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na estrada desde
2017
expansão local
casa das máquinas
perguntas sobre o
Ouviram
unção de Elias
envolva-se

NA
ESTRADA
DESDE
2017
ANUNCIANDO A
MENSAGEM

Quão formosos são, sobre
os montes, os pés do que
anuncia as boas novas,
que faz ouvir a paz, do que
anuncia o bem, que faz
ouvir a salvação, do que
diz a Sião: O teu Deus
reina!Isaías 52:7
Como tem sido tremenda a
jornada do Ap Paulo de Tarso!
Desde janeiro de 2017, várias
viagens tem sido realizadas pelo
servo do Senhor, com o intuito
de tornar a mensagem do 4º
Jubileu do Brasil conhecida. Ele
não está divulgando um evento,
propondo uma atividade para
homens, num dia específico. A
ideia é convidar o Brasil a se
preparar para receber a especial
visita do Rei, em 2022. Baseado
na orientação dada a Israel,
ainda no deserto, de que deveria
observar um ano santo ao Se-

nhor, a cada 50 anos (Lv 25:8-13),
vários
estados
já
foram
visitados. Em todos eles existe o
desejo de aproveitar o que já
tem sido feito pelo povo de Deus
e alinhar com a expectativa do
que possa acontecer num
tempo especial como esse. Se
notarmos a maneira que Jesus
fala desse período, durante sua
estadia terrena em Israel,
veremos que Ele associa este
Ano Aceitável do Senhor, com a
presença do Rei na terra (Lc 4:1621). Como uma trombeta de
Deus, nosso ponta de lança está
gritando
a
cada
estado
brasileiro,
que
desde
a
independência do Brasil, nossa
nação já realizou estes ciclos de
50 anos por três vezes. Em 2022
será a quarta vez e é necessário,
aproveitar essa oportunidade

"NÃO SERIA ESTA
UMA
GRANDE
OPORTUNIDADE
PRA
QUE
SE
CUMPRAM AS MAIS
TREMENDAS
PALAVRAS
PROFÉTICAS SOBRE
A NOSSA TERRA?"
como nunca antes. Ao citar a
profecia de Isaías 61, Jesus disse
que em tempos assim, é preciso
aproveitar a unção e pregar o
evangelho, curar os feridos de
coração, pregar libertação aos
cativos, dar vista aos cegos e por
em liberdade os oprimidos. É um
tempo de cura, restituição e
restauração. A mensagem do
Jubileu tem a ver com a
preparação da nação, para
receber uma visita especial do
Grande
Rei
e
sermos
abençoados com toda essa
graça.
Inúmeras promessas
estão sobre o Brasil, aguardando
a hora de Deus. Não seria esta
uma grande oportunidade pra
que se cumpram as mais
tremendas palavras proféticas
sobre a nossa terra? Temos
ainda vários estados pra visitar.
Segue tua jornada homem de
Deus, o Senhor é contigo!

EXPANSÃO
LOCAL
ORAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO

E o que de mim, entre muitas
testemunhas, ouviste, confia-o
a homens fiéis, que sejam
idôneos para também
ensinarem os outros.
II Timóteo 2:2
Num país com estados tão
grandes como o nosso, não é tão
simples lançar uma mensagem e
fazer com que ela seja aceita e se
torne conhecida. A fim de
alcançar este objetivo, é preciso
implementar ações estratégicas,
as quais auxiliem o processo de
envolvimento da população
local com a execução do projeto.
Exatamente por isso, além das
conferências realizadas pelo Ap
Paulo de Tarso, as quais trazem
o conhecimento do 4º Jubileu do
Brasil;
é
preciso
dar
continuidade
no
compartilhamento do tema.

Essa é a função do Núcleo de
Intercessão e Desenvolvimento
do Ouviram do Ipiranga (NIDOI).
Formado por pessoas que foram
despertadas na conferência
inicial, um NIDOI estará
trabalhando em seu estado,
organizando intercessão firme e
inspirada, pra construir o Jubileu
naquela localidade. Deverá
também se mover, promovendo
novas conferências e encontros
que possam reunir mais líderes e
manifestar
unidade
de
propósito. Um núcleo é o shofar
local, o qual corre todo o estado,
chamando cada município para
se preparar pra receber o Rei em
2022. Certamente é um trabalho
árduo e difícil. Mas com orações
diligentes e perseverantes, essa
missão será cumprida.

