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VIAGENS 
OUVIRAM DO IPIRANGA? 

VITÓRIA – ESPÍRITO SANTO  

14 A 16 / Novembro / 2017  

VITÓRIA DO ESPÍRITO SANTO!!! 

Não há outro lugar no Mundo com um nome destes! 

A história nos conta que esta “vitória”, foi na verdade um massacre de índios 
que habitavam a região e que foram dizimados pelos Jesuítas, numas das páginas 
sangrentas e de violência que marcaram a nossa terra de forma tão terrível. 

Não obstante a isso, tomamos por Fé, que o que foi maldição para a nossa 
Terra, o Nosso Deus há de transformar (e já o tem feito), em bênçãos sobre o 
Brasil. Os céus abertos, uma igreja poderosa e unida, um povo acolhedor e 
pacífico, um lugar não apenas para visitas, mas, que facilmente seria um novo 
lar para qualquer que ficar por mais de alguns dias, pois, há um ambiente 
espiritual favorável a grandes coisas que o Nosso Deus sonhou para a nossa 
nação fluindo desta ilha, que ainda terá grandes confrontos contra as 
instituições das Trevas que se acham donas do local, mas, que já foram vencidas 
pela Vitória DO ESPÍRITO SANTO, neste local e em toda a Nossa Nação!  
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UM ÓTIMO LUGAR PARA VIVER 

Quem conheceu Vitória há 
cerca de 20 anos atrás, não 
imagina o progresso e a 
evolução desta cidade que 
com todo os recursos 
oriundos das grandes 
empresas nacionais, 
proporcionaram um grande 
desenvolvimento regional. 

Um padrão de vida, digno, 
uma vida pacata e confortável 
demonstra uma 
transformação nos ares desta cidade que na verdade são duas: Vila-Velha e 
Vitória, separadas pelo braço do mar entre continente e ilha, formam uma 
“Grande Vitória”, muito desenvolvida e acolhedora. 

CONFLITOS ESPIRITUAIS 

Não conheço ainda em nossa nação, aonde haja um Monte incrustrado na 
cidade, onde 24 horas por dia, igrejas de todas as denominações evangélicas se 

revezam livremente para 
incessantemente orarem ao 
Nosso Deus por sua cidade, 
estado, região e nação...  

É INCRÍVEL! É O 
MONTE HOREBE! 

Percebemos que o clima 
espiritual, ainda que hostil, 
por conta da incessante 
adoração profana para a 
entidade que é padroeira 
local, cujas cores rosa e azul, 

tornaram-se as cores do Estado, são uma forte resistência ao derramar da Glória 
de Deus que cairá sobre este estado e que fluirá para nações. 

A própria Igreja local, que já logrou tanto êxito em conquistas, como que faz 
vistas grossas para este confronto, como se pudessem retardá-lo mais para 
frente, ou para futuras gerações... Esta guerra não será travada mais à frente, já 
está sendo travada, e neste local proclamamos: “VITÓRIA DO ESPÍRITO 
SANTO!!!” 
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HOSPITALIDADE 

Deus nos deu anfitriões segundo o coração de Deus, a começar da Pastora Mary 
Paulo, que usada pelo Espírito Santo, foi a catalizadora deste evento. Membro 
da Igreja Batista do Campo dos Afonsos – RJ, pastoreada há décadas pelo nosso 
amado Apóstolo Joaquim José, membro do Conselho Apostólico Brasileiro, 
nossa irmã, residente em Vitória há muitos anos se dispôs a procurar lideranças 
locais, e mobilizar ministérios de artes e de adoração.  

Nossa irmã teve a sensibilidade correta 
para nos conduzir até aos Apóstolos 
Ozenir e Leila Correia, casal que tem sido 
usado para escrever a história de Deus 
neste estado e região, como pais 
ministeriais de muitas igrejas e ministros e 
com um profundo trabalho de Guerra 
Espiritual, discipulado e ensino, marcas 
visíveis de uma igreja madura que tornou-
se um ponto de convergência da Igreja de 
Cristo em seu Estado. 

Foram dois dias de ministração de Céus 
abertos, pois o coração de ambos e de seus 
pastores, líderes, amigos, filhos 
ministeriais estiveram abertos. 

