
Confirmando o que dissemos no início de nossa

edição passada, vencemos a angústia e a ansiedade

causadas por tantas lutas, nos apropriando da fé e da

esperança, compartilhadas com a gente, por meio

do cuidado do nosso Deus para conosco. Ainda que

não tivéssemos nada palpável ou visível, que nos

pudesse inspirar, escolhemos nos lembrar do poder

de ressurreição que há no Eterno. Então, no final de

um ano totalmente atípico, regido por uma

pandemia paralisante, a força da vida, contida no

Nome do Rei nos renovou. Ainda que nosso trabalho

seja preparar o caminho para a visita do Soberano

das nações ao Brasil, de antemão, Ele mesmo está

dirigindo essa preparação. É o seu poderoso Espírito

que está soprando sobre nós nos últimos instantes

desse ano, a fim de que déssemos passos de avanço

e nos víssemos mais fortalecidos. Ao encerrar nossas

atividades em 2020, desejamos a todos os nossos

leitores, amigos e colaboradores que não temam o

que está por vir. Entramos numa espiral que nos

conduzirá a dias de angústia, como nunca antes. No

entanto, Aquele que esperamos nos diz para

levantarmos a nossa cabeça, pois nossa redenção

está próxima.
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Não dava pra ter dúvidas que não demoraria

pra ter um NIDOI em Rondônia, pois nossos

amigos ali são pessoas que estão prontas pra

cooperar e servir. E isso imediatamente. Ap Éder

Gregório e Pra Adriana Wandresen é gente da

melhor qualidade e se colocaram a disposição,

a fim de serem canais na organização de

eventos que pudessem reunir o povo de Deus.

Encontros em Porto Velho, Ariquemis e

Jiparaná foram realizados e a mensagem do 4º

Jubileu do Brasil foi disparada, podendo se

espalhar por todo o estado de Rondônia.

Com esse coração bem disposto de nossos

irmãos, podemos ter a confiança de que o

Senhor lhes fortalecerá no desenvolvimento do

Ouviram do Ipiranga naquela localidade. Ainda

quando esse plano era só uma possibilidade,

prontamente a Pra Adriana se prontificou: "será

uma honra servir ao meu estado". Com esse

coração e atitude, temos certeza de um

vigoroso avanço do Reino em Rondônia e toda

região norte do país.

Desde julho de 2019 que já se desenvolve um NIDOI

em Minas Gerais. Durante um seminário de Intercessão

e batalha que foi realizado na cidade de Uberlândia, o

Ap Sandro Carvalho assumiu a responsabilidade de

reunir uma equipe e promover a preparação do 4º

Jubileu do Brasil no estado. No entanto, ele nunca

deixou de orar, pedindo ao Senhor que preparasse

uma conexão em Belo Horizonte, a fim de turbinar o

compartilhamento da mensagem pelo restante de

Minas Gerais. A resposta do Senhor veio nesse final de

ano, durante a celebração do 6º Jubileu do estado, em

02 de dezembro. O Pr Ronaldo Faria, da Igreja Batista

da Lagoinha / Prado, nos recebeu e se comprometeu a

organizar um núcleo do Ouviram naquela capital. 

Novos NIDOI's

Quando parecia que o
ano já havia terminado, o
Senhor nos presenteou
com mais dois núcleos:
Minas Gerais / BH e
Rondônia.
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Ainda falando sobre nossos Núcleos

Nosso NIDOI primogênito experimentou uma
retomada impactante em novembro. Desde o bairro
do Ipiranga, em São Paulo, o Proft Fábio Buonanno
pôde dirigir um tempo precioso de intercessão pelo
Ouviram. Nosso desejo é que essa Reunião Mensal
continue avançando. Se você é um intercessor do
Ouviram do Ipiranga e está em algum lugar do
estado de São Paulo, entre em contato com essa
liderança e veja como fazer para não ficar de fora.  A
participação de todos é muito importante.

Nosso xerife em Alagoas, Ap Francisco Pedro, está
desenvolvendo seu núcleo e vendo o Senhor trazer
um novo momento para a intercessão no estado. Por
algum tempo, o pontapé inicial pareceu um pouco
travado. Mas agora nossos guerreiros alagoanos estão
se posicionando para experimentar um grande
avanço do Reino. Se está em Alagoas, não deixe de
participar.

