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VIAGENS 
OUVIRAM DO IPIRANGA? 

CUIABÁ - MT  

09 A 11 / Maio / 2017  

“Quem domina o centro governa 
as  extremidades”.  

Baixo este entendimento, 
queimava em nosso coração por 
nossa ida a Cuiabá, capital do 
Mato Grosso, onde se situa o 
Centro Geodésico da América do 
Sul. Deus tem levantado uma 
igreja forte ali, com homens e 
mulheres de oração que se 
esforçam por estarem unidos, 
para juntos lutarem por toda a 
demanda dos Céus. 

Um grande marco na Igreja do Mato Grosso é que o fenômeno de Prefeitos 
entregarem as suas cidades para Jesus 
Cristo, manifestando isso de forma 
pública, fazendo o rito da “Entrega da 
Chave da Cidade” para O Senhor através 
da Igreja, coisa que se viu primeiro na 
Igreja Brasileira, e hoje já se manifesta 
em cidades de muitos países, neste 
estado brasileiro, o Mato Grosso, todos 
os Prefeitos de todas as cidades do 
Estado entregaram suas cidades ao 
Senhorio de Cristo, de forma pública, 
assinando um documento de forma 
irremissível, deste ato de fé e suportado 
pela Autoridade que lhes foi conferida 
pelo povo que os elegeu. Um estado 
onde há vastas extensões de terra 
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cobertas pelas águas do pantanal, também parte da floresta amazônica e muitas 
terras indígenas, a apóstola Gisela Gruth, uma de nossas anfitriãs, percorreu de 
de carro, barco, balsas, canoas, todo o território estadual para que Cristo fosse 
entronizado em cada cidade, numa grande expectativa de ver não só O Brasil, 
mas, todo o nosso continente aos pés de Cristo. 

Como esta muitas 
histórias, de líderes que 
buscando a unidade do 
Corpo de Cristo, tem se 
empenhado para 
organizarem reuniões de 
oração, torres de oração, e 
nos sentimos animados, 
para desafiá-los a 
buscarem autoridades 
governamentais, para que 
possamos usar em breve 
para reuniões do Corpo de 
Cristo o Estádio de 
Futebol, que foi construído para  a Copa do Mundo, a Arena Pantanal.  

Ao mesmo tempo que vemos ruir a estrutura de corrupção em nossa nação que 
cada dia mais tem sido exposta, cremos que estes estádios são como 
monumentos desta corrupção desmedida, e queremos então tomar estes 
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espaços e encher estes locais de cristãos nascidos de novo para orar, adorar e 
anunciar: JESUS CRISTO É O SENHOR DO BRASIL!!!! 

Cuiabá que está próximo de completar o seu bicentenário de emancipação em 
2018 e seu tricentenário de fundação em 2019, terá em Nome de Jesus, uma 
celebração ao Rei das nações, Rei do estado do Mato Grosso e rei de cada 
cidade Matogrossense que inspirará não apenas a nossa nação, mas, que tocará 
a América do Sul, dividida e segregada pelos “libertadores da América”, mas, 
que se unirá pelo Poder do Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré. 

Fomos recebidos pelos amados Bispos Camilo e Zilda da Igreja Luz para os 
povos, e tivemos um número importante de pastores e líderes locais, 
representando a Igreja de Cuiabá e do Mato Grosso. Pudemos compartilhar 
com todos a respeito deste desafio do “Ouviram do Ipiranga?”, e fomos 
brindados por uma apoio muito significativo destes valorosos irmãos. 

Sentimos que houve um despertamento da Igreja de Cuiabá e do Mato Grosso 
para alvos que Deus havia requerido de nossos irmãos. Alguns líderes que no 
passado estavam à frente de demandas do Reino sofreram ataques e não 
puderam permanecer, porém, todos entenderam que a Igreja de Cristo seguirá 
avante e que é hora de levantar as bandeiras e concluir os alvos apontados por 
Cristo. 

 

Por fim estivemos numa tarde gloriosa, na Chapada dos Guimarães, para 
realizar um ato profético de orar por nossa nação e pelas nações sul-americanas. 
Esta data coincidiu com a oitiva do ex-presidente do Brasil, Lula, réu numa das 
ações que está trazendo à tona toda a sujeira da corrupção de nossa nação. 
Pudemos orar e fazer decretos apostólicos e proféticos daquele local. Deus nos 
abençoou com chuva, e algo muito peculiar ocorreu: 
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Uma irmã da igreja de Cuiabá 
ligada a movimentos contra a 
discriminação dos negros em 
nossa nação estava em Brasília 
tempos atrás, e um grupo de 
manifestantes na Praça dos Três 
Poderes, conseguiu soltar a 
grande Bandeira que estava lá 
hasteada. O objetivo era que 
queimassem o símbolo nacional 
e esta moça enrolou-se na 
Banderia dizendo: - “Vocês 

terão de me queimar junto com a Bandeira se quiserem fazer tal coisa.” 

Esta irmã presenteou a Apóstola Gisela Gruth com esta bandeira que estava 
toda suja, e os pastores de Cuiabá se ajuntaram para lavar o Pavilhão brasileiro, 
num ato profético. Nesta tarde no entanto com as chuvas que caíram sobre a 
Chapada dos Guimarães enquanto orávamos, o Nosso próprio Deus cuidou de 
lavar a bandeira e nós cremos com Fé completa que é isso que Ele está fazendo 
em nossa nação. 
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...Nossa próxima parada agora é RECIFE. Ali onde o Evangelho de Cristo 
através dos Reformadores que chegaram em nossa nação com os Holandeses e 
também permitiram que os judeus viessem e livremente servissem a Deus, 
fugindo da Inquisição, sem dúvidas é um local onde haverá muita liberação de 
Deus e queremos estar atentos a tudo o que O Espírito nos dirá ali...  

Chegaremos ali, no ano do Bicentenário da Revolução Pernambucana que foi 
um dos marcos que precipitou a independência brasileira em 1822.  O que será 
que Deus tem reservado para nós neste lugar? Venha conosco e veja! Já posso 
ouvir nossos irmãos pernambucanos dizendo: “Ouviram de Pernambuco? 
JESUS É O SENHOR DO BRASIL!!!” 

  

Viaje conosco! 
Ouviram do Ipiranga? Jesus e ́ o Senhor do Brasil!  

	


