
Um abençoado acaso

Estamos construindo uma
chave
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Chegamos à nossa terceira edição do Ouviram do Ipiranga
News. Pra quem está sempre conectado ao coração de Deus e
ao seu infinito amor, é quase impossível falar no número três e
não se lembrar logo do terceiro dia da ressurreição de Jesus.
Com essa inspiração, desejamos falar de renovo de forças, em
meio à muitas lutas e desafios que se nos apresentam de todos
os lados. Mas a gente sabe que isso ocorre, por estarmos
caminhando na direção certa. Depois do nosso jejum de 21
dias, Deus nos encaminhou para um novo nível e nosso
adversário está tentando nos provar o contrário. Infelizmente
pra ele, escolhemos concordar com a Palavra. O Nosso Deus
nos ensinou a andar por fé e não por vista. Todos os dias
queremos trazer à memória, somente aquilo que nos possa
trazer esperança. Portanto, o nosso convite a todos os nossos
amigos e colaboradores, é que não se sujeitem às mentiras do
inimigo do Reino e vamos juntos seguir na construção desse
precioso tempo de Jubileu no Brasil.
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Lives de oração

Unidade para avançar

Destaque Ouviram

N E S S E  N Ú M E R O

VENCENDO COM ESPERANÇA

Divirta-se

Avanço para o futuro



Pouco antes do nosso Jejum de 21 dias, recebemos a inscrição de mais
um guerreiro. Até aí nada demais. O que houve de especial, foi que o
guerreiro que efetuou essa inscrição, logo procurou conhecer um
contato local, mais próximo dele, a fim de que pudesse interagir mais
ativamente no Ouviram. Estamos falando aqui do Intercessor
Fernando Mendonça, de Vitória, no Espírito Santo. Conforme seu
relato, num passeio casual pela internet, achou o site do Ouviram e
teve o interesse de conhecer melhor. Leu o projeto e quis fazer parte. 
Ele não podia fazer ideia, mas o Espírito Santo era pra ter sido o
primeiro núcleo a ser estabelecido, depois de São Paulo. Mesmo
tendo sido tão bem recebidos ali pelo Ap Ozenir e Ap Marcos Nunes,
a sequência de obstáculos para cumprir esse objetivo, pareciam
intransponíveis. Sendo assim, tivemos que responder pra ele que
ainda não tínhamos uma estrutura local no Espírito Santo, à qual ele
pudesse se ligar. Foi então que ele se colocou à disposição, para
organizar uma base local de preparação para o Jubileu. Passamos o
contato de nossos amigos naquele estado e este novo NIDOI já está
tomando forma. Que o nosso Deus confirme mais esta porta de
avanço para o Reino.

É claro que não podemos deixar todo o trabalho para o nosso
convidado especial realizar até 2022. Mas uma coisa é certa: muitos
alvos do Ouviram do Ipiranga serão alcançados por pura intervenção
do Senhor. Ele é quem vai preparar os bons encontros e promover
conexões sobrenaturais. Vamos continuar orando para que o Deus
Vivo ajunte os propósitos específicos.

Estamos trabalhando duro para desenvolver os núcleos existentes,
promovendo unidade e alinhamento entre eles. Além disso olhamos
para o restante do mapa e e somos desfiados a pisar em muitos
outros estados. A pandemia tem retardado alguns planos de avanço
em conferências de divulgação da mensagem do Jubileu. Mas Nosso
Deus nunca dependeu de circunstâncias favoráveis, para alcançar
qualquer um de seus objetivos. Sendo assim, não temos dúvidas de
que o Senhor do Jubileu nos dará uma unção de aceleração e uma
multiplicada capacidade de nos mover por todo este país.
Ele mesmo promoveu o nosso encontro com o nosso querido irmão
Fernando. Providenciará tudo o que nos for necessário para arrumar
a casa em cada canto da nação brasileira. O Rei será recebido com
honra, por um povo que está faminto e sedento por mais de Deus.

Um abençoado
"acaso"

F E R N A N D O  X  O U V I R A M

NIDOI SP

NIDOI MT

NIDOI MG

NIDOI AL

NIDOI PB

NIDOI CE
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Desde o início do Ouviram do Ipiranga, uma necessidade se
mostrou urgente, se realmente estávamos dispostos a sermos
facilitadores no processo de preparação do Brasil, para
receber seu 4º Jubileu. Sem uma disciplina de oração e jejum,
não seria possível nem começar o projeto. Com essa
constatação óbvia, nasceu a Rede de Intercessão do Ouviram
do Ipiranga. Começamos procurando intercessores entre os
filhos ministeriais do Ap Paulo de Tarso e outros começaram a
aparecer como resultado das conferências nos estados. O fato
é que aos poucos o Senhor tem encontrado alguns guerreiros
interessados nisso por aqui e por ali.