SP MT MG
TM

AL PB CE
ES MG

BH
RO

FÁBIO BUONANNO REGINA FÁTIMA SANDRO CARVALHO

FRANCISCO PEDRO DADO NASCIMENTO ÉRIKA MARQUES

FERNANDO MENDONÇA RONALDO FARIA ADRIANA WANDRESEN
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Alguns dias antes é disponibilizado um

agendamento, no qual o interessado

escolhe um horário para compartilhar

aquilo que o Espírito esteja falando ao seu

coração. Daí então, no dia e horário

programados, cada inscrito posta sua

participação em nosso grupo no Telegram.

Em nossa primeira ação desse tipo,

podemos experimentar uma mútua

edificação entre os participantes e um

excelente momento para crescer no

relacionamento com o Senhor do Jubileu

Este ano já está terminando. Mas quando

encerrarmos um novo ciclo de jejuns,

teremos um outro dia especial como esse.

Vai ser ótimo contar com sua participação

e aprender mais de Deus através de você.

Essas e outras importantes atividades de

intercessão e batalha espiritual, estarão

sempre acontecendo em Nossa Rede de

Intercessão do Ouviram do Ipiranga. Se

deseja lutar pelo Brasil, junte-se a nós.

Intercessores, adoradores, profetas, amigos e filhos

de Deus , não precisam de um dia especial, a fim de

mergulharem mais profundamente nos sonhos do

Senhor. A conexão com o Trono é tão

imprescindível pra esse tipo de gente, que

permanecer na Presença é seu estilo de vida.

Porém, devido aos muitos afazeres e ao ativismo

desse tempo, é bom marcar uma data específica

para ir além com o Eterno. 

Com o propósito de agradecer ao Senhor por cada

ciclo completo de lives do Jejum dos Homens e

Mulheres, criamos o Dia Ouviram de Palavra, Jejum

e Oração. São 24 horas de uma busca especial, em

que cada membro contribui com uma palavra e

uma oração, no horário em que estiver inscrito ou

escalado.

Um dia de
liberações
poderosas
P A L A V R A ,  J E J U M  E  O R A Ç Ã O  E M
M E I O  À  A D O R A Ç Ã O .

Esse é o Dia Ouviram de
Palavra, Jejum e Oração.
Um tempo especial para a
equipe da Rede de
Intercessão do Ouviram
do Ipiranga.
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https://www.ouviramdoipiranga.com/intercessao
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Divirta-se!
E N Q U A N T O  A P R E N D E  S O B R E  O S  N I D O I ' S

CRUZADINHAS

NIDOI

CLIQUE E

ACESSE

REDE DE INTERCESSÃO OUVIRAM
COMISSÃO DE INTERCESSÃO CAB
Agora estão juntas para trabalhar na construção do 4º

Jubileu do Brasil
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Algo que se destaca, logo quando ele aparece, é

que seu ministério denuncia o pecado. E ainda

mais do que isso, denuncia e confronta aqueles

que são responsáveis em perpetuar a prática

desse pecado. Acabe, que por sua posição real,

deveria ser um pai para Israel, se mostrou

totalmente desabilitado para isso. Não se ligou à

autoridade de verdadeiros pais do Reino, os

quais honraram ao Senhor, mas sujeitou-se à

Jezabel, que tinha por "pai" a Baal. O resultado

disso, é que todo o Israel se desviou do Eterno.

Então, quando o Deus Vivo quer voltar a

derramar sua bênção sobre o povo, tem que

chamar Elias para "abrir os céus". Ele teve que

dar vários passos, até que a chuva caísse. Mas o

que destacamos aqui, foi a necessidade de

restaurar o altar. Fez isso se utilizando de doze

pedras. Estas têm alguns significados, mas

destacamos que apontam para os pais da

nação e que foram responsáveis em receber de

Jacó e transferir para os descendentes, as

verdades sobre Deus, seu Reino e sua vontade.

Quando se desconectaram desses

fundamentos, a nação desceu aos mais baixos

níveis. Essa é uma das missões que estão sobre

o Ouviram: restaurar o altar do Senhor,

convertendo o coração dos pais aos filhos,

através do arrependimento.

(continua no próximo número)

Tanto para a volta do Senhor Jesus Cristo, quanto

para sua visita especial ao Brasil, esperada para

2022, acreditamos que haja um elemento

importantíssimo na preparação destes eventos. É a

manifestação da Unção de Elias. Esta unção não é

um homem, uma denominação ou um movimento.

