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Vivendo um tempo inédito em nossa história como
brasileiros, cristãos e até como habitantes desse
mundo, não tem sido fácil vencer a enxurrada de
duras notícias que nos chegam o tempo todo. Além de
uma pandemia que não para de promover a partida
de tantos irmãos e amigos, temos uma crescente
batalha para descristianizar o mundo. É claro que
desse movimento mundial, não se exclui a nação
brasileira. Mas no meio dessa onda de malignidade, o
Deus Vivo continua em seu trono e não se ausenta
dele. É por isso que chegamos ao sexto número dessa
publicação mantendo a confiança, a esperança e a fé
viva de que ainda teremos muitas vitórias pra registrar
nesse tempo. Como uma flor de cacto, ainda que este
tempo seja escuro e sombrio, temos certeza que a
Igreja de Jesus Cristo no Brasil seguirá florescendo
entre os espinhos. Prossiga lendo este informativo e
conheça um pouco mais sobre o que nosso Senhor
está operando por nós. 

FIRMES NO DIA MAU
ABENÇOADORES SENDO 
ABENÇOADOS 

CAB COM FORÇA TOTAL

40 DIAS DE JEJUM

DIVIRTA-SE

ANO NACIONAL DE 
ARREPENDIMENTO

VOLTANDO A SER CRIANÇA

SEMENTES DE 
TRANSFORMAÇÃO

Nesse Número



Individualmente, cada NIDOI foi constituído para ser uma estrutura de intercessão

em seu estado e pelo Brasil. 

Dessa forma, os membros de um núcleo estão sempre envolvidos em orações por

diversas causas locais e nacionais. Porém, durante o período de nosso Jejum de 40

dias, temos experimentado algo diferente. Algumas lives que são transmitidas no

início das manhãs, de segunda à sexta feira, pelas redes sociais da Rede de

Intercessão do Ouviram do Ipiranga, estão servindo pra apresentar nossos heróis

secretos. Já que cada live tem sido dirigida por um NIDOI, tornou-se possível

conhecer sua composição, suas necessidades e também suas vitórias. Cada líder e

seus auxiliares têm a oportunidade de falar um pouco sobre seu estado e orar por

ele. Mas enquanto isso acontece, todos os demais intercessores que acompanham

a transmissão, ou assistem os vídeos em algum momento, se identificam com

pontos que desejam abençoar. Daí em diante, aqueles que sempre se entregam

em oração pelos outros, passam também a receber orações. Isso promove uma

intensa liberação de poder do céu, pois está escrito: “Orai uns pelos outros, para

serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo (Tg 5.16). Além dos

benefícios inerentes a um tempo de jejum e oração, ainda temos contado com

esse fortalecimento extra, decorrente da intercessão feita em prol dos

intercessores locais. Isso significa mais poder e capacidade para que cada núcleo

possa cumprir sua missão de trazer o céu e gerar o Ano Nacional do

Arrependimento, além do 4º Jubileu do Brasil, é claro.

ABENÇOADORES SENDO ABENÇOADOS
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Desde novembro de 2018, o Conselho Apostólico Brasileiro, vinha
passando por uma restruturação, com a chegada de novos membros e
ações regulares em Brasília. No entanto, com a manifestação da
pandemia e a enfermidade de preciosos componentes desse colegiado, o
grupo passou por um momento bastante difícil. Foram cinco preciosos
conselheiros que partiram para o Senhor. Certamente, um grande
impacto. E para honrar a memória destes valentes e permanecer no
chamado competente ao CAB, um novo momento está se projetando
desde agora. 

O Conselho está encabeçando a organização da preparação para o Ano
Nacional de Arrependimento. Para tanto, está usando sua rede de
relacionamentos, a fim de posicionar líderes estaduais que possam
mobilizar seus territórios e promover uma unção que toque o maior
número possível de municípios. Começando pela Capital Federal, cada
líder de estado seguirá as orientações do Espírito e marcará o território
nacional com elementos que indiquem o governo do Rei Jesus sobre o
Brasil. Essa missão tem início em 21 de abril e segue até 07 de setembro,

quando se inicia o Ano Nacional de Arrependimento. Desde então, após
essa unção, será apregoado em toda a nação que é chegado o tempo de
abandonarmos nossos maus caminhos e voltarmos para o nosso Deus.

Isso porque a partir de 07 de setembro de 2022 é inaugurado O Ano do
Jubileu. Nesse momento precisamos estar prontos para receber o Rei.

