido em várias tribos,
algumas originárias da legítima mulher de Israel, outras, da
mulher que ele amava; outras ainda das concubinas com quem
ele gerou filhos.... Muitas diferenças, na cor da pele, no jeito de
se vestir, falar, agir, reagir, mas, uma realidade: eram UMA
FAMÍLIA. Uns irmãos venderam outros (é as famílias tem seus
37

Capítulo 6

Conclusão

Mateus 11:12 - “Desde os dias de João Batista
até agora, o reino dos céus é tomado à força,
(por violência), e os esforçados (os violentos), se
apoderam dele.

Capítulo 6

Conclusão
DELE POR ELE E PARA ELE
1. Engajamento
2. 2022? Não. Agora!

1 - Engajamento
- Artistas - Esperamos que artistas cristãos dos mais variados segmentos possam
se envolver compondo músicas, escrevendo poesias, crônicas, peças de teatro,
etc.
- Artistas plásticos nos ajudem (a exemplo do que fizeram os artistas argentinos),
olhando para os símbolos de nossa nação e estados para poder redesenha-los
com inspirações celestiais e bíblicas, ressaltando os dons redentivos de cada
povo e região de nossa nação. Não há limites para os dons artísticos que
possam ressaltar as características do nosso povo segundo a Cultura Celestial.
- Sonhamos com a realização de “Semanas de Artes” em cada região de nossa
nação em que a Cultura do Reino possa ser compartilhada e tornar-se
conhecida.
- Líderes cristãos - Que em cada estado, grande cidade e região do Brasil,
amados irmãos, líderes mobilizadores regionais, possam se achegar a este
desafio de ampliar o Som que anuncia um Tempo de Deus sobre a nossa nação.
- Intercessores - Que em toda a nossa nação, os valentes de Deus, homens e
mulheres que conhecem o Caminho da Oração, possam nos respaldar, e
possam se tornar “canais limpos” para toda a direção que O Espírito Santo vier
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nos trazer como respostas e caminhos neste percurso de
tocarmos a nação brasileira.

2 - 2022? Não. Agora!
Não estamos colocando os nossos olhos no dia 07 de Setembro

- Santas Convocações - Que se reavive aonde já ocorreu e que

de 2022, como se naquela data, numa reunião, por mais

se conheça nas demais regiões de nosso país, este desafio que

maravilhosa que pudesse ser, Deus fosse realizar alguma coisa

recebemos de Deus em 2005 de darmos ao Senhor mais

em nós e por nós. Se colocarmos nosso coração numa data,

adoração do que as trevas recebem nos períodos de Carnaval.

como se pudéssemos obrigar a Deus a manifestar-se entre nós

E que esta prática se multiplique em outras datas regionais,

para nos abençoar, talvez no dia 08 de Setembro daquele ano,

épocas de confrontos espirituais por conta de festas pagãs, e

nós poderíamos ser as pessoas mais frustradas do mundo.

também durante datas cívicas importantes.

Não esperamos uma grande congregação de pessoas naquela

- Viagens do Ouviram do Ipiranga - Nestes próximos anos até

data; não esperamos a realização de atos proféticos; não

Setembro de 2022, vamos a todos os estados de nossa nação,

esperamos que o bairro do Ipiranga seja o local onde vai

e esperamos mobilizar lideres locais, que possam interiorizar

acontecer um determinado ajuntamento, embora todas estas

em seus estados, em cidades importantes, com lideranças

coisas possam vir a ocorrer.

locais este nosso chamado para um Avivamento Nacional.
Convidamos líderes cristãos, artistas, adoradores, que queiram
viajar conosco para tomar ciência de nossa agenda a fim de se

O Ipiranga não é o foco!
Nós não somos o foco!

organizarem para compartilhar testemunhos vibrantes de suas
regiões em outros lugares do nosso Brasil.
- NOSSO WEBSITE: Para que todos possam se envolver, temos
um Website criado para unir a todos nossos amados neste
grande desafio de fazer O Nome do Nosso Deus exaltado em
nossa nação. nosso endereço é:

http://www.ouviramdoipiranga.com

Não são alguns líderes ou um grupo qualquer o foco!
CRISTO É O FOCO!
Queremos, com todo trabalho, esforço para nos encontrarmos
com irmãos de toda a nossa nação, que em cada lugar haja um
DESPERTAMENTO sobre a época que vivemos e sobre o Tempo
de Deus para nós.
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Ardentemente queremos ver, saber, ouvir que em cada cidade,
igrejas e irmãos se uniram, fortalecendo-se uns aos outros para
manifestar Cristo no local aonde Deus os estabeleceu.
Queremos apresentar um Brasil melhor a Cristo, quando em 2022
completarmos duzentos anos de nossa história, como nação
livre. Nosso anseio maior é uma nação VERDADEIRAMENTE
LIVRE, e sabemos que o Único que pode realizar esta obra é
Jesus Cristo de Nazaré, e portanto, cremos com Fé completa,
que através do Espírito Santo, estamos sendo guiados, a esta
obra.
Salmo 115: 16 “Os
Céus, são os Céus
do Senhor, mas,
esta Terra, deu-a O
Senhor aos filhos
dos homens.”

OUVIRAM DO IPIRANGA?
JESUS É O SENHOR DO BRASIL!
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