SE O SEU ESTADO AINDA NÃO
APARECE NA LISTA, TALVEZ
ELE NÃO TENHA SIDO
VISITADO AINDA, OU
NINGUÉM TENHA SE
DISPOSTO PRA FORMAR SEU
NIDOI. QUE TAL ACEITAR O
DESAFIO? SE O ESPÍRITO LHE
MINISTRA O CORAÇÃO, ENTRE
EM CONTATO CONOSCO E
VEJAMOS QUAL É A
SITUAÇÃO.

De todos os estados visitados, já
contamos com NIDOI's em seis
deles. Começamos com o estado
sede, que é São Paulo. Depois foi
a vez de Mato Grosso receber
um núcleo. Minas é um caso
especial, pois recebeu um NIDOI,
antes da visita inicial. E neste
ano de 2020, o nordeste nos tem
fornecido nossos núcleos mais
recentes. São eles Alagoas,
Paraíba e Ceará.
Há muito o que fazer em todos
estes estados, mas nossos
valentes guerreiros que ali estão,
se puseram a disposição do
Eterno, a fim de prepará-los para
a chegada do Rei Jesus.
Abaixo nós temos uma lista com
nossos líderes locais e os núcleos
que eles representam. Estes
homens e mulheres têm uma
grande tarefa. Ore por eles!

PROF FÁBIO BUONANNO

AP GISELA GUTH

AP SANDRO CARVALHO

AP FRANCISCO PEDRO

PR DADO NASCIMENTO

PRA ÉRIKA MARQUES

NIDOI SP

NIDOI MT

NIDOI MG

NIDOI AL

NIDOI PB

NIDOI CE

A CASA
DAS
MÁQUINAS
REDE DE
INTERCESSÃO
OUVIRAM DO
IPIRANGA

E vendo que ninguém
havia, maravilhou-se de
que não houvesse um
intercessor Isaías 59:16a
O texto acima nos certifica que
há no céu uma clara expectativa
de encontrar intercessores na
terra. Como participantes do
Ouviram
do
Ipiranga,
concordamos plenamente com
isso.
Por ser baseada na Palavra de
Deus, sabemos que a mensagem
do Jubileu produz fé. Com essa fé
viva e ativada, se faz necessário
entrar em ação, para que todos
os pontos da revelação do
Senhor
possam
ser
experimentados. O primeiro
movimento
que
gera
a
manifestação desse projeto,
antes mesmo de que seja
palpável, é exatamente a oração

confiante e perseverante.
É preciso que sejamos humildes
pra reconhecer nossa total
incapacidade de realizar algo
que nunca vivemos antes. Desde
o Ap Paulo de Tarso, até o mais
recente envolvido no Ouviram,
ninguém nunca participou de
um
Ano
Nacional
de
Arrependimento, nem de um
Ano Brasileiro de Jubileu. Sendo
assim, é preciso buscar cada
detalhe em Deus. Além disso, é
preciso manter todos os
envolvidos nessa edificação,
dentro de um ambiente de pleno
cuidado
celestial.
Seus
casamentos,
famílias,
ministérios, saúde, finanças e
vida
geral,
precisam
ser
continuamente cobertas de
oração.
A Intercessão do
Ouviram trabalha nisso.

SE DEUS TEM TE CHAMADO
PRA GERAR E GUERREAR, QUE
TAL JUNTAR-SE A NÓS?
INSCREVA-SE

GUERRA
CONTRA
AS
TREVAS
REMOVENDO POSSEIROS

Temos também a parte mais
pesada de nosso trabalho.
Considerando que tempo de
Jubileu é tempo de restauração,
restituição e libertação, sua
manifestação contará com a
resistência do responsável pela
deformação, pelo roubo e pelas
prisões
e
cadeias,
que
distanciaram o Brasil de seu
propósito
original.
Nosso
adversário construiu uma série
de fortalezas e portais malignos
por toda a nossa terra. Ao longo
da história, por meio da cultura e
tradições do povo, muito disso
está escondido. Assim as trevas
mantém o Brasil escravo, sem
que ele perceba. O que também
fazemos como intercessores, é
identificar estas obras e nos
arrepender
por
estas
iniquidades e pecados. Depois
disso estamos prontos para
mandar embora estes posseiros.

