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planejando ir ministrar. Recebemos
muitos convites, mas confiamos no
Senhor para nos levar ao país certo, na
hora certa. Desta vez, quatro anos
depois do nosso primeiro convite para
ministrar no Brasil, nós sentimos
liderados para voltar este ano. Depois
de olhar as datas e encontrar a
confirmação do Espírito Santo,
descobrimos que iríamos ministrar em
várias cidades apenas um mês antes do
ciclo eleitoral mais importante do país
até hoje. Essa foi a nossa confirmação
final. No passado, esse
maravilhoso país foi impedido de se
destacar e se tornar uma força de
combate entre as nações. Agora, está
se recuperando da liderança comunista e más intenções estabelecidas pelas obras do
inimigo. Acreditamos que o Senhor deseja derramar uma bênção estratégica no
povo brasileiro e no futuro da nação. As eleições aconteceram no nosso último dia de ministração
em São Paulo. Durante esta temporada eleitoral, os brasileiros estão orando por um tipo de

ELEIÇÕES BRASILEIRAS
Domingo 7 de outubro, marcou o primeiro turno da votação. Um
candidato presidencial é eleito se ganhar 51% ou mais dos votos
durante a primeira rodada. Se não, então outra rodada de votação
ocorrerá entre os dois candidatos principais, até que a maioria seja
alcançada. Em 2014, saímos pouco antes da eleição atual. Dilma
Rousseff foi eleita e depois mais tarde removida por impeachment
dois anos após ter sido condenada por corrupção. Um dos
presidentes anteriores e mais “amado” do Brasil, conhecido
simplesmente como Lula (que na verdade significa polvo em
português) foi preso por corrupção em 2018 e agora está cumprindo
uma sentença de doze anos. Brasileiros estão fartos de políticos que
colocam uma fachada para o público, mas enquanto isso, só estão
interessados em enriquecer-se às custas de milhões de pessoas que
vivem em pobreza total.
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presidente diferente: aquele que vai ajudar a tirá-los de sua recessão financeira e ser alguém que
irá fazer as coisas que eles prometem fazer. Esta eleição é sobre dizer não à corrupção e ao
nepotismo (colocar a família membros e amigos em altos cargos), não ao colapso da família e à
verdadeira definição de família (uma mulher nascida da mãe, um homem nascido do pai e filhos
criados no gênero biológico em que nasceram) e sim a um líder que não tenha medo de se arriscar
a ser impopular, em prol do bem maior e da piedade de uma nação.
Nossa vinda para o Brasil neste momento não é coincidência e nossa oração é que nosso tempo
nesta nação será espiritualmente frutífera e muitos virão a ter um conhecimento do salvador Jesus
Cristo. Nosso desejo é também que as pessoas se afastem da religiosidade e do legalismo na
Igreja e entrem em um relacionamento novo, avivado e dinâmico com Deus. Um relacionamento
que reconhece que Cristo em nós - a esperança da glória! (Colossenses 1:27)

RIO DE JANEIRO
Depois de passar um mês na Polônia, tivemos

cidade de braços abertos. Da mesma forma, o

apenas uma semana para preparar e descansar

povo do Brasil estende uma abertura

nossa língua para cantar em outro idioma. No

inacreditável de hospitalidade e amor para

dia 12 de setembro partimos para nossa

receber missionários. Nossos corações

primeira parada, o Rio de Janeiro. No meio

saltaram de alegria nesse abraço espiritual.

de uma cidade atingida pelo crime, pelo vodu

Poucos outros países podem competir com

e pela imoralidade sexual, está o Cristo

nossos irmãos e irmãs calorosos com essa

Redentor. Empoeirada em um dos seus picos

paixão para nos fazer sentir bem-vindos.

mais altos, esta estátua se estende sobre a
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Pastor Cristiano e seu filho

RECEBIDOS COM AMOR
Nossa primeira parada foi espelhada com grandes sorrisos e
abraços apertados pelos irmãos aguardando-nos no aeroporto. Nós
estávamos indo para experimentar um nível de amor e aceitação
como nunca antes, apesar do Pastor Cristiano e sua equipe nunca
ter nos encontrado antes ou estar debaixo do nosso ministério. Ele
tem pastoreado por muitos anos, e começou uma igreja com 4
pessoas e 8 anos depois estava orgulhoso de nos apresentar a sua
congregação de 400-membros fortes. Ele é tão apaixonado em ver
o crescimento espiritual nos seus discípulos e para ver recémnascidos entrar no Reino.

Como equipe, não sabíamos o que esperar, pois a barreira da língua mostrou ser um problema
logisticamente, mas espiritualmente, provamos que não importa a língua, o Espírito Santo se
moverá e mudará a vida das pessoas como quiser. Que alegria ver lágrimas fluindo com um
espírito de arrependimento e braços estendidos com alegria na adoração!
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Ao longo de nossas séries de ministérios em três igrejas diferentes, muitas
pessoas vieram em busca de salvação e cura. Oh, que alegria podemos nos
alegrar com toda a hoste do céu por cada alma que veio e se rendeu a Jesus. E
esta foi apenas a primeira cidade! Que possamos ir de glória em glória, ver como
Jesus usa a adoração e a Palavra para lavar as almas cansadas e acalmar os
espíritos inquietos!

