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Uma missão quase
impossível
Desenvolvimento
São Paulo
Intercessão via
telegram
Divirta-se

O início de um ano
muito especial
Iniciamos um ano desafiador, mas também cheio de
expectativas, pois antes que o mesmo acabe, teremos
iniciado nosso Ano Nacional de Arrependimento. Nós

A força da Unção de
Elias (parte II)
Avançando com olhos
no futuro do Brasil

sabemos que essa é uma missão impossível de ser
cumprida por uma denominação, grupo ou ministério.
Somente o Corpo de Cristo unido e dirigido pelo Espírito
Santo, pode sonhar com uma obra dessa magnitude na
igreja brasileira. Com isso em mente, desejamos que este
informativo possa se juntar a todos os esforços, feitos em
prol dessa grande empreitada. Que seja mais uma
ferramenta utilizada por Deus, a fim de conectar pessoas

Sementes de
transformação
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chaves, as quais possuem um coração faminto pelo
cumprimento dos sonhos do Eterno para com o Brasil.

São Paulo
Mato Grosso
Minas Gerais
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Ninguém se envolve em algo que não acredita. Para que
alguém acredite em algo, é necessário conhecer. Tornar
a mensagem sobre o 4º Jubileu do Brasil conhecida em

seu estado, é a tarefa dos Núcleos de Intercessão e
Desenvolvimento do Ouviram do Ipiranga. É claro que,

Alagoas

como o próprio nome diz, o início dessa operação se dá
pela oração intercessória. É necessário gerar o ambiente
de multiplicação e compreensão da mensagem.

É preciso gerar o coração de líderes que se achegarão e concordarão em formar uma forte
unidade, a fim de buscarem juntos um grande conserto para igreja estadual. É a partir desse
ponto que acontece a restauração do sacerdócio da igreja em seu estado. Assim ela poderá
identificar as situações na história, as quais feriram o coração de Deus e abriram brechas para o
inimigo edificar fortalezas contra a benção do Senhor e o desenvolvimento daquele lugar.
Com sua autoridade sacerdotal restaurada, a igreja
estadual poderá reunir toda essa iniquidade, esse pecado,
essa culpa e apresentar ao Senhor, em confissão e
arrependimento. Este é um caminho difícil de ser

Paraíba

trilhado e exige muita perseverança da liderança de um
NIDOI

e sua equipe. Tudo isso fica ainda mais

desafiador, quando observamos que estes líderes já
possuem uma quantidade imensa de trabalho, dirigindo
suas congregações locais. Ficam aqui então, algumas

Ceará

ações que podem nos ajudar nesse processo. * Se seu
estado ainda não tem um NIDOI e você deseja ser um
canal para isso, apresente-se para liderar um núcleo. * Se
seu estado já possui um núcleo, procure seu líder para

Espírito Santo

apoiá-lo. * Se já faz parte de um núcleo, seja leal à sua
liderança e faça o que estiver ao seu alcance para
promover o compartilhamento da mensagem em seu
estado. Ore com intensidade e creia no milagre. O que é
proposto por um NIDOI, é simplesmente impossível aos
olhos

humanos.

impossíveis.
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Mas

contamos

com

o

Deus

dos

Rondônia

Desenvolvimento
São Paulo
É claro que há uma satisfação imensa
quando

alguma

cidade

ou

estado

consegue se desenvolver bem, em
relação

à

preparação

para

a
PAULO DE PIERI

celebração do 4º Jubileu do Brasil.
Mas também é de se esperar que o
estado e cidade sedes do bairro onde
tudo

aconteceu

proclama

o

e
novo

de

onde
grito

se
de

dependência, venham a se destacar
na preparação e envolvimento com o
Jubileu da nação. Não porque precise
ser

melhor

que

os

demais,

mas

O Ouviram do Ipiranga
fortalecendo suas
conexões e
compartilhando a

porque precisa servir muito mais, a

mensagem do Jubileu em

fim de ser uma bênção para cada

sua base principal

cidade e estado da federação.

