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Cada lugar desta nação parece nos reservar surpresas, desafios novos, nos 
apresenta ao mesmo tempo uma beleza que sempre é bem própria daquele 
estado, daquele lugar, mas, ao mesmo tempo se conecta numa harmonia que 
só Deus poderia criar com esta nação tão grande, tão diferente, mas, ao 
mesmo tempo tão harmonizada pela Graça e pelo Propósito de Deus com o 
nosso povo: SERMOS TESTEMUNHAS DO EVANGELHO DO 
REINO NESTE SÉCULO XXI.  
 
Fiquei hospedado exatamente ao lado da Arena das Dunas, estádio de futebol 
construído para a Copa do Mundo que expôs a maior vergonha da nossa 
história no esporte nacional que produz ídolos, reis, paixões...  
 
Ícone da Corrupção e do descaso com a coisa Pública, obra faraônica, num 
estado que o futebol não é praticado com a mesma força que outros centros, 
percebemos que depois de milhões gastos e superfaturamentos, toda a 
estrutura está se desgastando, se corroendo... Pois, fui logo tirando meus 
sapatos dos pés e orando e profetizando que estes estádios de Futebol se 
encherão para que a Igreja de Cristo nesta cidade e no Nordeste do Nosso 
País, possa adorar e orar e honrar ao Rei... Começamos bem nosso período 
em Natal! 
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Fomos recebidos pelo jovem Pastor Eduardo da 
Igreja Família Zoe, mesma Igreja que abriu suas 
portas para o Ouviram do Ipiranga? Na cidade de 
Maceió.  
Na luta para que consigamos tocar muitas lideranças 
da Igreja de Cristo em cada estado de nossa nação, 
enfrentamos a desconfiança de muitas igrejas que 

talvez feridas por muitos que quiseram beneficiar-se de sua estrutura e 
acabaram influenciando membros, desviando pessoas, dividindo ministérios 
e ver isso e enfrentar esta realidade é a razão de estarmos buscando irmãos 
nossos de tantos lugares, porque precisamos romper com este espírito de 
divisão, de traição, de domínio e de manipulação do nosso meio.  
 
Somos gratos a todos aqueles que abrindo suas portas, nos permitiram 
anunciar este tempo do Jubileu que Cristo tem para a nossa nação. Nos 
ouvindo somos gratificados por inúmeros testemunhos que nos dizem 
estarem constrangidos e marcados porque não os visitamos com o objetivo 
de vender coisa alguma, ensinar coisa alguma nova, estabelecer visão ou 
doutrina nenhuma, mas, amar os irmãos, anunciar O Tempo do Favor de 
Deus, época em que precisamos estar juntos para adorar, orar e clamar juntos: 
VENHA O TEU REINO OH DEUS E SEJA FEITA A TUA VONTADE, 
AQUI NA TERRA DO BRASIL, COMO A TUA VONTADE É FEITA 
NOS CÉUS!!!!! 
 
ENFRENTANDO O 
ESPÍRITO DE 
MORTE FRENTE A 
FRENTE! 
 
Fomos apresentados ao 
Pastor Rubens de 
Medeiros que foi 
chamado por Deus para 
um confronto face a face 
com um espírito de 
Morte que tem atuado 
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em tantos lugares, e que na cidade de Natal, estava fazendo vítimas às 
centenas todos os meses. É completamente absurdo saber que num único 
mês mais de 400 pessoas estavam se suicidando desta ponte que liga a cidade 
de Natal com o litoral norte, trecho muito usado para que vai para a área 
onde há muitos bares, casas noturnas e pontos de prostituição desta região. 
Um negócio que tornou-se rentável para muitos que passaram a explorar 
dezenas de suicídios cometidos todos os dias, que por lei não podem ser 
divulgados, mas, que ninguém se movia para que fossem paralisados. 
 
O Pastor Rubens, conseguiu mover a Igreja da Cidade, juntando centenas de 
voluntários que passaram a realizar uma vigília ininterrupta, acompanhando 
pessoas que subiam e desciam esta ponte, e que tornam-se vítimas de um 
espírito de loucura e suicídio no ponto mais alto deste lugar preciptando-se 
de lá num salto para a Morte, nas águas que tornam-se como uma parede de 
concreto há mais de 60 metros de altura. 
 
A Igreja de Cristo em Unidade conseguiram atrair os olhos de inúmeras 
reportagens embora os governos municipais, estaduais e federal, ainda fazem 
vistas grossas para esta situação tão terrível, num jogo de empurra que na 
ausência de uma simples “GRADE DE PROTEÇÃO”, poderiam evitar 
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tantas vítimas fatais. Estivemos ali orando, adorando e profetizando que 
“TRAGADA FOI A MORTE PELA VITÓRIA”   
 
Com a ação deste grupo pelo Poder de Deus, reduziu-se quase a zero o 
número de suicídios neste local. O caso relatado foi de uma pessoa que ainda 
assim, acompanhado e conversando com os voluntários, sem aviso, lançou-
se à morte, coisa totalmente evitável com uma simples grade de proteção. 
NÃO VAMOS PARAR DE ORAR, DE DENUNCIAR, DE FISCALIZAR 
ATÉ QUE ISSO TERMINE EM NOME DE JESUS! 
 
 

UNIDADE 
 

 
 
Desde que começamos a caminhar pelas capitais do Nordeste temos sido tão 
abençoados com um grupo de líderes locais que tem nos acompanhado e 
intercedido e ministrado conosco, numa só voz dizendo: JESUS É O 
SENHOR DO BRASIL! 
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Não foi diferente em Natal, o Profeta Josino da Paraíba, juntando-se ao 
tremendo ministério de adoração da Igreja que nos foi anfitriã, pode nos 
conduzir em declarações proféticas clamando pelo REINO DE DEUS, 
manifesto em nossa nação Brasileira. 
 
Daqui... para FORTALEZA!!!! 
 

 
 
Tocarmos mais de um estado tornou-se para nós uma estratégia para um país 
tão grande quanto o nosso. Na expectativa que O Brasil todo viva o que 
parece que todos creem, que ali naquela cidade, naquele lugar aonde 
chegamos... Sempre alguém vem nos dizer: “O Avivamento do Brasil, vai 
começar aqui em nossa cidade”, Deus nos falou, nos asseveram.  
 
Em cada vez que ouço em creio de igual forma... Parece que o que Deus está 
para fazer em nosso povo e em nossa nação vai se derramar de uma só vez 
em todos os lugares... Que seja assim no Ceará, que seja assim aonde 
estiverem brasileiros espalhados pelo Mundo! 

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


