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Nosso primeiro
aniversário

Há exatamente um ano atrás, demos início aos
escritos que comporiam o primeiro número do
Ouviram do Ipiranga News. Por ser um trabalho de
base tão amadora, não tivemos como alcançar a
excelência desejada. Até mesmo solicitamos o apoio
dos leitores, a fim de melhorar nosso informativo.

Mesmo assim, não podemos deixar de agradecer ao
nosso Deus, que nos fez chegar até aqui. São apenas
alguns números, já que se trata de um periódico
bimestral. Mas cada um deles foi elaborado com o
máximo de dedicação. E considerando os mais
diversos afazeres ligados à Rede de Intercessão,

Comissão de intercessão CAB, ministério local e
questões cotidianas, essa dedicação custou bem
caro. Mas nada é caro o bastante, quando o objetivo é
fazer avançar a obra Daquele que por nós, tudo
investiu. Se de alguma maneira o Senhor Jesus Cristo
foi glorificado por esse trabalho, então tudo valeu a
pena! 
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Com muita oração e
trabalho, os NIDOI's
estão se multiplicando

A ação do Ouviram nos estados

Em nosso primeiro número contávamos com apenas
meia dúzia de núcleos. Ainda que hoje esse trabalho
não tenha se tornado mais fácil, naquele período
cada NIDOI deveria organizar-se para cumprir uma
dupla missão. Como previa o motivo inicial de sua
nomenclatura, cada núcleo deveria promover duas
atividades principais. A primeira e mais básica, estava
ligada a oração diligente, a qual iria abrir caminho
para o bom êxito das operações de avanço do
Ouviram do Ipiranga naquela localidade. A segunda
e não menos importante tinha a ver com o
desenvolvimento prático da edificação do 4º Jubileu.

Com o propósito de divulgar a mensagem ligada a
esse período, um núcleo seria responsável também,

por organizar encontros, conferências e todo tipo de
ajuntamento, que pudesse auxiliar a igreja e o povo
daquela localidade a compreender o Ano Aceitável
do Senhor.  O propósito disso seria envolver outros
ministros e ministérios, de maneira que o alcance do
Ouviram aumentasse e a participação do estado
crescesse. Louvado seja o Senhor pelo esforço
aplicado, com o intuito de cumprir essa missão. Mas
agora esse trabalho está dividido em seus dois
braços.

Desde abril deste ano, o Conselho
Apostólico Brasileiro promoveu uma ação
estratégica, a qual desatou um novo
momento para os núcleos e para o
Ouviram do Ipiranga como um todo. Cada
estado da federação mais o Distrito
Federal, passaram a ter um líder. Com
isso, a função de desenvolvimento, que
cabia também ao NIDOI, ficou sob a
responsabilidade desse líder e seus
auxiliares. 

Agora o NIDOI  de cada estado estará
concentrado em orar estrategicamente,

com o propósito de interceder e guerrear
espiritualmente, para que as ações
projetadas pelo líder do estado, sejam
plenamente bem-sucedidas.

Também a partir de agora, os
intercessores de cada estado e que
estarão se ajuntando ao Ouviram, serão
recrutados pelos NIDOI's. A Rede de
Intercessão do Ouviram do Ipiranga (que é
nacional), só receberá 50% dos
integrantes de cada núcleo estadual.

Funcionando de uma maneira mais
inteligente, o Ouviram do Ipiranga
promete ser muito mais abundante em
seus frutos. Que cada NIDOI seja
excelente em sua missão de auxílio ao
líder estadual, na abertura do caminho,

antes da visitação do Rei

Agora já somo 13
núcleos em todas as
regiões do Brasil e
outros estão a caminho



Um nativo das florestas australianas teve a
oportunidade de visitar uma das grandes cidades
europeias. Já extasiado por todas as maravilhas que
viu, ouviu e tocou foi lhe dada a permissão de
escolher alguma coisa, pra levar da cidade para o seu
povoado. Entre tantas possibilidades, o simpático
aborígene se lembrou do grande esforço de seu
povo, para acessar a distante lagoa de onde levavam
água para suas famílias. Ao perceber que falavam
sério, ao dizerem que poderia pedir o que quisesse,

ele abriu um sorriso e disse: Quero levar uma
torneira. Com uma dessas, toda a nossa tribo terá
água pertinho de nossas cabanas. Em sua
ingenuidade, aquele primitivo morador da floresta
não podia imaginar toda a encanação realizada
dentro das paredes, por toda a casa e vindo de
distantes reservatórios da cidade.