Esta unção é uma operação de Deus, que parte de

um povo que foi ativado pelo próprio Senhor, a fim

de liberar uma mensagem, capaz de converter o

coração dos pais aos filhos e vice-versa. É provável

que se torne mais fácil compreender essa verdade,

observando um pouco mais de perto o que o

primeiro portador dessa unção realizou em seus

dias. Ainda que de forma não tão profunda,

olhemos para algumas das ações do profeta Elias,

enquanto ministrava em Israel. (Caps 17 e 18 de IRs).

A força da Unção
de Elias
R E C O N E C T A N D O  G E R A Ç Õ E S  E
D E T E N D O  A  M A L D I Ç Ã O ,  P O R  M E I O
D O  A R R E P E N D I M E N T O .

E irá adiante dele no espírito e
virtude de Elias, para converter os
corações dos pais aos filhos, e os
rebeldes à prudência dos justos, com
o fim de preparar ao Senhor um
povo bem disposto. Lucas 1:17
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https://fc211c14-c9c5-42bd-b3c5-32eeefab9ef4.usrfiles.com/ugd/fc211c_0733be5950004ba598d2e2dcb23b23e0.pdf
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Filho Lucas
Minha mãe é alguém a se inspirar muito, pois ela sabe ser
alguém dedicada, sabe ser alguém preocupada com os
outros e está sempre disposta a ouvir. Mesmo tendo
discussões, o que é normal em qualquer lugar, eu a amo
muito. Saber que ela está ali comigo para me apoiar, não
importa no que seja, me dá felicidade. É uma mulher
inteligente, elegante, carinhosa, forte no espírito e consegue
ver o melhor em qualquer pessoa. Me ensinou muito em
quem ser e o que ser e agradeço a ela por tudo que já fez por
mim. Pelo que me ajudou, pelo que já comprou, pelo que já
falou sobre mim para os outros. E mesmo ela sabendo que
não vamos ser igual ela, tenta nos ensinar o certo para
seguirmos o mesmo caminho, o caminho certo.

Filha  Raquel (a mais nova)

Eu me inspiro na minha mãe pelo simples fato dela ser
guerreira e correr atrás dos seu sonhos e objetivos. Por ser a
mulher mais forte e corajosa que já conheci, por ser uma
pessoa que demonstra amor e carinho pelo olhar e por ver
Jesus nela. Sou grata por tudo que ela já fez por mim e por
tudo que ela vai fazer. Te amo demais

Esposo Roberto
Bertha, o que dizer?!! Sei que o Senhor a colocou em minha
vida para que juntos pudéssemos servir a Ele. Mulher, Esposa,

mãe, pastora intercessora, apoiadora, sábia, engenheira,

paciente, determinada, forte, corajosa, que vai a frente e não
se abala pelas circunstâncias pois crê em um Deus que é
maior do que qualquer obstáculo que apareça a sua
frente.Ama abraçar e estar com aqueles a quem Deus envia
para seu caminho, pois sabe que assim como  Deus enviou
Ele também dará sabedoria e discernimento para estar junto
para qualquer tempo.Amo servir a Deus do seu lado e poder
dizer que em tantas adversidades Ebenézer, até aqui o
Senhor tem nos sustentado. Diria sim quantas vezes fosse
necessário para estar a seu lado até que a morte nos separe..

Te amo! Roberto

e por causa
disso,

queremos
destacar um

desses
valentes a

cada número
de nosso

informativo

PRª BERTHA MOTAPRª BERTHA MOTAPRª BERTHA MOTA

BERTHABERTHA
EM AÇÃOEM AÇÃO

SOMOSSOMOSSOMOS

TODOS MUITOTODOS MUITOTODOS MUITO

IMPORTANTESIMPORTANTESIMPORTANTES

NESSA EQUIPENESSA EQUIPENESSA EQUIPE

nossa guerreira em destaque
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É uma honra
pra nós tê-la
conosco. O
relato de

alguns
familiares

confirma isso:

A nossa irmã Bertha é
daquelas guerreiras com as
quais nós sempre podemos

contar. Apoia a Rede de
Intercessão do Ouviram do

Ipiranga com força, com
amor, com intensidade,

com largueza e com alegria.