Há uma convicção indelével em nossos 
corações de que a amizade que surgiu 
entre nós, será cultivada até a eternidade, 
e que juntos vamos pleitear as Batalhas do 
Nosso Deus, ainda em muitos lugares 
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ARTE & TRANSFORMAÇÃO 

Um dos grandes impactos que recebemos foi conhecer a Avalanche 
Missões através do Pastor Diniz, que tem guerreado corpo a corpo, 
para que o nosso discurso cristão se transforme em ações, aonde 
Deus nos tem colocado.  

Através das artes, da compaixão, da comunicação aberta, eles têm 
alcançado quem está perto e ao mesmo tempo tão longe. Os 
marginalizados, os que ninguém quer abraçar e os que não querem 
abraços (pelo menos fingem que não), são estes o que tem sido alvos 
de orações, ações, amor e diálogo que lhes permitam ouvir em sua 
língua a respeito do Cristo que se entregou por todos... 

Que coisa gloriosa Deus tem realizado em cada lugar desta nação... 

 

ACESSEM:  

http://avalanchemissoes.org/ 
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21 ANOS DEPOIS 

O Apóstolo Paulo de Tarso, chamado por Deus para ser uma das trombetas de 
Deus a anunciar a proximidade deste Jubileu, época em que estamos sendo 
desafiados a proclamar um Novo Som que ecoará por todo o Brasil e aonde 
entre as nações houver brasileiros: JESUS É O SENHOR DO BRASIL! 

No ano de 1996, casou-se com a Profetisa Karla Fernandes e decidiram ir passar 
os últimos dias daquele ano tão especial, na cidade de Vitória do Espírito Santo, 
já que neste Estado o avô do Apóstolo Paulo havia plantado muitas igrejas nas 
décadas de 70 e 80 do século passado. Um local onde por toda a sua 
adolescência ele e sua família vinham passar férias, e naquele ano, ali, sentados 
na praia, tomaram a decisão de anteciparem a volta para São Paulo, para 
passarem a virada daquele ano de 1996 para 1997, na igreja aonde ele havia sido 
criado, batizado e de onde infelizmente se desviou, ficando 13 longos anos 
longe do convívio dos santos. 

21 Anos depois, o Apóstolo Paulo, volta a Vitória do Espírito Santo, para falar 
sobre Avivamento, para anunciar que O Brasil, não tem senhora, mas, 
SENHOR, e que este se chama: JESUS CRISTO DE NAZARÉ. 

Acompanhado pelo Apóstolo Ozenir, Paulo de Tarso voltou à mesma praia, 21 
anos depois, lembrando a despedida e o retorno de Jacó à Betel, para dizer: 

 

VITÓRIA DO ESPÍRITO SANTO! 

VITÓRIA DO ESPÍRITO SANTO! 

VITÓRIA DO ESPÍRITO SANTO! 

VITÓRIA DO ESPÍRITO SANTO! 

VITÓRIA DO ESPÍRITO SANTO! 

VITÓRIA DO ESPÍRITO SANTO! 

VITÓRIA DO ESPÍRITO SANTO! 
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...Nossa próxima parada agora é:                      JOÃO PESSOA – PARAÍBA! 

2018 – Vamos continuar caminhando por nossa Terra, anunciando, 
bradando, gritando, proclamando, fazendo conhecido que est;a 
chegando sobre nós e nosso povo o ANO ACEITÁVEL DO SENHOR! 

JUBILEU DE NOSSA NAÇÃO! 

TEMPO DE PROCLAMAR LIBERTAÇÃO À TERRA &  

DOS VERDADEIROS PROPRIETÁRIOS SEREM NOVAMENTE 
EMPOSSADOS NO QUE LHES PERTENCE POR DIREITO DE 
CRIAÇÃO E DIREITO DE REDENÇÃO: 

OS CÉUS SÃO OS CÉUS DO SENHOR,  

MAS, ESTA TERRA (O BRASIL), DEU-A O SENHOR AOS FILHOS 
DOS HOMENS, E COMO SANTOS DO SENHOR, ASSENTADOS À 
DESTRA DO PAI, EM CRISTO JESUS, MUITO ACIMA DE 
POTESTADES E PRINCIPADOS, TENDO CRISTO EM NÓS, 
ESPERANÇA DE GLÓRIA, REINANDO EM NÓS E ATRAVÉS DE 
NÓS, DECLARAMOS: JESUS É O SENHOR DO BRASIL!!!! 

 

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

	


