VIAGENS
OUVIRAM DO IPIRANGA?

19 A 22 / AGO / 2019

FORTALEZA - CE
Os
amados
Apóstolos
Marques e Rosenir, líderes
respeitados em sua região por
trabalharem tantos anos pela
Unidade da Igreja de Cristo
em Fortaleza e no Ceará, nos
receberam
no
Centro
Apostólico que dirigem.
Tivemos um momento muito
precioso de adoração, oração
e atos proféticos muito marcantes por nossa nação.
A clara certeza de que O Nosso Deus está movendo a nossa nação, usando
pessoas simples, pessoas que mesmo com os anos indo em ritmo acelerado,
permanecem em Cristo, em suas promessas e em seu chamado, são como

marcos de Deus para aqueles tantos que estão se levantando agora. Que
sonham ser usados por Deus e desejam com sinceridade de seus corações
permanecer até Aquele Glorioso dia!
ANTAGONISMOS
Este fenômeno se vê em todo o Brasil. Há beleza, muita beleza e infelizmente
muita sujeira. Há riqueza e também miséria, há fome por Deus e um fluir
incrível de unção e muitos que estão satisfeitos com as luzes, com os aplausos,
os likes... Fortaleza, parece ser mais uma, mas, também um ícone disso tudo...
Há grandes ministérios, há riqueza nas ruas, parece que todos tem carros
muito bonitos, mas, a prostituição nas encostas das praias parece ser parte da
paisagem e não é!
Há uma periferia pobre, quente, que parece não ter acesso a recursos que
sobejam em alguns lugares, mas, é incrível como Deus insiste em se derramar
em lugres assim... Em corações assim.
Ainda há quem viva de aparência enganando-se a si mesmo, enquanto há
outros que estão decididos a não se importar mais com o que é passageiro e
fútil para adquirir um tesouro que possa permanecer diante de Deus.
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A IGREJA, A NOIVA, OS SANTOS, OS PUROS, OS MANSOS, OS
QUE TEM FOME E SEDE, OS PERSEGUIDOS, OS
INJUSTIÇADOS...

Há uma consciência de
que Deus é O Senbor do
Brasil e que há um
chamado
para
nós,
cristãos em nossa nação
para tocarmos as nações
da Terra!
O Espírito testifica essa
verdade aonde vamos.
É natural que hoje, ainda
mais pelos meios de
comunicação que encurtam as distâncias, que cantemos as mesmas canções
em regiões tão distantes, mas, há uma convicção de que não cantamos pelas
facilidades, mas, pelo que O Espírito Santo tem gerado e tem soprado dentro
de nós, povo de Deus neste tempo.
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Se dará pelo SENHOR!
SERÁ por Sua FORÇA!
Será para que Ele seja Engrandecido!
Será porque O ministério é de Cristo e porque Ele tem realizado como
sempre... Um incrível obra, com as coisas simples e desprezíveis deste
Mundo, para que se evidencie a Sua Glória em simples vasos de barro,
escolhidos para receber Seu Tesouro incalculável de Amor!

OUVIRAM DO IPIRANGA?

JESUS
É O SENHOR DO BRASIL!!!
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Próxima parada...
O RIO DE JANEIRO SERÁ
O RIO DE DEUS PARA O BRASIL

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