GOIANIA
Depois de um fim de semana movimentado
em diferentes igrejas no Rio, fomos para
Goiânia, onde ficamos felizes em ver rostos
familiares, nossos amigos Pastor Itamar e
Valdirene Batista (CEO da Marka da Paz - uma
empresa de roupas cristãs de muito sucesso).
Sua casa serviu como nossa base durante o
nosso tempo em Goiânia e estamos muito
gratos por toda a sua ajuda, hospitalidade e
amor. Ainda estamos arando novos solos aqui
no Brasil com as versões portuguesas de
nossas músicas, mas em todos os lugares que
fomos, as pessoas cantavam juntos. Desde a
primeira música, eles adoraram conosco,
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clamando a Jesus pela cura de sua terra. Alto

Senhor as curando. O Senhor está preparando

e claro nós cantamos: “Jesus Tu é o Senhor do

Sua igreja, fortalecendo-a e aliando-a ao

Brasil! Tu és o nosso Deus, o Deus que

próximo avivamento. Nós nos regozijamos

responde a oração. Nós pedimos hoje, remova

quando vimos mais e mais pessoas em cada

toda dúvida e medo. A nação se levanta em fé

reunião vindo em busca de salvação, cura e

e em vitória!”

restauração! Durante nossa estadia em

O pastor John falou sobre rejeitar o espírito da

Goiânia, tivemos o privilégio de ser recebidos

religiosidade no Brasil e entrar

por nossos queridos amigos Pastor Giles e

em um relacionamento com Jesus, e abraçar

Silvia Stevens. Giles é um membro da

que Cristo está em nós; a esperança

diretoria do Vinesong Ministries e somos

da glória! (Cl 1: 25-28)

gratos por sua sabedoria e contribuição.

A adoração pura é o que trará libertação aos

Nosso tempo com eles foi de revigoramento

oprimidos que ainda buscam a justificação

para nossas almas, como colaboradores no

através das obras humanas. Pastor John

corpo de Cristo. Giles, um inglês, tem um

compartilhou o que o apóstolo Paulo escreveu

grande ministério no Brasil e conduz muitas

sobre Cristo estar em nós, trabalhando através

cruzadas evangelistas que vêem milhares

de nós, ao invés de olhar para baixo de um

de pessoas chegarem ao conhecimento de

reino distante, esperando para ver o que

Cristo e Sua obra finalizada na cruz.

faremos de errado. Vimos muitas pessoas

Agradecemos a todos por sua ajuda enquanto

buscando a libertação da dor e da mágoa, e o

ministramos no Brasil.
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No Brasil, os planos podem mudar muito rapidamente e, desde que você consiga
ir com o fluxo, então você pode acompanhar. Descobrimos que estávamos ministrando na
principal igreja das Assembléias de Deus em Goiânia no domingo de manhã apenas na noite
anterior. Nosso tempo de ministério acabou sendo muito poderoso e frutífero. Telmo, um agente
de viagens que foi apresentado a nós por Giles para reservar nossos vôos internos, chegou à nossa

última e final ministração em Goiânia. Ele machucou o braço quando caiu de um ônibus e rasgou
os músculos. Daniel orou por ele após a reunião e ele foi imediatamente capaz de levantar seu
braço, dizendo que ele
tinha sido curado! Ele
não podia acreditar, e
nós estávamos
totalmente espantado
com o amor de Deus e
fidelidade inabalável!

BRASILIA
Daniel e Giles
trabalharam duro para
conseguir o transporte
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rodoviário de Goiânia para Brasília, viagem de
cerca de 3 horas. Depois de todo seu tempo e
esforço, nós pudemos adquirir um grande
furgão que pôde nos levar e toda nossa
bagagem e equipamento. Se você viu como é
nosso equipamento combinado com a
bagagem, junto com 6 adultos e uma criança,
você definitivamente agradece a Deus junto
conosco 😆 .
Tivemos dias incríveis na Igreja Catedral da
Benção - ICB em Braslia, uma denominação que
tem igrejas em todos os estados do Brasil.
Tivemos muitos momentos especiais, incluindo
a celebração do 80º aniversário da Missionaria
Rute, uma dos Pastores fundadores da
denominação.
Missionária Rute De Oliveira, junto com seu
falecido esposo, o apóstolo Doriel De Oliveira, que infelizmente faleceu há dois anos, iniciou seus
esforços missionários há 54 anos. A igreja tem mais de 100 congregaçōes em todo o país e muitos
pastores viajaram de
várias partes do Brasil
para celebrar seus 80
anos com ela e agradecer
a Deus por sua vida.
Um dos momentos mais
significativos que tivemos
foi no domingo à noite,
antes da reunião,
realizamos um pequeno
ensaio de adoração com
a equipe de louvor.
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EVENTO ESPECIAL
Fomos convidados para cantar em
uma reunião de café da manhã para o
governador de Brasília, Rodrigo
Rollemberg, que estava buscando a
reeleição. Pastor John foi
especialmente convidado para orar
por ele.