Exatamente por isso, desde janeiro
de 2021, nossos irmãos Ap Paulo
de

Pieri

e

Ap

Ton

França,

assumiram a responsabilidade pelo
desenvolvimento do Ouviram do
Ipiranga no estado e na cidade de
São Paulo, respectivamente.
Ainda que o Prft Fábio Buonanno
permaneça

responsável

pela

intercessão na região, os nossos
novos

líderes

conexões
aconteçam

vão

necessárias,
os

cuidar

das

para

que

encontros

e

conferências necessárias, para que
estes dois espaços tão populosos
estejam

inteirados

de

como

podemos nos preparar para a visita
do Rei. O desafio é grande, mas
nossos guerreiros já começaram a
TON FRANÇA
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trabalhar. Que o Senhor lhes dê
bom êxito!
ARTREVIEW | ISSUE 23

INTERCESSÃO

QUI
olho no calendário

INSCREVA-SE

quinta-feira
é especial
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Como diz a canção: “depender de Deus é como viver
perigosamente”. Num projeto que vai sendo desenvolvido
aos poucos e que não tem um modelo anterior, a fim de
ser usado como referência, não existe outra forma de
avançar, a não ser pela total dependência Dele. E isso nós
fazemos por meio da oração.
Depois de já ter utilizado vários formatos, na tentativa de
envolver nossa equipe de intercessão da melhor maneira
possível, agora estamos nos reunindo via chat online.
Nossos guerreiros não são muitos e mesmo assim, não é
tão simples contar com a participação de todos. Por isso,
decidimos abrir um chat de voz em nosso grupo no
telegram, em três momentos distintos, a cada quinta feira.
Semanalmente, esse é nosso dia especial de oração e jejum.
É uma oportunidade preciosa, em que podemos contar
com o Espírito Santo guiando e usando cada guerreiro em
sua peculiaridade. Dessa forma, contamos com um belo
quadro de unidade na diversidade. Mesmo que haja uma
pauta base por motivos óbvios, cada um se concentra no
tema com o qual melhor se identifica e o que o Espírito lhe
dirige. E dessa forma vamos buscando em Deus as
direções, respostas e provisões, que nos ajudam a construir
o 4º Jubileu do Brasil. O link de inscrição está aqui do lado.
Se estiver disposto, disponível e se sente desafiado por essa
missão, junte-se a nós!

Divirta-se!
ENQUANTO APRENDE SOBRE O 4º JUBILEU DO BRASIL

Apesar de ser um desafio gigantesco a preparação do Jubileu do Brasil, realizamos isso
com muita alegria e expectativa. O problema é que temos muitos inimigos tentando nos
impedir. Somente o poder de Deus e amigos como você, podem nos ajudar a vencê-los.
Ainda que se divertindo, esteja conosco no cumprimento de nossos alvos. Aperte o play e
boa brincadeira!

REDE DE INTERCESSÃO OUVIRAM
COMISSÃO DE INTERCESSÃO CAB
Agora estão juntas para trabalhar na construção do
4º Jubileu do Brasil
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A força da Unção de
Elias (parte II)
Percebemos pelo texto da primeira parte que Acabe
não foi capaz de honrar a paternidade que foi
observada em gerações anteriores. Por isso Elias foi
convocado a abrir os céus novamente. Como alguém
que ouvia ao Senhor, o profeta conhecia orfandade
daquela geração e se moveu para levá-la de volta ao
seu Pai.
Quando mais a frente, essa mesma unção está de
volta na vida de João Batista, a constatação é a
mesma. Em um conluio maligno com as autoridades
de Roma e numa perigosa relação com o legalismo
religioso, os pais espirituais de Israel em seus dias,
também estavam perdidos. Não possuíam nenhum
cuidado ou amor pelos filhos do reino. Tudo que
ofereciam era a opressão causada por belzebu, o
senhor da religião.
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CLIQUE E CONHEÇA