Dessa maneira, quando alguns resultados mais
expressivos começam a aparecer por causa do
trabalho do Ouviram do Ipiranga, alguém pode
pensar que bastou traçar alguns planos e escrever
algumas linhas. Talvez falar com um ou outro amigo
mais influente. Ou mesmo lançar mão de alguma
reserva financeira pra chegar até aqui. Mas na
verdade, só existe uma razão para não termos
desistido. É a resposta do Senhor às nossas orações.  

Desde que o Ap Paulo de Tarso
apresentou o Ouviram do Ipiranga para
seus filhos ministeriais, foi proposto que
cada um se envolvesse da maneira que
pudesse, a fim de tornar possível a
realização desse projeto. É claro que
cada um se aproximou com o que pôde.

E lógico que não faltaram os que se
apresentaram para orar. Entre estes, o Ap
Paulo Souza. Talvez por não possuir
outros dotes e nem outros recursos,

agarrou esta responsabilidade e tem
orado pela construção do Jubileu desde
então. Aos poucos o Senhor foi
acrescentando à equipe e transformando
esse ajuntamento de sonhadores numa
Rede de Intercessão. Gente entrou e
gente saiu, mas o negócio nunca parou,

principalmente a oração e o confronto
com os opositores do Ano Aceitável.

E mais recentemente, entre abril e maio
deste ano, realizamos um jejum de 40
dias, a fim de promover um rompimento
no avanço do Ouviram e preparar um
ambiente propício para liberar a
mensagem do Jubileu. Nesse período
tínhamos live pela manhã, além de chats
especiais de oração ao meio dia e às 18h.

Foi um tempo maravilhoso, onde Deus
nos ajudou a construir muitos
encanamentos que trouxeram água das
fontes celestiais para as nossas torneiras
aqui na terra. E glória a Deus, pois já tem
gente podendo apenas abrir e beber.

Essa é a alegria da Rede de Intercessão
do Ouviram do Ipiranga. A gente
trabalha nos bastidores, a fim de que o
Eterno seja glorificado e os príncipes do
Senhor realizem o trabalho da forma
mais leve possível.

INSCREVA-SE

Em quarenta dias de jejum,
foram vinte e oito lives. Todas
elas realizadas às 6h da
manhã, com duração mínima
de uma hora.

Rede de Intercessão

Uma ferramenta de rompimento

Lives AQUI

https://www.ouviramdoipiranga.com/intercessao
https://www.youtube.com/channel/UCOteuStKBXsuaMJuPie6iNg
https://www.facebook.com/ouviramdoipirangaintercessao


Um dos maiores desafios na realização de um Ano
Nacional de Arrependimento é o despertamento de
cada um de nós para a realidade de que não há
ninguém que não necessite passar por esta
experiência. E ao dizer experiência, isso não quer
dizer que o arrependimento vai encontrar lugar em
nossa vida por um momento e depois voltaremos à
mesma condição. Experiência aqui tem o sentido de
que será preciso que cada um passe por seu próprio
processo individual de transformação. Pois isso é
uma verdade. Todo aquele que for despertado para
se arrepender, viverá isso por ter encontrado em sua
própria vida algo que fere o coração do Senhor e vai
correr para os braços do Pai, a fim de abandonar tal
prática. O resultado real de um confronto como esse
é o que o profeta João Batista chama de frutos
dignos de arrependimento (Lc 3:8) .

Estamos orando e trabalhando para não
apregoarmos um evento, ou apenas um tempo de
liberação de bênçãos especiais. É claro que teremos
um evento que reúna o povo de Deus, que deve
marcar de forma oficial, o início do Ano do Jubileu. E
também não queremos ser hipócritas, dizendo não
desejar as bênçãos do Senhor em nossa vida. O que
desejamos é destacar que estas coisas tão
maravilhosas não terão sentido se forem
manifestadas isoladamente. Na verdade, elas não
serão benéficas se não forem antecedidas pela
preparação, segundo os moldes do nosso Deus. Elas
nem serão liberadas caso não nos dediquemos em
colocar nosso coração e toda a nossa vida,

plenamente alinhados com o desejo do Pai pra nós.