Seu versículo favorito:
Nenhum soldado em serviço
se embaraça com negócios
desta vida, a fim de agradar
àquele que o alistou para a

guerra. II Tm 2:4

E é de gente como a Pra
Bertha que é feita a Rede de

Intercessão do Ouviram. 
 Porque a Igreja é feita de

gente de verdade. Todos são
muito simples. No entanto,
Aquele que faz morada em

cada um, faz toda a diferença.

Muito obrigado por doar
seu tempo e energia, para
servir ao Rei Jesus nessa
obra com a gente. Você é

muito amada por todos nós!

Um precioso momento: 

intercessão da mulher
sábia por seu marido

profeta e sacerdote do lar.

https://www.youtube.com/watch?v=biqTdRDaTjE&t=864s


AVANÇARAVANÇARAVANÇAR

Estamos terminando o ano de 2020. Muito

provavelmente, este foi um dos anos mais difíceis

que vivemos, desde que iniciamos o Ouviram do

Ipiranga. Uma pandemia aterrorizando o

planeta, amigos que já foram para casa, outros

que estão hospitalizados, além da constante

possibilidade de enfrentarmos este mal em

nossa própria história a qualquer momento.

Usando essa mesma crise sanitária e de saúde,

todo o sistema de preparação para o governo do

anti-cristo, tem se articulado como nunca, não

apenas no Brasil, mas em todo o mundo.

É claro que o plano é esse mesmo. Deixar toda a

população assustada, confusa, sujeita à

depressão e com baixa imunidade física,

emocional e espiritual. Além disso, com o pseudo

propósito de acompanhar a evolução e solução

do problema, inúmeros mecanismos de controle

da população estão sendo apresentados e

aperfeiçoados. Na verdade, com a fraqueza das

autoridades e a manipulação da mídia, as

massas estão clamando por um "salvador".

Mas com todo esse quadro apocalíptico diante de

nós, não podemos perder o foco de nossa missão.

Até mesmo por causa dele, devemos ser ainda

mais precisos, intencionais e determinados.

Construir a poderosa visitação de nosso Rei ao

Brasil, é nosso grande alvo imediato. Mas após

esse período, temos certeza que Ele se apropriará

de nossa nação de tal forma, que usará a Igreja e

tudo o mais que é Dele nessa terra, a fim de

abençoar multidões em todo o planeta. As

nações conhecerão o poder de sua morte na cruz

e a glória de sua ressurreição.

Não sabemos quanto tempo ainda temos, até

que Ele volte. Mas até o último instante de nossa

jornada na terra, vamos manter nossos olhos,

coração e mente, somente Nele. Sabendo que

isso não é exatamente o futuro, mas uma parte da

eternidade que ainda não vivemos. 

O saldo  de 2020 pode não ser dos melhores para

alguns. No entanto, para a família do Eterno, o

ano que finda é a plataforma que nos lança à

sequência de nossa jornada. Guardando as lições

aprendidas, vamos prosseguir para o alvo.

2020   2021   2022

 Fp 3                    COM OLHOS NO FUTURO                   13 e 14
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Chegou sua OPORTUNIDADE
D E  F A Z E R  P A R T E  D O  O U V I R A M ,  P L A N T A N D O  

S E M E N T E S  D E  T R A N F O R M A Ç Ã O

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.

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.

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: 

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!

SEMEANDO NOSEMEANDO NOSEMEANDO NO
OUVIRAM DO IPIRANGAOUVIRAM DO IPIRANGAOUVIRAM DO IPIRANGA

CÉUS ABERTOSCÉUS ABERTOSCÉUS ABERTOS
TERRA CURADATERRA CURADATERRA CURADA
GRANDE COLHEITA DE VIDASGRANDE COLHEITA DE VIDASGRANDE COLHEITA DE VIDAS
ANÚNCIO E MANIFESTAÇÃO DO REINOANÚNCIO E MANIFESTAÇÃO DO REINOANÚNCIO E MANIFESTAÇÃO DO REINO   

                     ÀS NAÇÕES DA TERRAÀS NAÇÕES DA TERRAÀS NAÇÕES DA TERRA

09

https://forms.gle/iuerGeNqNi4EWZvV9
https://forms.gle/iuerGeNqNi4EWZvV9


Procure por mais
informações em
nossos números
anteriores:

Ouviram News 

nº 01

Ouviram News
nº 02

Ouviram News
nº 03

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

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

obrigado por se juntar a nós!

www.ouviramdoipiranga.com
SANTA
SANTA

CONVOCAÇÃO

CONVOCAÇÃO
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https://www.conselhoapostolico.com/
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