OUVIRAM DO IPIRANGA?
AS PERGUNTAS QUE NÃO QUEREM CALAR

O que é o Ouviram do Ipiranga?
É um projeto que se destina a divulgar uma mensagem de despertamento, a fim de que a Igreja
de Cristo no Brasil se mova, com o propósito de se apropriar de um tempo especial, previsto na
Palavra de Deus. De acordo com Levítico 25, o Senhor orientou Israel que eles deveriam
observar um ano santo ao Senhor, a cada 50 anos. Como nação sacerdotal, entendemos que os
princípios dados a eles, também são aplicáveis às demais nações. O Ouviram do Ipiranga está
disposto a anunciar em toda a nação, que o Brasil pode esperar e se preparar para um tempo
especial, a partir de 7 de sembro de 2022.
Por que 2022?
Porque a contagem está sendo feita desde a proclamação da independência do Brasil. Nesse
período é que nos tornamos uma nação livre e recebemos nosso "RG". A contar de 7 de
setembro de 1822, estamos a caminho de nosso 4º Jubileu.
Por que Ouviram do Ipiranga?
Um dos motivos é porque esta expressão nos coloca a todos, debaixo de um sentimento
nacional. Além disso, foi do local onde hoje temos o moderno Bairro do Ipiranga, em São Paulo,
que foi dado o famoso grito. Na ocasião, a proclamação da independência de Portugal, esbarrou
numa grave independência do Nosso Deus também. Pois agora, tomando consciência deste
desvio tão terrível para o nosso povo, estamos proclamando um novo grito: Ouviram do
Ipiranga? Jesus Cristo é o Senhor do Brasil!
Quem é o responsável por esse projeto?
Como toda a obra do Senhor, Ele mesmo se responsabiliza por tudo, pois é Dele a declaração:
"Eu edificarei a minha igreja". No entanto, como um instrumento nas mão do Senhor, o Ap Paulo
de Tarso Fernandes tem sido tocado pelo Espírito Santo, a fim de proclamar esta mensagem por
toda a nação. Como líder da Igreja Betlehem e membro do Conselho Apostólico Brasileiro, o
servo do Senhor está debaixo de autoridade, a fim de cumprir esta missão, sob o envio da Igreja
e em Nome do Senhor Jesus Cristo.
Como funciona o projeto?
Investindo seus próprios recursos e esforço, o Ap Paulo de Tarso tem feito contato com seus
amigos e amigos de amigos, a fim de ser recebido em cada estado brasileiro. Quando uma porta
é aberta e o recurso chega, uma conferência é realizada e esta mensagem é pregada. Daí em
diante, existe naquele estado, uma semente de conhecimento sobre o 4º Jubileu do Brasil.

Considerando que uma única conferência não é capaz de alcançar todo o estado com
profundidade, se torna necessário implantar um núcleo do Ouviram naquela localidade.
Denominamos este posto avançado de NIDOI (Núcleo de Intercessão e Desenvolvimento do
Ouviram do Ipiranga). Através deste grupo, pessoas que foram despertadas com a mensagem
inicial, darão continuidade na preparação daquele estado e região, a fim de recepcionar o
Jubileu, de maneira local.
O que é Ano Nacional de Arrependimento?
Antes de responder essa pergunta, é interessante destacar que no entendimento judaico e
segundo o próprio Messias indicou, o Ano do Jubileu é o ano em que o Rei visita a terra (Lc 4:1621). Tendo isso em mente, concluímos que; o que estamos esperando para 2022, é uma
visitação especial de Jesus em nossa nação, acompanhado por todas as bênção decorrentes
deste grande privilégio. Para que um tempo de júbilo não seja transformado em tempo de
condenação, é necessário que "arrumemos a casa". É necessário por o Brasil em ordem. É
necessário alinhar a terra com o céu. Como diria o escritor bíblico, é necessário levantar os
vales, abaixar os outeiros endireitar o que está torto, preparando o caminho do Senhor. Qual é
a maneira bíblica de se fazer isso? Arrependimento. Conhecemos essa lição desde os dias de
João Batista: E, naqueles dias, apareceu João o Batista pregando no deserto da Judéia,E dizendo:
Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus (Mt 3:1,2). Considerando o tamanho do
Brasil e as dificuldades em alcançar toda a nação, separamos os 12 meses que antecedem o
Jubileu, para propor um tempo de arrependimento para o nosso povo. De 7 de setembro de
2021 até 6 de setembro de 2022, estamos proclamando o Ano Nacional de Arrependimento.
E como está caminhando o projeto até agora?
Até junho de 2020 já foram visitados 10 estados brasileiros e 6 núcleos foram fundados

