VIAGENS
OUVIRAM DO IPIRANGA?
PORTO ALEGRE - RS
28 e 29 / Mar / 2017
Quando Deus nos deu a visão em
2005, vi a Glória de Deus que vinha
do sul do país e nos tocava ali no Ipiranga, onde a nossa nação nasceu em 1822.
Foi em Porto Alegre, no ano de 2005 também, na última das Conferências
Proféticas idealizadas por Harold Caballeros e Neuza Itioka, eventos que
projetaram o apostólico no Brasil e o desejo de uma nação transformada, que
um desafio foi realizado: os representantes de todos os estados da nação, que
fossem até aquela conferência, deveriam levar água, consagrar esta água ali ao
Senhor e depois voltar para seus locais de origem para então derramar estas
águas purificadoras sobre a nossa nação.
Nós de São Paulo fizemos isso, mas, baseados na visão que recebera de Deus,
tomamos duas garrafas de água e depois de consagradas derramamos a primeira
no Riacho do Ipiranga que está na cidade de Porto Alegre, um dos afluentes do
Rio Guaíba e a segunda, trouxemos até o nosso bairro e a derramamos, no
então leito seco do Riacho do Ipiranga, onde a nação nasceu. Naqueles dias o
riacho não corria mais em volta do Parque da Independência, mas, pouco
tempo depois as águas voltaram a correr ali (ainda poluídas), mas cremos no
projeto de revitalização que se está empregando em São Paulo (e por fé no
Brasil) que, em breve, estas águas serão novamente: águas limpas!
O desejo de ir ao sul do Brasil e iniciar ali, no que seriam os “pés de nossa
nação” a caminhada para declararmos: “Ouviram do Ipiranga? JESUS é o
Senhor do Brasil!” já se cumpriu e, para Glória do Nosso Deus, começamos
bem!

Fui recebido pelo Apóstolo
Paulo Eril, que gentilmente
nos cedeu espaço para
chamarmos a Igreja de
Cristo no Rio Grande do
Sul, para ouvir este desafio e
para ser ativada nele.
Sabíamos
da
terrível
resistência espiritual que
enfrentaríamos nesta região do país e o grupo de Intercessores, que só cresce,
estava em jejum e oração, numa luta real contra um espírito de divisão que
almeja separar a região sul do Brasil do resto da nação. Nos parece que até na
própria Igreja de Cristo este sentimento se faz presente, embora o Nosso Deus
tem os Seus, servos do Senhor que entendem que “nenhum de seus ossos foram
quebrados” e que a Igreja não está dividida. Estes amados nos alegraram o
coração com sua participação e entusiasmo.
Fomos muito abençoados pela participação de alguns irmãos que são colunas
da Igreja de Cristo naquele estado, precursores do movimento apostólico no
Rio Grande do Sul, Apóstolos Egon Laske da Rede Sul de Intercessão e Guerra
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Espiritual e Ricardo Wagner, líder da Rede Apostólica Cristã e da Academia
Apostólica que tem gerado um impacto extraordinário através do ensino,
relacionamento, paternidade e alvos de conquista, um apostólico maduro e bem
fundamentado em seu estado e região.

Pude falar a pastores e apóstolos da Região de nossa experiência com a
compreensão e atitudes práticas com a promessa de Deus acerca do Jubileu,
bem como toda a nossa história com o bairro do Ipiranga, na expectativa do
que Deus está para realizar em nossa nação.
Pude ver com meus olhos o despertar do entendimento dos nossos amados, a
cada palavra que lhes contava, até que todos rompemos em louvor a Deus
quando descobrimos que 2022 também será Jubileu em Porto Alegre, 250 anos
da Capital dos Gaúchos, época de proclamar liberdade à sua terra e os direitos
do Jubileu sobre o povo de Deus de seu estado.
Pude falar também sobre nossa experiência tão impactante na Argentina e como
os nossos irmãos portenhos, com seus talentos artísticos, se empenharam num
projeto de redesenhar os símbolos pátrios, mostrando à nação a redenção de
um povo e de valores nacionais pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo! A
resposta foi imediata e nos inspirou demais ver que eles mesmos, nossos irmãos
do Rio Grande do Sul, já tinham esta verdade clara em seus corações, inflamada
agora pela proximidade deste tempo.
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O vermelho do sangue da
Revolução Farroupilha, que
separa o verde do amarelo, está
grifado com os símbolos da
ordem maçônica, que chama a si
a responsabilidade e trama para a
divisão de nossa nação e para a
guerra entre irmãos.
Uma nova bandeira profética traz agora, sobre o verde e amarelo, tão
representativos do Brasil, o vermelho, não mais em um desejo separatista, mas,
o vermelho carmesim do Sangue de Jesus Cristo, purificando nossa terra e assim
como o Sangue de Jesus, nos reconciliou com o Pai, neste pendão da Igreja de
Cristo, ali no sul do Brasil, nós ainda vimos o branco da Santidade e o azul da
Divindade de Cristo, sendo estabelecidos sobre o verde amarelo. O desejo
separatista e egoísta, que está longe de ser a realidade dos nossos irmãos em
Cristo, do sul do Brasil, foi tragado por aquele que nos uniu como nação para
vivermos Suas promessas.

COMEÇOU!!!!
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Nossa próxima parada
agora é Cuiabá, centro
geodésico da América do
Sul, local de homens e
mulheres de oração e fé.
Vamos à Chapada dos
Guimarães
orar
e
profetizar que, se no
passado, o espírito que
estava nos Libertadores
da América, produziu uma grande divisão em nosso continente, o Espírito
Santo há de produzir, a partir do Brasil, uma grande onda de unidade que se
espalhará pelas nações da terra, nos unindo primeiro aos nossos vizinhos,
irmãos sul americanos, pelo poder do Sangue de Jesus.

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