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Depois de vencer o
desafio de começar,
desejamos seguir em
frente.
Sem saber qual seria a aceitação de um informativo como

esse, ousamos concentrar algumas das principais

informações sobre nossas expectativas para 2022. Ainda

que não possamos dizer que nosso primeiro número

tenha sido um sucesso de compartilhamentos, sabemos

que rompemos a barreira da inércia. Temos muitos

desafios pela frente, mas isso não nos assusta. O mais

importante é que mais alguns amigos do Senhor e do

Brasil, estão se juntando a nós para concordar com o

propósito. Que este segundo número possa gerar um

grupo ainda maior de pessoas interessadas em preparar o

4º Jubileu do Brasil. Ouviram do Ipiranga? Jesus Cristo é o

Senhor do Brasil!
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Rio de Janeiro e
Paraná
O que nenhum de nós esperávamos é que

enfrentaríamos a covid-19 e seu consequente

isolamento social. Mesmo com esses

impedimentos, não temos dúvidas que o Nosso

Deus permanece no Trono e no controle.

Temos expectativa de que ainda seja possível

tocar mais estes estados neste ano. Caso não

seja dessa maneira e nem esse o caminho, o

Eterno nos fará experimentar algo ainda mais

excelente. Nosso trabalho é seguir o Espírito.

Dois alvos no
horizonte

Uma das atividades mais importantes no Ouviram
do Ipiranga é exatamente a proclamação da
mensagem do Jubileu em cada estado da nação.
Como vimos no número anterior, já tocamos em dez
deles. No entanto, nosso país é continental e conta
com 26 estados e mais o distrito federal. 
Antes de pandemia, já estávamos realizando
articulações com o propósito de dar sequência nessa
missão. Em nossa reunião do Conselho Apostólico
Brasileiro chegamos a tratar do assunto Jubileu e
formamos uma comissão específica, a fim de tratar
do assunto. Mas o que mais nos animou, foi saber e
perceber a disponibilidade de nossos dois amigos e
parceiros de CAB, em nos receber em seus estados.
Tanto o Ap Joaquim José, do Rio de Janeiro, quanto
o Ap Levi Domingos, do Paraná, não apresentaram
nenhum impedimento para realizarmos a
Conferência Ouviram em seus estados.



O desenvolvimento
estadual e as
Reuniões Mensais

Não existe nenhuma facilidade em anunciar uma
mensagem nova para estados gigantescos como são
os nossos. Além de propor o conhecimento dessa
verdade, um dos maiores esforços de um núcleo, é
conseguir o engajamento daqueles que a ouvem. Por
isso é tão importante a realização da Reunião Mensal
de Intercessão em cada estado. Todo o Ouviram do
Ipiranga é desenvolvido na total dependência do
Eterno. Mas desenvolver a expansão local do projeto
exige uma graça muito especial às equipes
envolvidas em um NIDOI. É perceptível que estamos
no limiar de um novo tempo. Existe uma transição
acontecendo agora mesmo. A reta final para a volta
de Jesus está aqui e o Brasil tem um papel
fundamental nesse momento. As grandes promessas
que o Senhor tem para essa nação aguardam o
momento oportuno para se manifestarem. Se não
estivermos sendo presunçosos ou arrogantes,
entendemos que o Jubileu seja esse tempo. Nosso
adversário também percebe isso, lutando pra
bloquear a expansão da mensagem. A Palavra de
Deus nos ensina a não ignorar as artimanhas de
satanás. Porém, esta mesma Palavra nos garante que
a oração de um justo é poderosa em seus efeitos.
Sendo assim, pedimos que não cessem as orações
pelos líderes de núcleos. Que estes líderes consigam
firmar suas agendas, garantindo a execução da
Reunião Mensal de Intercessão em seu estado. E que
a partir da audição do Espírito, cada NIDOI avance
ousadamente, a fim de tomar o estado com essa
mensagem. Se você está num estado que já possui
seu núcleo, procure seu líder e se coloque a
disposição para cooperar com este desenvolvimento.
E se seu estado ainda não possui um NIDOI, ore por
isso. Este "Brasil resposta" é formado por estados
engajados.
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As atividades da equipe de intercessão que sustenta o
Ouviram do Ipiranga nunca foram fáceis. Mas a
medida em que o tempo vai passando e nos
aproximamos das datas específicas no calendário do
Jubileu, é normal que já não possamos perder um
segundo sequer com distrações. Deus sempre nos
ajudou em tudo o que fizemos, pois se assim não
fora, jamais teríamos chegado até aqui. A questão é
que não podemos nos conformar com o que já
alcançamos. Necessitamos de que as direções e
estratégias do Eterno se tornem cada vez mais
precisas e claras para nós. Existem muitos estados a
serem visitados ainda; vários núcleos a serem
fundados e muitos recursos a serem levantados. É
preciso alcançar um novo nível de intensidade,
comprometimento, revelação e serviço, no propósito
de respaldar a edificação do 4º Jubileu do Brasil. Essa
dedicação é ainda mais obrigatória, quando
pensamos  que o Altíssimos quer fazer do Brasil,
parte da resposta Dele para as nações.

