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VIAGENS 
OUVIRAM DO IPIRANGA? 

MACEIÓ - AL  

19 A 21 / Fevereiro / 2019  

“Terra de Zebulom, terra de 
Naftali, caminho do mar, além 
do Jordão, Galiléia dos gentios! 
O povo que jazia em trevas viu 
grande luz, e aos que viviam na 
região e sombra da morte 
resplandeceu-lhes a luz”.  

(Mt. 4: 15 e 16)  

Como é bom ser surpreendido 
por Deus, que tudo o que faz é 
sempre Bom. Estamos ainda 
com o coração disparado pelo 
amor com que fomos recebidos pela Igreja de Cristo em Maceió e Alagoas. 

Ouvimos que havia uma sensação de abandono por parte de irmãos de outros 
lugares da nação por este Estado que tradicionalmente envia muitos diplomatas 
para representar o Brasil no exterior.  
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A sensação é que pesava sobre nossos amados a mesma sentença que já houve 
contra a Galiléia, de que nada de bom poderia sair daquele lugar, mas, através 
de Jesus Cristo, a Luz do Mundo, pudemos testemunhar uma Igreja que ora, 
uma Igreja Unida, respeitosa, que há anos tem orado por Avivamento nesta 
região e por um Grande Avivamento Nacional. 

Esta região sofreu bastante 
com um falso mover 
apostólico, e ensinos 
equivocados sobre 
Paternidade que infelizmente 
prendeu muitas vidas a 
homens, não a Cristo, mas, 
que pela misericórdia de 
Deus passou e muito embora 
tenha trazido descrédito, 
feridas e enfraquecimento a 
muitos, vemos o Verdadeiro 
Apostólico de Cristo se 

levantar com pessoas da região, que percebendo na sua própria história de vida 
seu chamado em Cristo, estão se levantando e sendo respeitados por seus 
próprios irmãos, como gente de Deus que de fato almejam diminuir para que 
Cristo seja Exaltado sobre tudo e sobre todos. 

Nosso anfitrião, Francisco Pedro, da cidade de São Miguel dos Campos, 
descendente de escravos, sua avó nasceu na lei do Ventre Livre, foi chamado 
por Cristo ainda jovem e foi para a África como missionário onde viveu por 
quase duas décadas, voltando ao Brasil para sua cidade natal, para casado 
estabelecer o Reino de Deus através da Unidade, Oração, Amor e Anúncio do 
Reino de Deus. Reconhecido e enviado ao ministério Apostólico, nos 
alegramos demais em ver com que respeito e amor líderes de muitas 
denominações o tratam e o ouvem como um ancião entre eles, como um 
Apóstolo verdadeiro, ainda que não estejam debaixo de sua autoridade e visão 
ministerial, dividem com ele o peso de oração por seu estado e pela região 
Nordeste que tanto amam. 

Certamente que os Céus abertos denotam uma Igreja que se esforça para estar 
unida ainda que padeça de muitas lutas contra o falso, contra o pecado, contra 
as tradições e inclinações humanas. Assim nos sentimos: Amados, livres para 
compartilhar sobre o que Deus nos tem falado aos ouvidos, crendo que a partir 
deste momento, a Palavra que temos não é mais nossa, mas, também deles.  
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De cada um dos apóstolos, pastores, profetas, líderes que nos ouviram. A 
Palavra sobre o Jubileu e sobre um Grande Avivamento de Deus para o Brasil, 
agora é deles! 

 

Amigos 

A certeza de que não estamos a sós e que Deus está levantando os seus valentes 
foi muito fortalecida, quando recebemos o apoio de irmãos que nos receberam 
em João Pessoa, na Paraíba e que decidiram estar consoco em outros estados 
do Nordeste, neste trabalho de Proclamar verdades que Deus estabeleceu sobre 
O Brasil. 

Profeta Josino, Pastores Dado e Pedro, foram um bálsamo e um grande 
incentivo de Deus para permanecermos no propósito que O Senhor colocou 
em nossos corações. 

Deus sempre tem os seus! 

Aqui nos nordeste brasileiro, temos sidos amados e fortalecidos por homens de 
Deus de verdade que tornaram-se amigos mais chegados que irmãos.  

Ao Nosso Deus toda a Glória! 
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Nesta caminhada por toda a nossa nação, temos buscado relacionamento com 
intercessores e artistas cristãos (pessoas com talentos para as artes nas suas mais 
diferentes expressões). Nossa meta com isso é ser um canal de relacionamento 
para estas pessoas que são proféticas, que são sensíveis à Voz de Deus, aos seus 
sinais, possam estar conectados e compartilhando o que Deus lhes tem falado, 
para que as verdades de Deus, estabelecidas em Sua Palavra, ganhe ainda mais 
força em nossos dias. 

Os artistas por sua vez, são estas pessoas sensíveis e capazes de através de suas 
artes, expressar o que vai em seus corações. Este dom, dado por Deus, roubado 
por Satanás que através de artistas (em nossa história por exemplo), tem sido 
usados para o engano, mentira, impressão de desejos de uma classe dominante 
que se acha detentora do destino de todos, possam ser usados em nossos dias, 
por artistas, cheios do Espírito Santo, que vão escrever, cantar, rimar, desenhar, 
fotografar, pintar, atuar, representar, entalhar, esculpir, etc., o Reino de Deus 
revelado em seus corações através de Jesus Cristo. 

Esta é uma Guerra de Altares, de Adoração e de Adoradores... Uma guerra pela 
ARTE! 
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Vejam então que sinal Glorioso O Senhor nos deu, quando uma menina 
chamada Pietra, nos ouvindo sobre o Ouviram do Ipiranga, juntou seus dons 
de desenhar e de fazer poesias, para dizer a Deus: “Pai, O Senhor pode contar 
comigo!” 

Ouviram do Ipiranga... 

"Às margens plácidas"? 
Não. 

A frase correta a se dizer é 
que JESUS É O SENHOR 
DO BRASIL! 

 

Ganharemos o país para o 
Avivamento ocorrer 

Essa Batalha espiritual 
vamos vencer!  

Em vários lugares o Reino 
for erguido 

Em frente continuaremos 
seguindo 

Não há nada que possa 
nos parar! 

Todas as potestades vamos 
expulsar! 

O Senhor ouvirá nosso 
clamor 

continuaremos a clamar com ardor! 

Gritaremos para o Brasil,  

Para o Mundo sem temor: 

O BRASIL É DO SENHOR 

JESUS É O SENHOR DO BRASIL! 
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Parafraseando Pero Vaz de Caminha, que disse ao Rei de Portugal que o 
melhor que se poderia obter desta Terra, não eram as riquezas minerais ou 
outras riquezas que se pudessem achar aqui, mas, O povo desta Terra, a quem 
o Evangelho poderia ser pregado.  

Pois os irmãos de Maceió, de São Miguel dos Campos e outros tantos amados 
que conhecemos de Alagoas, marcaram nossa vida para sempre e serão 
certamente a razão para que possamos voltar em algum tempo para ver que 
Avivamento que estão vivendo e que grande Transformação Nosso Deus tem 
provido em seus dias.  

 

Obrigado Jesus!  

Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas! 

A Ele seja a Glória Eternamente! 

AMÉM!!!!  

 

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