CAB COM FORÇA
TOTAL

Conselho Apostólico Brasileiro chamando a nação ao arrependimento 
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https://fc211c14-c9c5-42bd-b3c5-32eeefab9ef4.usrfiles.com/ugd/fc211c_1b13da85a6ad4005bc6cadbc7da79bb2.pdf


 

Conforme o tempo avança e nos vemos mais

próximos de alcançar a agenda planejada para o 4º

Jubileu do Brasil, mais nosso coração acelera. Mas

não é apenas isso. É necessário irmos cada vez mais

fundo no Senhor, a fim de conhecermos o que Ele

mesmo designou para o cumprimento desse sonho.

Por mais que estejamos dispostos a servir ao Senhor

e ao Brasil, nos oferecendo como facilitadores na

organização desse evento, toda essa movimentação

só terá sentido se for encontrada n’Ele. Com essa

óbvia constatação, toda a Rede de Intercessão do

Ouviram do Ipiranga está envolvida num tempo

precioso de busca da face do Eterno. São 40 dias de

jejum e oração. Durante esse tempo, cada guerreiro

envolvido nessa equipe está consagrando ainda

mais a sua vida, para que em unidade e plena

concordância, seja gerado o ambiente profético

ideal, para que tudo que se relaciona com este

glorioso momento, seja revestido e dirigido pelo

Espírito. Tanto o CAB, quanto o Ouviram e a própria

igreja brasileira, são totalmente dependentes da

direção do Deus Vivo. Portanto, durante esse

tempo, o clamor é para que todas as ações e

operações desenvolvidas e experimentadas por

estes grupos, alcancem o objetivo e produzam os

frutos que glorificarão ao Eterno.

O CAB precisa encabeçar

esta convocação da nação

com humildade e unidade.

O Ouviram do Ipiranga

deve receber o envio do

CAB e se tornar um

verdadeiro servo e

facilitador que trabalha

incansavelmente, para que

em cada canto do Brasil se

conheça que é tempo de

receber o Rei; e para isso

temos que nos arrepender.

Enquanto a Igreja, que

somos todos nós, temos

que reconhecer os lugares

onde falhamos, retomar o

caminho e voltar para Deus

e sua palavra. Se tudo isso

for alcançado,

retomaremos o sacerdócio

da igreja na nação

brasileira e então

ministraremos um

verdadeiro encontro do

Brasil com seu Criador e

Rei Jesus Cristo. O Jejum

acontece de 07 de abril até

16 de maio. Estes são os

últimos 40 dias entre

Pessach e Shavuot.

Portanto, além do que já foi

dito, também estamos

reafirmando o poder do

Sangue do Cordeiro e nos

movendo com a

expectativa de um grande

derramar do poder da

Palavra e do Espírito. INSCREVA-SE

JEJUM DE 40 DIAS 

Lives de segunda à sexta em nossas redes
Períodos de intercessão coletiva
em nosso grupo 12h e 18h

gerando um ambiente propício
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https://www.ouviramdoipiranga.com/intercessao
https://t.me/jubileudobrasil
https://www.facebook.com/ouviramdoipirangaintercessao
https://www.youtube.com/channel/UCOteuStKBXsuaMJuPie6iNg


Divirta-se!
E N Q U A N T O  A P R E N D E  S O B R E  O  

4 º  J U B I L E U  D O  B R A S I L

Associe nomes e funções daqueles que estão
trabalhando pelo bom êxito na execução do 

4º Jubileu do Brasil

R E D E  D E  I N T E R C E S S Ã O  O U V I R A M
C O M I S S Ã O  D E  I N T E R C E S S Ã O  C A B

Agora estão juntas para trabalhar na construção do 
4º Jubileu do Brasil

https://wordwall.net/play/14704/799/615


 

Mais a frente, quando o Filho de Deus veio cumprir a primeira
manifestação real do Jubileu, novamente temos a proposta do
arrependimento em cena. Em Lucas, no capítulo quatro,

encontramos Jesus dizendo que estava cumprindo o Ano
Aceitável do Senhor, que é uma outra forma de se referir ao ano
do Jubileu. No entanto, se nos atentarmos para a preparação
dessa manifestação, vamos perceber que ela foi feita pela voz
que clamava no deserto. João Batista foi encarregado pelo
Senhor de preparar o caminho, antes da manifestação do Rei. Ele
fez isso proclamando uma mensagem, que tinha em sua base
uma única instrução: arrependimento.