Hora de alcançar
um novo nível;
Jejum e Oração
para romper

Por causa disso, estivemos jejuando por 21 dias.
Nos utilizando de 7 semanas, separamos 3 dias
semanais, para nos dedicarmos a esta nobre
missão. Desde 08 de julho até 21 de agosto de
2020, todas às quartas, quintas e sextas, foram
separadas para busca da face do Eterno. Nesses dias
realizamos lives que foram transmitidas pelo You
Tube e pelo Facebook. Em cada uma delas, nossos
intercessores puderam compartilhar daquilo que o
próprio Deus lhes havia colocado no coração,
sobre vários aspectos da preparação da Igreja e do
próprio Brasil, para a chegada do Jubileu. É claro
que só falar não muda nada. Houve muita oração e
adoração também. Agora é receber a resposta do
Deus Vivo e avançar para os vigorosos desafios que
estão diante de nós.

04

INSCREVA-SE

https://www.ouviramdoipiranga.com/intercessao
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O que é o Ouviram do Ipiranga?

Por que 2022?

Quem é o responsável por esse projeto?

E como está caminhando o projeto até agora?

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.

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.

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.

Até agosto de 2020 já foram visitados 10 estados
brasileiros e 6 núcleos foram fundados.O
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Perdoe-nos repetir esta sessão, mas ainda
estamos trabalhando para popularizar a

compreensão desse projeto. Leia ou releia a
fim de poder compartilhar este assunto com

segurança.
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.Como funciona o projeto?

O que é Ano Nacional de Arrependimento?

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.

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 4:16-21). 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.
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necessidade com aqueles que puderem
influenciar. Sonhando com uma igreja impactada
por essa mensagem, esperamos que dessa forma o
povo de Deus possa tocar outras esferas da
sociedade brasileira. Não apenas no âmbito
religioso da nação se deve apregoar essa mudança
de mente, mas também na esfera da família, da
política, da mídia, da arte, da educação, da cultura,
dos esportes e em cada área por onde temos
andado longe do Nosso Deus e sua Palavra. Parece
mesmo algo impossível e impensável. Mas Aquele
a Quem servimos é tremendamente poderoso e
não conhece nada demasiadamente difícil.
Acreditamos que o que temos aqui é uma questão
de fé e engajamento.  Temos o rascunho de um
plano de arrependimento nacional. Se quiser ler,
nos ajudar a aperfeiçoar e implementar, será
muito bem vindo!

Arrependimento;

nossa maior chave
e nosso maior
desafio

Por ser um tempo tão maravilhoso, é comum nós centrarmos nossas expectativas em 2022 e em tudo
que se seguirá após a recepção do nosso 4º Jubileu. Se tudo o que temos compreendido sobre esse
período for realmente assim, podemos e devemos criar uma expectação tremenda, sobre o que o
Nosso Rei Jesus trará para nossa nação. Isso sem falar do nível de autoridade que receberemos Dele, a
fim de que possamos levar e manifestar o Reino aos quatro cantos da terra, numa poderosa preparação
do caminho, para a volta do Messias de Israel. No entanto, o que não podemos esquecer, é que antes de
experimentar tamanho privilégio, TUDO precisa ser posto em ordem, a começar das nossas próprias
vidas. A transformação de um povo começa no coração de cada pessoa. Com o entendimento que o
sacerdócio de uma nação reside em sua igreja, é conclusivo que as pessoas que geram essa
transformação, são aqueles que já carregam o Nome do Eterno. Entre esses, um grupo foi separado
como um presente do Senhor à Igreja. Estes são os homens e mulheres dons, os quais compõe os cinco
ministérios e são responsáveis por conduzir o povo à maturidade. Um de nossos grandes desafios é que
estes ministros tão preciosos desejem ser promotores desse ensino e verdade. Tendo eles mesmos sido
tocados pelo Espírito e experimentado seu próprio retorno ao coração do Pai, nossos apóstolos,
profetas,      evangelistas,     pastores    e     mestres,      devem    estar     dispostos   a   compartilhar     essa
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https://brasilqueora.com.br/wp-content/uploads/2020/06/2021-4.pdf


Temos mais
informações além
dessas. No entanto,
para esse número já
é  suficiente.

Se desejar se
envolver ou
conhecer um pouco
mais de perto o que
o Senhor tem nos
dito sobre esse
trabalho, acesse
nosso informativo
anterior aqui.

OUVIRAM DO IPIRANGA
NEWS
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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

https://brasilqueora.com.br/wp-content/uploads/2020/06/ouviram-do-ipiranga-news.pdf
https://www.conselhoapostolico.com/
https://www.conselhoapostolico.com/
http://www.ouviramdoipiranga.com/