Realizamos várias atividades ligados à intercessão e batalha
espiritual. Mas uma das mais importantes e que pode envolver
todos os componentes da equipe, são nossos jejuns semanais.
Todas às quintas, alternando entre homens e mulheres,
realizamos um jejum , buscando ouvir melhor o Senhor e
alcançar vitórias sobre desafios que se apresentam, enquanto
edificamos o Jubileu. 

Mais recentemente, adicionamos a este dia especial da
semana, uma live de oração, onde um dos líderes de nossas
bases locais, podem trazer alguns alvos, situações e assuntos
que poderão ser os temas das orações de todo aquele dia. Isso
poderá nos ajudar a sermos mais específicos em nosso clamor,
ao percebermos mais de perto as mais diferentes
necessidades em cada localidade.

Pra alcançar o objetivo de ser uma inspiração para todo o dia,
esse exercício precisa ser realizado no início do dia. Portanto,
logo às 06 da manhã de cada quinta feira, é possível nos
acompanhar pelo Facebook ou pelo You Tube. Sendo um
intercessor ou não; fazendo parte do Ouviram ou não;
gostaríamos de convidar todos os leitores para estarem
conosco e nos ajudar a abençoar a nação brasileira, orando e
jejuando por ela.

Uma nova forma de nos
alinhar para o jejum

L I V E S  D E  O R A Ç Ã O

Minas e São Paulo foram os primeiros,
mas todos os estados vão passar por
aqui

INSCREVA-SE
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https://www.ouviramdoipiranga.com/intercessao


Teste seus
conhecimentos

sobre o Ouviram do
Ipiranga e o 4º

Jubileu do Brasil

CRUZADINHASCRUZADINHASCRUZADINHAS

JUBILEUJUBILEUJUBILEU
clique e acesse
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https://brasilqueora.com.br/wp-content/uploads/2020/10/Cruzada-Ouviram-do-Ipiranga.html


Qualquer projeto que se propõe a cumprir uma agenda
celestial aqui na Terra, certamente dependerá de uma
excelente retaguarda de oração. 
Com o propósito de alcançar este objetivo, temos
procurado sustentar uma rede intercessão, composta por
guerreiros de vários lugares do país.
Para fortalecer ainda mais essa estrutura, o Conselho
Apostólico Brasileiro, que já é responsável pelo envio do
Ouviram do Ipiranga, agora cedeu sua Comissão de
Intercessão, para compor a equipe de intercessão do
Ouviram do Ipiranga. Temos certeza que além de orar
conosco, estes guerreiros de alto nível poderão
compartilhar seu conhecimento e experiência, a fim de
tornar nossa rede melhor capacitada. Desejamos
estender a destra de comunhão e dar as boas vindas aos
Aps Eunice Pereira, Éder Gregório, Joseir Garrido,
Amauri Levindo e Vinícius Sasaki.

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

REDE DE INTERCESSÃO OUVIRAM
COMISSÃO DE INTERCESSÃO CAB

U N I D A D E  P A R A
A V A N Ç A R

oração
ensino
serviço
apoio

          +
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Clara (neta)
"Uma mulher forte e guerreira, que foi fundamental e
essencial para a minha caminhada em Deus. Com ela
aprendi a servir e depositar meu coração Nele;
aprendi a ouvir e cuidar das pessoas; aprendi a
valorizar a família; aprendi a ter fé até mesmo nas
situações que pareciam não ter mais solução.
Uma mulher inspiradora e que está sempre disposta
a colocar os outros a frente dela".

Cristina (filha)
"Maria de Lourdes,  converteu em 1994 e foi batizada
em 1996, em uma época de muitas adversidades em
sua vida familiar. Desde então e cada vez mais, é em
Cristo Jesus e na prática constante de orações que
encontra forças e se alimenta espiritualmente para
seguir na obediência para estar em conformidade
com os propósitos de Deus sempre".

Fernanda (neta)
"Minha avó Malude é aquela avó, mãe e mulher que
exala cuidado. Aquele cuidado que vem com fé, 
 força e sabedoria acumulada por gerações. E isso
tudo com um carinho inigualável! Quando preciso
me fortificar para os desafios da vida, muitas vezes
me inspiro nela".

Maristela (filha)
"Malude é uma pessoa extremamente espiritualizada
e referência de fé na família. É muito forte e não foge
dos problemas, procurando enfrentá-los com
coragem e muita oração.
Como mãe sempre muito zelosa e peça fundamental
que representa o elo de união na família".

A própria irmã Maria de
Lourdes diz de si mesma:

 "Essa mãe  e vovó Malude
de hoje é  a nova criatura

em Jesus Cristo. Convertida  
ao Senhor Jesus  em 1994 

 fui transformada  tendo  o
caráter   moldado segundo 

 o caráter  do Salvador".

