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Nós tínhamos planos, mas, Deus é O 
Senhor desta nação, e a agenda é Dele. No final do ano de 2016, recebemos 
o convite formal para estar no Festival  de Artes anual do Companhia Rhema, 
que reúne artistas de toda a nação pra falar a este exército talentoso, que tem 
o Reino de Deus em seu coração e os dons e talentos para manifesta-lo... 
 

Recebido com muito amor pelo apóstolo Sinomar 
Fernandes Silveira e sua esposa Noeme Torres, fui 
convidado a falar aos pastores por ocasião do 
Festival Rhema onde eu seria um dos preletores.  
 
Goiânia tem sido um berço de muitas coisas que 
Deus tem gerado em nossa nação e nossa chegada lá 

se deu justamente no momento em que a Igreja da Cidade está envolvida 
num projeto chamado “Jonas”, que objetiva alcançar toda a cidade para Jesus 
Cristo nos próximos 5 anos. Em 1o de Maio deste ano, UM MILHÃO de 
pessoas serão evangelizadas em suas casas. 
 
Este e outros grandes avanços do Reino em nossa nação foram semeados no 
coração do apóstolo Sinomar, ao que chamam hoje de ROTA 78, visão que 
Deus lhe entregou e que tem se cumprido poderosamente. 
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Um dos sonhos do apóstolo Sinomar é que as danças e as artes fossem 
redimidas e entregues a Jesus Cristo e como Miriam dançou para Deus depois 
de cruzar o Mar Vermelho, que novamente o Nosso Pai Eterno pudesse ser 
adorado com danças. Ele passou a orar e jejuar por isso, quando então se 
converteu Adriana Pinheiro, antiga dona de uma Agência de Modelos, hoje 
pastora e líder da Cia Rhema,  que sentiu-se chamada por Deus para alcançar 
os artistas para Jesus Cristo. 
 

A Companhia Rhema que já realiza 
conferências há 19 anos dentro e fora do Brasil, 
tem representação em todos os estados da 
nação através da Rede Remar, e foi alvo de uma 
direção específica em meu coração, como os 
primeiros que eu precisava buscar para este 
desafio de entregar a Jesus Cristo um país 
melhor na época do 4o Jubileu de nossa nação. 

 
Deus preparou presentes extraordinários nesta 
primeira viagem do “Ouviram do Ipiranga?”. 
O Tema do Festival  Rhema era: “Discernindo 
os tempos”, e assim como eu, ofereceu-se para 
estar neste evento a Pastora Alda Célia, que foi 
uma das precursoras do Grande Avivamento 
que ocorreu no Brasil na Música, participando 
desde o início do “Koinonia”, com canções 
que fazem parte do repertório de cada 
adorador de nossa nação... 
 
Assim como o Espírito Santo lhe deu cânticos espirituais como: “...oh leva-
me à Sala do Trono, pelo Novo e Vivo Caminho. Pelo Sangue de Jesus, 
Eterno e Sumo Sacerdote...”, recentemente ela ouviu uma canção do Espírito 
Santo chamando o nosso povo para invocar O Reino de Deus sobre o Brasil, 
se juntando alguns dos maiores expoentes da adoração de nossa nação, em 
poucos dias gravaram uma canção tão ungida, e que traduz o que Deus tem 
colocado em nosso coração que precisamos clamar Juntos: “Vem O Teu 
Reino entre nós” e “Nós te entronizamos, Jesus Cristo, em nossa nação.” 
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A amada pastora Alda Célia, nos abençoou para que pudéssemos usar esta 
canção ungida como um símbolo do “Ouviram do Ipiranga”, pois ela 
entregou esta música a Cristo, para que possa ecoar em toda a nação, como 
um dos gemidos do Espírito Santo, que se manifesta na Igreja de Cristo no 
Brasil. Deus nos falou de um novo som!!! COMEÇOU! 
 
Clique na figura abaixo para ter acesso ao site com a música da Pastora Alda Célia. Ou acesse: 
http://www.teureinoentrenos.com/ 

 
 
Buscando ainda o formato para compartilhar o que Deus nos tem falado 
sobre os 200 anos da nossa Independência, falei a três grupos distintos nesta 
viagem a Goiânia. 
 
Falei à Igreja que se reuniu no início do Festival Rhema, e o tema que me foi 
proposto foi: Israel hoje (no contexto do Festival que era: Discernindo o 
Tempo). Usei o pano de fundo da vida de Noemi e Rute, para mostrar que a 
“não judia”, ainda hoje tem de aprender com a “judia”, e a Igreja de Cristo, 
hoje, a exemplo de Rute, vai receber do Nosso “Boaz Eterno”, provisão para 
levarmos para Noemi, que representa o povo judeu. 
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No café da manhã com cerca de 200 pastores, pude falar sobre toda a visão 
e as experiências que Deus nos tem dado acerca do Jubileu, e de que maneira 
Deus tem nos marcado no bairro do Ipiranga para apontarmos este Tempo 
que se aproxima de nós e que precisamos nos despertar para exercer os 
direitos que Cristo nos concedeu em sua expiação na Cruz do Calvário. 
 

 
 
Por fim, na noite em minha oportunidade para falar com artistas cristãos, 
falei sobre Bezalel, homem talentoso da Tribo de Judá, que foi ungido pelo 
Espírito Santo, para realizar toda a obra necessária para a construção do 
Santuário de Deus, entre o povo de Israel. Encerrei falando sobre o Incenso, 
e como produzir um ambiente em Deus possa se sentir atraído e manifestar 
Sua Glória entre nós. Cada um com um talento, todos juntos oferecendo 
Santidade ao Nosso Deus, Adoração que será a condutora das nossas orações 
Diante do Trono da Graça, do Nosso Aba. 
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Após a Palavra houve uma explosão de unção, quando juntamos todos os 
elementos para a adoração que tínhamos ali e começamos a adorar juntos O 
Nosso Deus. 
 
Assim como farei em cada 
cidade de nossa nação que 
iremos visitar, levei terra do 
Ipiranga para abençoar nossa 
nação e para que haja 
intercessão e bênçãos sobre 
nossa Terra, e juntos: pastora 
Adriana Pinheiro, pastora 
Alda Célia e eu, derramamos 
uma taça cheia de água pura 
sobre a terra do Ipiranga, 
profetizando UM GRANDE DERRAMAR, do Espírito Santo sobre toda a 
nossa nação! 
 
 

Cheio de Fé e de 
lições de casa, vamos 
juntos para nossa 
próxima viagem... 
Porto Alegre, a 
capital dos Gaúchos, 
quantas promessas do 
Nosso Deus a partir 
deste povo destemido 
e amado do Rio 
Grande do Sul.. 

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


