VIAGENS
OUVIRAM DO IPIRANGA?
ARACAJÚ – SE
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Em cada lugar desta nação, uma surpresa tremenda da parte de Deus!
O nosso pequeno estado
de
Sergipe.
Estado
brasileiro que parece ser o
mais conhecido em Israel,
porque não há guia que
não compare este amado
estado do Nordeste com
o perímetro da Nação
Amada.
A cada dia a convicção é
maior
de
uma
transformação que Deus
tem feito em nossa nação, num padrão bíblico e divino que é fazer de “Dentro
para fora”. O que O Eterno tem feito com irmãos, em cada canto desta nação,
há de aparecer em breve mostrando ao Mundo um povo temente ao Senhor,
cheio de fé e de fogo santo.
Como leões rugindo, adoradores proféticos, intercessores maduros, gente de
Guerra e de Paz... foi assim nossa estadia em Aracajú, para anunciarmos o
Jubileu de nossa nação que está chegando.
(Na imagem acima, na igreja Levantadores de Altar do Apóstolo Artilano e
Profetisa Rita, um trono para Jesus e uma adoração violenta, ritmada, fervorosa,
desafiadora, acolhedora, verdadeira... Dele, por Ele e para Ele seja a Glória para
sempre! Amém.
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O amado casal
de líderes, ele
vindo de Minas
Gerais,
ela
fruto da Terra,
há décadas tem
levantado
o
Nome
de
Cristo
na
região, sendo
inicialmente
importantes
líderes da estrutura do INSEJEC no Brasil, foram abençoados pela Apóstola
Valnice Milhomens, para desenvolver seu chamado de Adoração, Intercessão e
Implantação do Reino de Deus com suas caracterísicas próprias, buscando que
a Igreja na região possa ser impactada com um crescimento respaldado no
Avanço do Reino, não apenas numérico, mas, de verdadeiros sinais de
transformação.
Um dos temas mais comentados depois que cuidadosmente ouviram o nosso
chamado para anunciar o próximo Jubileu de nossa nação em 2022, foi a
necessidade da Verdade sobre a História de nossa nação ser contada, gerando
um verdadeiro arrependimento pelos pecados, corrupção, imoralidade,
violência, que podem ser transformados em Justiça, Santidade, Paz, Amor ao
próximo, se de fato lidarmos com corações sinceros e puros diante de Deus que
não suporta mais que varramos para debaixo do tapete nossas mazelas,
contando estórias mentirosas, mas, que a Verdade nos Liberte.
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Nós somos o Shofar de Deus. O
“Oco” (que é o que significa a
palavra Shofar), pode pelo
Espírito de Santo de Deus,
produzir o som correto, quando
nos permitimos ser usados por
Ele.
Se nos colocamos como “ocos”,
se formos o “Shofar” de Deus,
todos os que ouvirem nosso
chamado se levantarão sabendo
o que deve ser feito.
O Chamado do Ouviram do
Ipiranga não é de uma pessoa, ou
denominação, ou uma visão
ministerial qualquer, é o
chamado para que todo cristão
verdadeiro em nossa nação, se
posicione diante de Deus para a
Oportunidade que está diante de
nós, como nação.

Percebemos que há uma necessidade de orarmos para que a Igreja de Cristo se
uma em nossa nação. Ao mesmo tempo que cremos totalmente que Deus tem
movido cada um de seus servos para que Sua Vontade seja feita, cremos
também, que existem impedimentos que enfrentamos espiritualmente, ou que
a nossa imaturidade ainda nos impede de superar, que há de manifestar uma
grande Glória, na Unidade do Corpo de Cristo.
Cremos que um dos alvos grandes de oração que grita em nosso coração é para
que o Precioso que Deus tem feito em tantos lugares, com tantas pessoas Dele,
possam ser compartilhados com muitos, possam ser conhecidos, valorizados,
percebidos e experimentados pelo Corpo de Cristo em cada cidade e na nossa
nação.

3

Dom Pedro primeiro esteve em Aracajú e o local de sua chegada é hoje um
importante cartão de visitas, e perto dali, há imagens construídas, mostrando
que a região espiritualmente também está aberta e receptiva para que esta mal
se perpetue na região, mas, há um povo cheio do Amor e do Poder de Deus,
para bradar e dizer: VENHA O TEU REINO E SEJA FEITA A TUA
VONTADE, AQUI EM ARACAJÚ, COMO É FEITA A TUA VONTADE
NOS CÉUS! ALELUIA!!!!!

no passado, para uma cidade que prima por limpeza, segurança, qualidade de
vida, cuidados que surpreendem a todos que visistam o Estado de Sergipe e a
Capital Aracajú. Há sem dúvidas, a sensação interiorana, mas, o requinte de uma
orla central absolutamente preparada para receber turistas de todo Brasil e
nações, mas, com o grande incremento: Pude ver diversos grupos de jovens
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Nossas próxima paradas:
NATAL E FORTALEZA!

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