
VIAGENS 
OUVIRAM DO IPIRANGA? 

 

 

BELO HORIZONTE - MG 

01 E 02 / DEZ / 2020 

O Estado de Minas Gerais, há 300 anos nascia num 02 de Dezembro, do ano 

de 1720, separando-se de São Paulo para poder viver seu destino e o 

manifestar da sua Vocação. Fomos até a Capital deste estado tão importante 

de nossa nação para reivindicar do Nosso Pai neste 6º Jubileu que os Projetos 

dos Céus para este estado e esta Gente Mineira possam se cumprir. 

 

Diz a Palavra: “Não obstante, é um povo roubado e saqueado; todos 

estão enlaçados em cavernas e escondidos em cárceres; são postos 

como presa, e ninguém há que os livre por despojo, e ninguém diz: 

Restitui. Quem há entre vós que ouça isto? Que atenda e ouça o que 

há de ser depois?  
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(Is. 42: 22 e 23) 

 

 

 
 

Chega dos recursos das Minas Gerais serem levados, dos tesouros serem 

adereços para outrem, seus filhos e filhas manifestarem honra em terras 

aonde não foram criados. Se Deus espera que alguém em Nome Dele diga: 

RESTITUI!  

 

Eis-no aqui, humildemente, mas, Em Nome de Jesus, para juntamente com 

nossos irmãos das Minas Gerais declarar: Que o Tempo da Restituição, das 

promessas se cumprirem, dos tesouros serem devolvidos, dos filhos voltarem 

para Casa chegou. É Tempo dos Mineiros serem abençoados, felizes e 

prósperos em sua própria Terra.  Tempo de nunca mais terem de buscar 

tesouros em outros lugares, pois roubaram os seus tesouros. 

 

Minas Gerais os teus melhores dias chegaram! 

 

Ouviram do Ipiranga? Jesus Cristo é O SENHOR DO BRASIL! 
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Ouro Preto, (antiga Vila Rica) – 300 ANOS 

 

Ao nascer do sol do dia 

02 de Dezembro de 

2020, dia da Celebração 

dos 300 anos do 

nascimento do Estado 

de Minas Gerais, 

estivemos em Ouro 

Preto (antiga Vlia Rica), 

que foi o palco da 

Revolta de Vila Rica que 

precipitou a separação 

da Capitania de Minas Gerais da Capitania de São Paulo e o aumento da 

fiscalização da taxação do Ouro coisa que precipitou no final deste mesmo 

século outras revoltas como a Inconfidência Mineira, num processo que 

culminou com a Independência do Brasil em 1822, do Governo Português. 

 

Oramos ali e fizemos diversos 

decretos, já neste primeiro dia 

que puderam ser repetidos nesta 

mesma tarde já em Belo 

Horizonte, capital do Estado, 

juntamente com muitos outros 

Ministros de Deus, Intercessores 

e representantes do povo cristão 

legitimamente eleitos como 

legisladores da Capital do Estado 

para os próximos 4 anos.  

 

Esta “OPORTUNIDADE TEMPORAL” – O Ano do Jubileu, é um período 

dado pelo Nosso Deus ao seu povo para reafirmarem tais decretos e amplia-

los para que se vivam as promessas do Eterno feitas aos seus amados. 
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Nossos Anfitriões 

 

Fomos recebidos com muito amor e 
honra pelo nosso amado Pastor 
Ronaldo Faria, que foi um dos 
catalisadores juntamente com a 
Apóstola Neuza Itioka das 
Conferências Proféticas que ocorreram 
no Brasil desde o ano de 2001, e que 
precipitaram o grande mover apostólico 
que mudou a igreja brasileira no início 
deste século XXI. Pastor Ronaldo 
reconhecido com um Apostolo ligando à 
Transformação foi Secretário Executivo 
do Conselho Apostólico desde o seu 
início, sendo responsável por toda a organização das primeiras 5 
Conferências Proféticas realizadas no Brasil, sendo que a primeira foi na 
própria Igreja da Lagoinha, momento Antológico da História da Igreja de 
Cristo em nossa nação. 
 