Seu versículo favorito:
Porque a mensagem que

ouvistes desde o início é esta:
que nos amemos uns aos

outros IJo 3:11

E é de gente como Vovó
Malude 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.

e por causa
disso,

queremos
destacar um

desses
valentes a

cada número
de nosso

informativo

nossa guerreira em destaque
VOVÓ MALUDEVOVÓ MALUDEVOVÓ MALUDE

MALUDEMALUDE
EM AÇÃOEM AÇÃO

É uma honra
pra nós tê-la
conosco. O
relato de

alguns
familiares

confirmam isso.

SOMOSSOMOSSOMOS

TODOS MUITOTODOS MUITOTODOS MUITO

IMPORTANTESIMPORTANTESIMPORTANTES

NESSA EQUIPENESSA EQUIPENESSA EQUIPE

Muito obrigado por doar seu
tempo e energia, para servir

ao Rei Jesus nessa obra com a
gente. A senhora é muito

amada por todos nós!
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https://youtu.be/96vZeZGchDg


ANO NACIONAL DE
ARREPENDIMENTO

Esse é nosso caminho até o 4º Jubileu do Brasil

SANTA
SANTA

CONVOCAÇÃO

CONVOCAÇÃO

Não temos dúvidas de que o Jubileu do Brasil só terá
sentido e viabilidade, se for preparado com uma base
sólida, firmada em princípios bíblicos e valores eternos.
Por causa disso, ainda que viver o Ano Aceitável do
Senhor seja nosso grande sonho, não podemos tirar os
olhos e o coração do grande desafio que precisamos
vencer para chegarmos lá. A partir da Igreja, temos que
dar liberdade ao Espírito, a fim de que Ele leve este país
continental ao arrependimento.
Com base nisso, estamos construindo o Ano Nacional de
Arrependimento. Ninguém tem ainda o formato
definitivo, afinal, só mesmo o coração de Deus conhece a
chave para alcançarmos este objetivo.  Enquanto Ele nos
leva pelo caminho da fé, vamos fazendo as alterações
necessárias nesse projeto.
Se você tem ouvido alguma orientação do Senhor nesse
sentido, entre em contato conosco. Ficaremos muito
felizes em construir este tempo tão precioso, contando
com a ajuda de cada instrumento que Deus tem à sua
disposição.

ESTAMOS CONSTRUINDO UMA CHAVE

2 0 2 1   2 0 2 1   2 0 2 1   2 0 2 1   2 0 2 1   2 0 2 1   2 0 2 1   

Toque na imagem e
acompanhe as

alterações no projeto 
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https://fc211c14-c9c5-42bd-b3c5-32eeefab9ef4.usrfiles.com/ugd/fc211c_0733be5950004ba598d2e2dcb23b23e0.pdf


AVANÇAR

Muitos têm dado o ano de 2020 por perdido, mas nós

sabemos que as coisas não são assim. Nosso Deus está no

Trono e não se ausenta dele. Sendo assim, nada foge ao

seu controle. Por mais difícil que tenha sido enfrentar

essa pandemia e suas consequências, nós não nos

limitamos ao que vemos. Ousamos nos conectar com a

visão de Deus. Esperando em Deus, subimos com asas,

como águias, tomando nosso lugar como Igreja,

assentados com Cristo, nas regiões celestiais. Temos

menos tempo e mais trabalho. Porém, nosso Deus não

conhece nada demasiadamente difícil. Enquanto

acompanhamos o olhar Dele, percebemos que está

firmemente determinado a cumprir sua Palavra e

projetos que não podem ser frustrados. Vamos

acompanhá-Lo e trabalhar onde está trabalhando. Se

você é desses "malucos" que costumam crer em Romanos

8:28, sabe que não contabilizamos prejuízos. Apenas

adiamos o recolhimento de despojos. Junte-se a nós  com

toda fé, esperança e amor; pois vamos avançar.

2020   2021   2022

Palavras de
treinamento e
capacitação para
os guerreiros de
oração de nossa
rede

Lançamento do
Plano de
Investimento e
Recursos para o
Ouviram

 Fp 3                    COM OLHOS NO FUTURO                   13 e 14

O novo NIDOI
RO  e outras
viagens, como
Rio e Paraná
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Além do que os
olhos não
ouviram, nem os
ouvidos ouviram
e nem subiu ao
nosso coração



Procure por mais
informações em
nossos números
anteriores:

Ouviram News 

nº 01

Ouviram News
nº 02

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
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SANTA
SANTA

CONVOCAÇÃO

CONVOCAÇÃO

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://www.conselhoapostolico.com/
https://www.conselhoapostolico.com/
http://www.ouviramdoipiranga.com/