DE ELIAS
ENDIREITANDO O
CAMINHO

Eis que eu vos enviarei o
profeta Elias, antes que
venha o grande e terrível
dia do Senhor; Malaquias
4:5
Esta profecia de Malaquias terá
seu cumprimento pleno, nos
dias da poderosa manifestação
triunfal do Messias, quando
retornar em glória. No entanto,
como Jesus já explicou certa vez,
a unção prevista nessa palavra,
sempre
opera
quando
necessário. Esteve originalmente
sobre o próprio Elias. Se mostrou
ilimitada em Eliseu. Voltou a
operar através de João Batista. E
aguarda os dias finais, para
"atormentar" os homens ímpios
com o testemunho do céu.
Por mais duro que pareça ser o
discurso que acompanha esta
unção, ele é mais uma
demonstração do amor de Deus.
O Eterno trabalha com ele, a fim

clique na imagem e
conheça o projeto

A UNÇÃO

tirar quantos Ele puder da rota
do juízo divino. Para que
houvesse o mínimo de proveito
na primeira vinda de Jesus, João
Batista preparou o caminho com
essa dinâmica. Ainda não era o
grande e terrível Dia do Senhor,
mas Ele viria à terra. Uma visita
do Rei exige preparação e
posicionamento. Se isso não for
encontrado,
o
juízo
condenatório é certo. Os que
entenderam e receberam sua
mensagem de arrependimento,
avançaram
para
o
conhecimento do Reino. Mas
infelizmente, Jerusalém como
símbolo do povo judeu, não
reconheceu o dia da sua
visitação. Segundo o que
entendemos sobre o Jubileu,
estamos
aguardando
uma
especial visitação do Rei em

SE O
POVO QUE
SE CHAMA
PELO MEU
NOME...
ESSA É A HORA!

2022. Será que agiremos da
mesma forma, sem reconhecer
Aquele que está batendo à nossa
porta? Mil vezes NÃO! Havemos
de abrir nossos corações, nossas
casas, bairros, cidades, estados e
toda a nação, a fim de que o
Amado de nossa alma possa
entrar, cear conosco e nos enviar
para completar a obra da igreja
brasileira em toda a terra.
E como faremos isso? Dedicando
um precioso tempo de nossas
vidas, em arrependimento e
concerto de nossa história, de
maneira individual e como povo.
De 07 de setembro de 2021, até
06 de setembro de 2022,
desejamos viver o Ano Nacional
de Arrependimento. Um coração
humilde e quebrantado não será
desprezado. Que este seja o
coração do Brasil em 2022.
Ouviram do Ipiranga? Jesus
Cristo é o Senhor do Brasil!

podemos fazer um bom trabalho juntos para o Papai

ENVOLVA-SE
COM O OUVIRAM DO IPIRANGA

Reconhecemos com muita humildade que ainda há muito trabalho por fazer e não seremos
capazes de fazê-lo sozinhos. É evidente que precisaremos de toda ajuda possível. No entanto, é
compreensível que nas poucas palavras apresentadas aqui, não haja argumentos suficientes,
para convencer os leitores a participarem dessa empreitada conosco. Sendo assim, vamos deixar
abaixo alguns links, onde é possível acompanhar mais um pouco de nossas atividades.
Para entender o Ouviram com profundidade, clareza e argumentos bíblicos e históricos,
nada melhor do que ler o que o próprio Paulo de Tarso escreve em nosso site.
www.ouviramdoipiranga.com
A leitura é fundamental para a compreensão de qualquer assunto. No entanto, vivemos no
tempo das imagens. Aqui você pode ver o Ouviram acontecendo.
@ouviramdoipiranga2022
Temos o nosso grupo de intercessores, que já se inscreveram e suportam o Ouviram
em oração. Um pouco dessas atividades estão disponíveis aqui.
@ouviramdoipirangaintercessao
O Ouviram ainda não tem um "diretor de TV", ou um "youtuber fera" , que possa dar um up
nesse canal. Quem sabe esse é você. De qualquer forma, se inscreva e compartilhe.
Rede Intercessão Ouviram
Talvez esteja em dúvida sobre reconhecer ou não, a legitimidade do Ap Paulo de Tarso, em
lutar pelo Brasil e pelo Reino. Dê uma olhada nesse canal e veja um servo de Deus , que
ama ao Senhor de todo o coração, fazendo o que pode pelo Rei.
Paulo de Tarso Fernades
Aqui contamos com um espaço bem eclético. Podemos ter intercessores, amigos ou
críticos bem ferrenhos do projeto. Esse é o nosso canal público no Telegram. A ideia é que
curiosos amigáveis ou não, possam conhecer o Ouviram.
4º Jubileu do Brasil

obrigado por se juntar a nós!
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Sentindo falta de outras redes sociais ou buscando por um pouco mais de
informações? Talvez você possa nos ajudar com isso? Nesse projeto o que não falta é
trabalho. Quem sabe no próximo número, já possamos contar com sua participação?!!

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

www.ouviramdoipiranga.com