07 DE SETEMBRO DE 2021
Ano Nacional de Arrependimento

Por causa disso, estamos evitando pensar
imediatamente nos benefícios do Jubileu.

Estamos nos esforçando para nos concentrar no
caminho que precisamos percorrer, até que
cheguemos nesse lugar de vitória. Na verdade,

caminhar pelo arrependimento sincero, já é uma
poderosa vitória. Todas as pessoas que puderam
ter um encontro com a mensagem de João
Batista e se sujeitaram às suas orientações,
certamente tiveram muito mais facilidade para
compreender e receber a mensagem Daquele
que veio após ele. Os dois primeiros aspirantes a
apóstolos de Jesus, foram extraídos de entre os
discípulos de João. Estes dois homens que
escolheram ouvir e agir naquilo que o profeta
recebeu diretamente de Deus e que era uma
escola de conserto e arrependimento, puderam
perceber que caminhar com Cristo era a
sequência natural do que eles já haviam
experimentado com o Batista.

Esta pode ser a experiência de cada brasileiro que
escolher entrar por esse caminho, desde
setembro de 2021. Durante todo um ano
estaremos dedicados a apregoar e viver a
proposta do arrependimento. Vamos buscar pela
Palavra de Deus a mudança de nossa mente e
implementar as atitudes que demonstram que
fomos transformados, segundo o modelo que
encontramos no coração de Deus. É dessa
maneira que diremos ao Rei Jesus que
verdadeiramente O desejamos como Senhor da
nossa vida e do Brasil. 



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

Coloque as frases em ordem e descubra mais
informações sobre o Ouviram do Ipiranga e o 4º

Jubileu do Brasil

CONVOCAÇÃO GERAL PARA TODA A EQUIPE 
Escolha um horário ou mais e esteja conosco

INTERCESSÃO

quinta-feira 
é  e s p e c i a l

QUI

olho no calendário

05:30 da Manhã 03:00 da Tarde 11:00 da Noite

https://wordwall.net/play/17980/179/723


na prátic
a

pensando nas coisas do alto

A
M

É
M

!
Continuamos pensando em questões palpáveis, das quais
precisamos nos arrepender. Entre elas, encontramos nossa inércia,

nosso medo de agir, nossa apatia e procrastinação. Quantos de nós
já recebemos alguma orientação pessoal do Senhor, mas
infelizmente não atendemos à sua voz. Estamos sempre dizendo
amém ao realizarmos nossas leituras, ao participarmos de nossas
reuniões, ao ouvirmos ou assistirmos uma pregação e também
quando Deus usa um profeta diretamente pra nós. O problema é
que na maioria das vezes, este amém não significa uma
concordância com a instrução da Palavra de Deus. E é bom lembrar
que entender a palavra amém como concordância ou afirmação do
que Deus diz, é uma das maneiras mais simplórias de compreender
essa palavra.

Amém é um acróstico que forma a expressão “o meu rei é fiel” em
hebraico. Partindo desse entendimento, cada vez que
pronunciamos esta palavra, não estamos apenas expressando uma
concordância e dizendo assim seja. Estamos assumindo que o que
ouvimos veio da parte do Rei e por causa disso, é digno de toda
confiança. Além do mais, por saber que Ele é fiel, não há dúvidas de
que suas promessas se cumprirão. Ao meditarmos nisso, essa
displicência em atender as orientações do Eterno se tornam mais
vergonhosas ainda.