Quando identificamos esse padrão, fica muito claro que não
acontece tempo de Jubileu, sem que haja um tempo de
arrependimento primeiro. É por isso que não podemos esperar o
4º Jubileu do Brasil, sem que haja um tempo de mudança de
mente e retorno a Deus. Assim sendo, enquanto aguardamos a
chegada de setembro de 2022, temos nos organizado para
envolver o país num precioso e profundo tempo de nos
rendermos ao nosso Deus. Todo o ano que antecede a data de
inauguração do Ano do Jubileu do Brasil, tem sido separado para
isso. De 07 de setembro de 2021, até 07 de setembro de 2022,

estaremos vivendo o Ano Nacional de Arrependimento. 

ANO NACIONAL DE ARREPENDIMENTO
07 de setembro de 2021

Quando observamos a instituição
do Ano do Jubileu em Levítico 25,

notamos que o anúncio da
chegada desse tempo tão
precioso, acontece num Dia de
Expiação. Pelo que se conhece de
todo o rito desse dia especial, a
única maneira de cumprir esta
exigência, é se o sumo sacerdote
liberasse o toque da trombeta,

após o sacrifício ter sido aceito
pelo Senhor. Se considerarmos o
fato de que tal dia foi
determinado por Deus, a fim de
que Ele pudesse perdoar o
pecado de todo Israel; fica
evidente que o Dia da Expiação
era o dia nacional de
arrependimento para o povo de
Deus. Sendo assim, concluímos
que o Ano do Jubileu nascia das
entranhas de um tempo de
profundo arrependimento.

ESTAMOS NOS 
PREPARANDO PARA ISSO
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Das muitas coisas que

precisamos nos arrepender como

nação, a principal delas é o fato

de sua igreja ter abandonado sua

condição sacerdotal, para ser

apenas mais uma porção da

sociedade. E o mais grave, é que

dentro da sociedade, a igreja seja

uma parte tão problemática,

quanto qualquer outra ou pior.

Ninguém tem dúvida de que é o

próprio Senhor quem edifica a

sua igreja e que seu povo é a

menina de seus olhos. Por isso

mesmo, é inadmissível que ela

siga o curso de sua história, sem

procurar uma forma de equalizar

e sanar todas as áreas de desvio,

que têm maculado seu

testemunho. 

Dentre estes tantos desvios, um

dos mais graves é a igreja perder

sua identidade. É ela pensar que

precisa pedir, quando na

verdade, deveria oferecer. Isso é

bastante comum na área política.

Quando observamos os homens

de Deus que carregavam a

capacidade de transmitir o

conselho do Eterno, eram estes

que davam direções às

autoridades  dos seus  dias.  José, 

Elias, Eliseu, Daniel, Mordecai,

entre outros, são alguns dos

exemplos. É claro que todos

estes  se referem ao Antigo

Testamento, pois nos dias em

que os textos da Nova Aliança

foram registrados, a Igreja era

vista como uma seita a ser

combatida e exterminada. Mas

quem tem dúvidas de que se

Jesus ou o Ap Paulo fossem

consultados em relação às

questões políticas, eles teriam

toda a capacidade para lidar

com o assunto? Ainda fazendo

uso destes dois gigantes do Novo

Testamento, será que em algum

momento, percebemos algum

deles expressando dependência

do sistema político, a fim de

promoverem o avanço do

evangelho?

Que tristeza é ver ocupantes de

cargos políticos ou seus

pretendentes, indo às igrejas por

saberem que podem fazer

algumas “promessas” em relação

a promover algumas facilidades,

como providenciar melhoria de

equipamentos, materiais de

construção, agilidade na

liberação  de  documentos,    etc.;

na prátic
a

pensando nas coisas do alto

VOLTANDO A SER CRIANÇA
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pois com facilidade podem

seduzir e comprar os votos de

qualquer líder que se diz cristão.

Além disso, é possível nestes dias

perceber a Igreja se afastando da

busca de seus objetivos em

oração, para confiar em soluções

políticas. Já se vê divisões no

Corpo de Cristo, por causa da

defesa de cores partidárias e

inclinações ideológicas. Tudo isso

por esperar que a solução para

os bairros, as cidades e para o

próprio Brasil esteja na política e

não em Deus.