Justamente por essa razão, João foi cheio do
Espírito, desde o ventre de Isabel. Dessa forma,
ele não participou de nenhuma das escolas
religiosas daqueles dias difíceis, mas esteve nos
desertos, aprendendo diretamente do coração
de Deus. Ao chegar o tempo de sua
manifestação pública, movia-se e falava como
um pai que ama ao seu povo e está interessado
em seu destino eterno. Proclamava a
necessidade do arrependimento com a dureza
de uma marreta que esmiúça a penha. Mas o
amor envolvido nisso, era como de uma mãe
que quer socorrer um filho de um incêndio.
Somos um Brasil que precisa voltar ao Pai. A
profundidade e gravidade de nossos pecados
não são menores do que os do Israel bíblico.
Precisamos dos desertos do Senhor; de ouvir
seu Espírito; nos tornar pais apaixonados pelo
Brasil e por seu povo, olhando para seu destino
eterno. Se não estivermos contaminados pela
apostasia de nossos dias, a Unção de Elias nos
conduzirá na honrosa missão de chamar o
Brasil ao arrependimento.

AVANÇANDO
COM OLHOS NO FUTURO DO BRASIL

globalistas de plantão
biopiratas internacionais
laboratórios multinacionais
comunidade internacional
e outros
Apesar de nos últimos anos os Estados
Unidos da América serem um dos
principais responsáveis pela multiplicação

anticristão
foi
eleito,
prometendo
promover como nunca a rejeição aos
valores bíblicos. E o que isso tem a ver

de uma cultura sem Deus, através de sua
indústria cinematográfica e por sua
hegemonia econômica; esta nação já foi
um dos maiores baluartes do cristianismo
no mundo. Os dois mandatos de Obama
aceleraram o processo de abandono dos
valores judaico-cristãos por lá. Quando
parecia que os EUA mergulhariam em um
profundo estado de trevas, o Senhor ouviu
o clamor de seu povo e deu mais uma
chance de voltarem pra Ele. De uma

conosco? Tudo! Se esse grande farol é
derrubado pelos projetos do globalismo, a
fim
de
abrir
caminho
para
o
anticristianismo,
é
claro
que
vão
continuar agindo assim em relação a
qualquer nação que queira reforçar sua
soberania e manter os valores que já
foram comuns a todo o mundo ocidental,
como Deus, família, igreja, etc. Nesse caso,
a maior nação ocidental com esse perfil
atualmente é o nosso Brasil. Precisamos

maneira totalmente improvável, em 2016
foi eleito o Presidente Donald Trump.
Este homem, ainda que não fosse uma
maravilha de exemplo como cristão,
ajudou a manter uma sobrevida para o
conservadorismo na América. No entanto,
nas últimas eleições americanas de 2020,
ele foi derrotado e um governo totalmente

olhar para o caso da América como
exemplo e nos cuidar para não entrarmos
pelo mesmo caminho. No cumprimento
das promessas do Senhor para com nossa
nação, podemos encontrar forças para
resistir a essa gigantesca onda maligna.
Temos crido que elas se manifestarão no
“pacote do Jubileu” do Brasil.
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AVANÇANDO
COM OLHOS NO FUTURO DO BRASIL

Mas para que isso aconteça, temos que seguir um
caminho que infelizmente, os americanos não
conseguiram
alcançar:
o
arrependimento.
Biblicamente falando, é impossível impedir a chegada
do anticristo. Mas certamente, enquanto a igreja do
Senhor tiver trabalho pra fazer na terra, o Espírito vai
torná-la forte para resistir à sua manifestação.
Se você deseja que nossa nação seja
transformada, cheia do Espírito e se
torne
numa
grande
agência
missionária nessa última hora, a fim
de servir às nações de todo o planeta,
junte-se a nós. O Ouviram do
Ipiranga não se limita a realizar um
evento em 2022.