Normalmente, o que apresentamos como desculpas para essa
atitude são nossas muitas lutas; nossos muitos afazeres; a
hostilidade ao evangelho e a tudo que é bíblico por parte do
mundo; a escassez de recursos financeiros, espirituais e intelectuais;
falta de apoio familiar; etc. Mas se quem tem nos criado, salvo,

treinado e enviado é o Rei Fiel, como podemos considerar que não
haverá poder e autoridade pra nos respaldar em qualquer missão
ou orientação que nos dê? Como Ele poderá se esquecer ou deixar
de cumprir suas promessas relativas ao cuidado e amor para
conosco? Ao desconfiarmos do poder e autoridade reais do Senhor,
assim como sua fidelidade em cumprir suas promessas, estamos
negando o amém que pronunciamos anteriormente. Precisamos
nos arrepender de ter tornado o uso dessa palavra tão banal e por
tratar as coisas que ouvimos do Deus Vivo de forma tão leviana. Se
O ouvimos falar, então dizemos amém, confiamos e partimos para a
ação.

ASSIM SEJA?
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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

E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração,

e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Mateus 22:37

Portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em
nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo; Mateus 28:19

E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda
criatura. Marcos 16:15

E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai; ficai, porém, na
cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder.
Lucas 24:49

Deus é Espírito, e importa que os que o adoram o adorem em
espírito e em verdade. João 4:24

Um novo mandamento vos dou: Que vos ameis uns aos outros;
como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis.
João 13:34

Cada um contribua segundo propôs no seu coração; não com
tristeza, ou por necessidade; porque Deus ama ao que dá com
alegria. 2 Coríntios 9:7

Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos,
perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em
Cristo. Efésios 4:32

Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5:17

Sabemos que cada um de nós já tem experimentado ouvir de Deus no
secreto com Ele. Mas para nos ajudar nesse ponto de partida, em
relação a nos consertar nessa área, vamos a uma pequena lista de
ordenanças do Rei e que temos dito amém, mas não temos sido
excelentes nisso:

Existem muitos outros textos pelos quais dizemos amém, mas não
agimos em conformidade com eles. A fim de expressar um verdadeiro
arrependimento, vamos ler nossa Bíblia novamente, observando cada
orientação do Eterno pra nós e vamos viver a prática da Palavra. Será
que alguém pode dizer amém?

ASSIM SEJA?



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

Entenda
mais

sobre isso
clicando

aqui
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYtK-6qt7e8JpQkX6ZUN6GbUowvHVxsadyhRp7Hr9RePb7ig/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYtK-6qt7e8JpQkX6ZUN6GbUowvHVxsadyhRp7Hr9RePb7ig/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYtK-6qt7e8JpQkX6ZUN6GbUowvHVxsadyhRp7Hr9RePb7ig/viewform?usp=sf_link


BRASÍLIA / DF MACEIÓ / AL

RECIFE / PE

FORTALEZA / CE

VITÓRIA / ES TEREZINA / PI

Seguindo as orientações
do Conselho Apostólico
Brasileiro, os líderes
estaduais do Ouviram do
Ipiranga estão ungindo
as capitais do país. 
 Começando por Brasília,

essa empreitada deve
alcançar toda a nação
até 06 de setembro.  O
propósito principal é
anunciar a presença e o
governo    do    Reino   de 

VÍDEO AQUI

UNÇÕES E ATOS
PROFÉTICOS

BRASIL AFORA 

de Deus ali, declarando que nesse território, a mensagem
de arrependimento já é uma prioridade e realidade.

O desafio é grande e os obstáculos são
muitos. Mas sem conserto não há Jubileu.

Estas unções são apenas o ponto de
partida.  Temos  que  seguir  avançando  e

chegar           à
mudanças de
atitude que
de verdade
tragam o real
desejo do Rei
Jesus de visitar a nossa terra e transformar o Brasil.

Ouviram do Ipiranga? Jesus Cristo é o Senhor do Brasil!

https://youtu.be/TQLMBJ_pJos
https://youtu.be/TQLMBJ_pJos


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 News
nº06

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://fc211c14-c9c5-42bd-b3c5-32eeefab9ef4.usrfiles.com/ugd/fc211c_b04d114957aa4c8cbd2b753d3e3324ed.pdf
https://fc211c14-c9c5-42bd-b3c5-32eeefab9ef4.usrfiles.com/ugd/fc211c_b04d114957aa4c8cbd2b753d3e3324ed.pdf
https://www.conselhoapostolico.com/
https://www.youtube.com/watch?v=rIZIMIczUEQ
https://youtu.be/-TJnJWEpSKs
https://www.conselhoapostolico.com/
http://www.ouviramdoipiranga.com/