Precisamos nos arrepender por

essa cegueira e por esse desvio

em nossa conduta e voltar à

nossa posição. Somos; como

sacerdotes, os intercessores por

nossas autoridades em todas as

áreas, inclusive na política. Por

causa das orações da Igreja é

que um político de qualquer

poder e de qualquer âmbito, seja

municipal, estadual ou federal,

poderá encontrar bom êxito em

seu trabalho. Precisamos de tal

maneira manter nosso

testemunho e conexão com o

governo celestial, que qualquer

autoridade que nos observe com

sinceridade, saiba que pode

encontrar o bom conselho entre

os santos, pois servem a Deus e a

sua geração com justiça e

verdade.

Quando ensinamos uma criança

a  orar  pelo  Brasil  e  o  interesse

que Papai do Céu tem pela

transformação da nação, elas

passam a orar com muito fervor e

dedicação. A pureza de seus

corações faz com que tenham

sonhos alinhados com os do

Senhor. Preocupam-se com os

pobres, doentes e necessitados.

Compreendem que somente

Deus pode mudar a sorte dessas

pessoas. Oram com a fé singela

de uma criança, para que as

autoridades sejam abençoadas e

trabalhem pelo bem de todos. Dá

pra imaginar um desses

pequeninos pedindo algo em

troca, a fim de executar esse

ministério? Claro que não!

Que o Senhor nos ajude a

recuperar o que o próprio Jesus

conquistou por nós em sua morte

e ressurreição. Por Ele fomos

feitos reis e sacerdotes. Nessa

condição reinamos e

intercedemos, dando os destinos

proféticos para cada autoridade e

região, segundo o propósito do

Eterno, revelado em Jesus Cristo.

Mas precisamos fazer isso,

seguindo duas excelentes lições

bíblicas:

E disse: Em verdade vos digo que,

se não vos converterdes e não vos

fizerdes como meninos, de modo

algum entrareis no reino dos

céus. Mateus 18:3

Irmãos, não sejais meninos no

entendimento, mas sede

meninos na malícia, e adultos no

entendimento. 1 Coríntios 14:20
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https://www.bibliaonline.com.br/acf/mt/18/3+
https://www.bibliaonline.com.br/acf/1co/14/20+


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 S 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!
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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 News
nº 04

Ouviram News
nº 05

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

ouça nosso temaouça nossa convocação

C L I Q U E

https://fc211c14-c9c5-42bd-b3c5-32eeefab9ef4.usrfiles.com/ugd/fc211c_71d7ba32970647feaed235e71ff105ac.pdf
https://fc211c14-c9c5-42bd-b3c5-32eeefab9ef4.usrfiles.com/ugd/fc211c_71d7ba32970647feaed235e71ff105ac.pdf
https://fc211c14-c9c5-42bd-b3c5-32eeefab9ef4.usrfiles.com/ugd/fc211c_71d7ba32970647feaed235e71ff105ac.pdf
https://fc211c14-c9c5-42bd-b3c5-32eeefab9ef4.usrfiles.com/ugd/fc211c_7a2cd04866a84bd6b8737cbc1295258a.pdf
https://fc211c14-c9c5-42bd-b3c5-32eeefab9ef4.usrfiles.com/ugd/fc211c_7a2cd04866a84bd6b8737cbc1295258a.pdf
https://fc211c14-c9c5-42bd-b3c5-32eeefab9ef4.usrfiles.com/ugd/fc211c_c2fbe169f71d460d931a57caac8f8ea1.pdf
https://fc211c14-c9c5-42bd-b3c5-32eeefab9ef4.usrfiles.com/ugd/fc211c_c2fbe169f71d460d931a57caac8f8ea1.pdf
https://fc211c14-c9c5-42bd-b3c5-32eeefab9ef4.usrfiles.com/ugd/fc211c_6fe79bc37dd9466095c02cc914172d6b.pdf
https://fc211c14-c9c5-42bd-b3c5-32eeefab9ef4.usrfiles.com/ugd/fc211c_6fe79bc37dd9466095c02cc914172d6b.pdf
https://fc211c14-c9c5-42bd-b3c5-32eeefab9ef4.usrfiles.com/ugd/fc211c_2cca48e8224c4c2983ad7f4ba4ffa7f4.pdf
https://fc211c14-c9c5-42bd-b3c5-32eeefab9ef4.usrfiles.com/ugd/fc211c_2cca48e8224c4c2983ad7f4ba4ffa7f4.pdf
https://www.conselhoapostolico.com/
https://www.youtube.com/watch?v=rIZIMIczUEQ
https://youtu.be/-TJnJWEpSKs
https://www.conselhoapostolico.com/
http://www.ouviramdoipiranga.com/

