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VIAGENS 
OUVIRAM DO IPIRANGA? 

RECIFE - PE  

24 A 27 / Agosto / 2017  

Fundamentos Antigos 

O Nosso Deus tem um plano para a nossa nação, e os planos, os desenhos, os 
projetos de Deus jamais serão frustrados.  

Recife, um dos primeiros pólos de desenvolvimento de nossa nação através do 
extrativismo do nosso Pau-Brasil, bem como do Plantio de cana de açúcar e do 
desenvolvimento dos grandes Engenhos, a região de Recife e Pernambuco, foi 
disputada desde os tempos mais remotos do Brasil, para ali ser estabelecida uma 
sociedade justa, livre e temente a Deus. A Luta continua, mas, o Nosso Deus 
Reina, e fomos ali na capital dos pernambucanos declarar:                                 

JESUS É O SENHOR DO BRASIL! 

Antes mesmo de nos encontrarmos com os apóstolos, pastores e líderes 
regionais, chegando em Recife, parece haver uma atração ao Marco Zero da 
cidade, onde se misturam as obras de renovação do antigo porto para receber 
turistas, com seus restaurantes, espaços de exposições de artesanato, as obras 
de arte absolutamente diabólicas, que afrontam qualquer um que ali passe, e 
também os prédios centenários, com arquitetura que expõe toda a riqueza 
cultural e que invoca o tesouro ali depositado, tesouro que fomos procurar... 
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Uma quadra atrás da rua que 
margeia o braço de mar que é 
formado pelos arrecifes de 
coral, que deram o nome à 
cidade está a Rua Bom Jesus, 
antiga Rua dos Judeus, que já 
viviam em Recife e Olinda 
antes do século XVII, mas, 
viviam disfarçados como 
“Cristãos-novos”, temendo o 
martírio da Inquisição 
Católica, porém, com a 
conquista da região pelos 
holandeses, e com a Vida de Maurício de Nassau para um governo local, os 
judeus que fugiram de Portugal da mesma “Santa-Inquisação”, aportaram 
agora, não para se esconder, mas, para viver, criar suas famílias, e servir a Deus 
em liberdade, juntamente com os protestantes que vieram ao Brasil, 
semelhantemente ao que fizeram os Puritanos nas 13 colônias. Porém a fúria 
com que foram tratados e a Guerra que os expulsou, quase que tornou 
esquecida esta parte tão rica de nossa história. 

Muitos judeus voltaram para a Holanda de onde saíram, outros, foram para 
“Nova Amsterdã” – que se tornaria conhecida futuramente com New York, e 
muitíssimos fugiram para o sertão brasileiro, e foram assimilados pela 
população escondidos atrás de nomes de santos, animais, árvores, como os 
antigos cristãos-novos. Seus olhos claros e pele clara, os revelam, bem como 
alguns hábitos e os frequentes casamentos entre familiares, como que 
defendendo uma herança, no meio de descendentes de índios e negros, cerca 
de 70 por cento da população paraibana é reconhecida como descendentes dos 
judeus que estiveram em Recife, durante o Governo de Nassau. 

Há pouco mais de uma década, o Rabino 
David Waitmann, maior autoridade 
judaica do Beit-Chabad, apóstolo 
enviado ao Brasil, fez parte do Beit-Din, 
que certificou que no casarão da Rua 
Bom Jesus, foi fundada a primeira 
Sinagoga das Américas, séculos atrás, e 
hoje este é um local de intensa visitação 
de pessoas do mundo todo. 
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AS ARTES E OS ARTISTAS PERNAMBUCANOS 

A riqueza e diversidade da cultura local é um claro sinal a quem passa que ali há 
uma grande guerra espiritual na tentativa de se marcar gerações com símbolos 
e sinais de falsos deuses e entidades demoníacas. Porém a mesma riqueza que 
flue dos artistas e das artes, dom inefável de Deus, que ainda o Glorificará em 
toda a nossa nação, é palpável nas cores, na musicalidade do povo e na poesia 
de suas palavras bem escolhidas e na sonoridade de seu sotaque. 