Fomos todos surpreendidos por esta data, no final de Novembro, mas de 
pronto fomos suportados em amor para que nos recebessem na igreja situada 
no bairro do Prado, em Belo Horizonte, aonde nasceu a Capital Mineira, 
agora que a Igreja Batista da Lagoinha transformou-se numa Convenção de 
Igrejas.  
 
Estiveram conosco muitos importantes líderes ligados à intercessão, guerra 
espiritual e transformação e apenas conseguimos despertar tais irmãos 
preciosos que vão certamente no decurso deste ano de Jubileu e nos 
próximos ampliarem e muito as oportunidades dadas por Nosso Deus a seu 
povo.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oramos por dois Vereadores cristãos que foram eleitos 

para a Cidade de Belo Horizonte e que leram os 

Decretos que realizamos em Ouro Preto, confirmando-

os como Legisladores do seu povo. 

 

Apóstolo Paulo Souza, líder de Intercessão do CAB e 

do Ouviram do Ipiranga, falando a Líderes de Oração 

e Guerra Espiritual na Reunião que tivemos no dia 

que se iniciou o Ano do Jubileu em Minas Gerais. 
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Nossa equipe 

 

No final do Séc. XVII houve a Guerra dos Emboabas (palavra indígena para 

estrangeiros), que foi travada entre os Paulistas que descobriram as riquezas 

das Minas Gerais, contra a grande quantidade de estrangeiros (chamados de 

“Emboabas”, em especial os Lusitanos) que vieram às dezenas de milhares 

para explorarem o Ouro e os Diamantes descobertos, que levou à separação 

dos estados. Esta divisão, tanto sangue derramado pela disputa vil do ouro 

encontrado que foi todo levado do Brasil sem produzir aqui uma 

transformação a não ser a construção de Igrejas com um valor histórico 

inestimável, mas, que só nos lembram que O Governo Colonial se cercou de 

instituições (inclusive a Igreja), para tentar por ordem, no que parecia terra 

de ninguém, que transformou-se num terrível lugar de miséria e violência, 

como citam os relatos históricos da época. 

 

Estiveram presentes neste momento de Resgate espiritual e histórico, irmãos 

de São Paulo e Minas Gerais: Pastor Feliciano de Oliveira, Apóstolo Paulo 

Souza e Apóstolo Paulo de Tarso, todos de São Paulo e também o Pastor 

Luciano Silva e o Apóstolo 

Sandro de Carvalho ambos 

de Minas Gerais. 

Juntos pedimos perdão a 

Deus pela arrogância do 

povo de São Paulo que com 

tantas condições e recursos 

que Deus historicamente 

nos permitiu ter, deveriam 

servir e não dominar, além 

de sangue derramado, dos 

roubos infindos e da 

ganância terrível conhecida 

como “febre do ouro”. 
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DECRETOS APOSTÓLICOS 

 

Durante algum tempo 

estivemos confessando 

pecados que não são 

ocultos, mas, visíveis ainda 

em nossa nação com as 

sequelas da pobreza, 

violência, prostituição, 

incontáveis crianças que 

nascem sem pais e que 

entram neste ciclo de 

autodestruição.  

 

Tomamos a Palavra de 

Deus para enfim fazer 

Decretos segundo O 

Nosso Deus sobre a Terra de Minas Gerais, que não são conclusivos, mas, 

que puderam ser um marco de início para que O Reino do Nosso Deus venha 

e se manifeste em nossa Terra e outros mais sábios e competentes possam 

tomar estes marcos e levar muito adiante a Obra de Restauração que O 

SENHOR tem para a Terra e para o Povo do Brasil. 
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PRÓXIMA PARADA 

 

Cheio de gratidão por 

um ano (2020 – ano que 

o Mundo parou por 

conta da Pandemia do 

Covid -19), Deus nos 

surpreendeu, nos 

permitindo estar em 

dois importantes locais 

do Brasil num único 

mês. 

 

Vamos juntos para nossa próxima viagem...  

RONDÔNIA, enfim vamos ao Norte do Brasil!!!! 

 

 

 

 

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