O trabalho do Ouviram é ser um facilitador na
compreensão e participação de todos que
desejarem, do 4º Jubileu da Nação Brasileira, além
de nos despertar a todos, para o propósito do
Senhor para nós, o qual chama o Brasil para ser
um grande enviado do Rei a abençoar gente de
todo povo, língua e nação. É por isso que não
cessamos de declarar: Ouviram do Ipiranga? Jesus
Cristo é o Senhor do Brasil!
É assim que eles
querem ver e
apresentar o Brasil.
Mas nosso Deus tem
outros planos e outro
fogo para a nossa
nação.
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Chegou sua OPORTUNIDADE
DE FAZER PARTE DO OUVIRAM, PLANTANDO
SEMENTES DE TRANSFORMAÇÃO

SEMEANDO NO
OUVIRAM DO IPIRANGA
CÉUS ABERTOS
TERRA CURADA
GRANDE COLHEITA DE VIDAS
ANÚNCIO E MANIFESTAÇÃO DO REINO
ÀS NAÇÕES DA TERRA

Verdadeiramente, o Senhor é o nosso Pastor e por
isso, nada tem nos faltado. Essa é a única razão de
termos chegado até aqui. Tendo visitado doze
estados, com nove NIDOI's fundados, sem nenhum
caixa específico para isso, fica muito claro que o
Dono da Obra é plenamente responsável por ela.
Todo o esforço para tocar esse ou aquele estado, foi
realizado com recursos pessoais do Ap. Paulo de
Tarso e Ap. Paulo Souza, juntamente com alguns
amigos mais chegados. E não dizemos isso para
envergonhar quem quer que seja. Isso é relatado
para glorificar a Deus, o qual nos deu o privilégio de
nos lançar ao desafio desse chamado, com a mais
pura fé de que Ele nos supriria..
Ao longo do caminho, pessoas e ministérios se
apresentaram buscando unir forças neste projeto,
participando como um INVESTIDOR, como semeador
do REINO, em favor de nossa nação.No entanto, não
tínhamos um procedimento organizado para isso. A
partir de 2020 demos o nosso primeiro passo neste
sentido, entendendo que assim, abriríamos uma porta
de oportunidade para a integração de mais servos e
guerreiros neste projeto do REINO, uma vez que
temos bastante trabalho pela frente.Com um pouco
mais de recursos, essa grande missão se tornará mais
leve e executada com maior rapidez.
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Sendo assim, nosso coordenador na área de finanças,
Ap. Sandro Carvalho, tem procurado nos organizar
para recebermos e distribuirmos valores que
possibilitem atender os mais diversos objetivos do
Ouviram do Ipiranga. Dos quais destacamos:
Viagens para os estados ainda não ministrados
,Viagens para ativação de NIDOI’s,
Realização de conferências e treinamentos que
possam ampliar a compreensão dos temas
ligados ao Jubileu,
Arrependimento que o antecede,
Confecção de materiais promocionais,
Organização de um centro de operações que
possa cuidar dos documentos e divulgar ações nas
redes sociais,
E, a preparação de um encontro nacional no
bairro do Ipiranga/SP para comemoração oficial
da chegada do 4º Jubileu do Brasil em 2022.
Para isso, um plano de investimento no Ouviram do
Ipiranga foi criado. O tempo e o espaço não nos
permitem apresentar todos os detalhes. Mas
queremos te convidar a CLICAR NA IMAGEM e obter
mais
informações.
Seja
também
um
dos
mantenedores desse projeto! Compartilhe e divulgue
em suas redes sociais. Vamos trabalhar por um Brasil
diferenciado para nossa geração!

OUVIRAM DO IPIRANGA
NEWS
INFORMANDO SOBRE O 4º JUBILEU DO BRASIL

Núcleo de Intercessão e Desenvolvimento do
Ouviram do Ipiranga
A base local do Ouviram

Procure por mais
informações em
nossos números
anteriores:
Ouviram News
nº 01

Rede de Intercessão do Ouviram do Ipiranga
Sustentando o Ouviram pela oração
Ouviram do Ipiranga?
Jesus Cristo é o Senhor do Brasil!
Construindo o 4º Jubileu do Brasil
Conselho Apostólico Brasileiro
Enviando o Ouviram
a cumprir esta nobre missão

Ouviram News
nº 02
Ouviram News
nº 03
Ouviram News
nº 04

obrigado por se juntar a nós!
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www.ouviramdoipiranga.com