Nas reuniões onde fomos recebidos na 
Igreja RHEMA, dirigida pela Pastora Graça, 
uma de nossas anfitriãs, uma artista plástica 
renomada, na região, com obras expostas 
em muitas cidades e que hoje tem trabalhado 
num projeto junto a Prefeitura de Aushiwitz 
na Polônia e na Prefeitura do Recife para 
que suas obras de arte venha a declara que 
das “Cinzas para a Glória”, o povo Judeu 
tem se levantado como a visão do Vale de 
ossos secos, para viver e ser um grande 
exército do Nosso Deus, bem como o 
projeto de trazer a nobreza devida ao Marco 

Zero de Recife e Glória ao Nosso Deus, de uma Menorah, que honrará a 
história judaica na região, e apontará para todos os cristãos, Aquele que foi visto 
por João entre os sete castiçais, no Livro de Apocalipse. 

Tivemos a honra de ministrar muitos artistas, uma em especial que é neta de 
um dos maiores artistas plásticos locais, que infelizmente tem dedicado sua vida, 
e talentos incríveis para afrontar a Deus com obras de cunho absolutamente 
erótico e sensual, revelando em várias obras, instintos pedófilos e de absoluta 
perversão, porém, Deus tem resgatado esta moça, também uma artista plástica 
que quer e vai ser usada por Deus para redimir as artes de sua cidade e do seu 
povo. DEUS TEM OS SEUS!!!! 

 

Há nitidamente na Igreja de Cristo em 
Recife um chamado para se levantar um 
Altar de Adoração, na região Nordeste 
de nossa nação, que já tem se 
espalhando por outras capitais 
nordestinas, mas, vai incendiar esta 
região.  
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Um dos nossos anfitriões, Pastor Dario 
Silva, nascido na região, veio a São 
Paulo, onde conviveu e serviu com 
expoentes entre os adoradores 
levantados por Deus no Brasil e que em 
2005, ouviu do Senhor que era hora de 
voltar à sua Terra para levar para lá o 
que ele experimentou na região sudeste. 
É um homem de Unidade e de 
conexões, que tem gerado avivamento 
e amizade entre muitos ministérios, 

sendo um dos canais para um grande derramar do Espírito Santo que Deus está 
para manifestar nesta região. 

Ao som de percussão, adoradores apaixonados por Cristo, cheios de unção, 
talento e dedicação, tem permitido que a cada reunião com muita alegria a 
Presença de Deus se espalhe por toda a Congregação de santos que se reúnem 
diante do Trono. Foi uma experiência singular adorar com nossos irmãos em 
cada um dos locais onde estivemos, com muitos grupos distintos, que tocaram 
músicas de reportórios próprios, mas, com um fluir de Deus poderoso em cada 
lugar... 

 

Deus está avivando a 
nossa nação!!! Isso é 
visível em cada lugar 
por onde temos ido! 
Aleluia!!!!! 

Ouviram do Ipiranga? 

JESUS É O SENHOR 
DO BRASIL!!!! 
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...Nossa próxima parada agora é VITÓRIA DO ESPÍRITO SANTO!!!  

Isso mesmo... No início deste ano choramos todos por ver o caos das 
instituições públicas e nossos irmãos capixabas presos em suas casas pela 
violência generalizada, mas, aonde há trevas, lembramos da Palavra de Deus 
que diz: “e o Espírito de Deus pairava sobre a face do Abismo”. Basta uma 
Palavra do Nosso Deus e sabemos o que ocorrerá neste estado profético em 
nossa nação: HAVERÁ LUZ!!! Vamos viajar juntos para lá, na celebração da 
República, vamos proclamar juntos quem é O SENHOR DO BRASIL!!! 

 

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

	