Mais de 50 pastores, líderes de
denominações estavam presentes
quando declaramos que Jesus era o
Senhor sobre o Brasil. Com base em
nosso curto período de adoração
naquela reunião, o governador veio
ao culto da igreja mais tarde
naquela noite para nos ouvir cantar
novamente o “Anthem Prayer” para
o Brasil.

Pastor John falou sobre muitos aspectos da

juntos na música e, em seguida, convidou a

adoração e Charlene compartilhavam da

equipe de louvor para ir ao altar para a oração.

pureza na equipe de louvor. Nós adoramos
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Quando nós começamos a orar para cada

estava fazendo espiritualmente. Fisicamente, a

membro da equipe, houve um trovão alto, o

atmosfera mudou, a opressão do calor

os céus se abriram e a chuva caiu,

físico e a umidade foi quebrada enquanto a

encharcando o solo seco.

chuva caía limpando a poeira e a sujeira. o

É difícil colocar em palavras o que

trovão era característico de um avanço, a

experimentamos, mas o momento do trovão e

chuva um sinal de novos inícios. Enquanto a

a chuva, assim que começamos a orar pela

chuva lavava as ruas, Deus estava lavando e

equipe de adoração foi simbólica do que Deus

regando corações e vidas.

Depois do final de semana de ministraçōes, o pastor Jeremias nos convidou para a reunião de
pastores da manhã de segunda-feira para falar sobre a Nigéria e a Igreja Cristã da Redenção de
Deus, o Congresso do Espírito Santo que acontece todos os anos em dezembro. Foi no Congresso
do Espírito Santo, há cerca de 5 anos atrás, que Vinesong conheceu o Apóstolo Doriel e o Pastor

Jeremias. Daniel assumiu o desafio de representar a equipe e falar sobre o Congresso. Ele foi
capaz de lhes dar uma breve experiência sobre a RCCG e dar-lhes uma ideia de como é o
Congresso, mostrando-lhes um dos vídeos que produzimos. Ele passou a desafiá-los e incentiválos em seu chamado, dizendo-lhes que a fé e a obediência andam de mãos dadas. Ao dar o
exemplo do fundador da RCCG e de seu sucessor, Pastor Adeboye, os pastores foram encorajados
a sonhar alto e permitir que Deus os usasse para fazer grandes coisas no Brasil. Ao relatar a história
da RCCG na Nigéria e em todo o mundo, os pastores também puderam estabelecer a conexão
com a forma como sua igreja foi fundada.
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A mensagem para continuar a caminhada de fé e obediência a Deus, qualquer que seja o custo,
ressoou profundamente neles. Houve uma presença impressionante de Deus na sala quando os
pastores se lembraram de seu chamado e compromisso com o primeiro amor deles, Jesus Cristo.
Depois dessas reuniões na Catedral da Benção, tivemos outra reunião espontânea organizada pelo
pastor Jeremias em uma igreja chamada Ministério da Fé com o pastor Hugo.
Esta igreja acomodou alguns milhares de pessoas e estava quase cheia para uma reunião no meio
da semana, a noite antes de voarmos para São Paulo. Na manhã seguinte, precisávamos acordar às
3 da manhã para um voo, por isso foi um milagre que essa reunião pudesse acontecer.
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Depois de um incrível culto de adoração, toda a congregação se reuniu para orar
pelo país e as eleições. Houve uma presença impressionante do Senhor quando as pessoas
levantaram a nação em solidariedade e oraram para que a vontade de Deus seja feita.

SÃO PAULO
antes mesmo de chegarmos, sabíamos
que estávamos em mãos seguras e amorosas com a Igreja Metodista Renova São Paulo. Eles nos
convidaram com base em uma indicação de um pastor no Rio com quem tínhamos ministrado
durante nossa última turnê. Nada foi muito em pedir e eles foram tão gentis em nos acomodar e
certificando-se de que todas as nossas necessidades foram satisfeitas. O pastor Alex, que era o
nosso principal contato, foi ótimo e quando chegamos ao aeroporto no início de uma manhã de
quarta-feira, ele nos cumprimentou com um enorme sorriso e abraços, embora nunca o tivéssemos
conhecido antes. Todos que conhecemos na igreja foram tão simpáticos e servos de coração e isso
foi tão refrescante.
Nosso ministério na igreja no dia das
eleições foi muito especial e precioso.
Muitas pessoas vieram para a frente
para a salvação e muitas pessoas
também expressaram sua gratidão por
nosso ministério, que Deus usou para
renová-los e restaurá-los. Em nossa
primeira turnê no Brasil, conhecemos
uma família incrível, com a qual nos
divertimos muito! Heverson e Etiene
Miranda Silva foram uma bênção e foi tão bom passar tempo com eles sairmos juntos durante a
nossa última estadia. Eles têm dois filhos Daniel 12 (quase 13) e Amanda. Desta vez, descobrimos
que seu filho, Daniel, tem um tipo de câncer sanguíneo raro que afeta o sangue em sua medula
óssea. Ele foi diagnosticado no final de maio e quando chegamos em São Paulo, descobrimos que
ele estava em um hospital recebendo tratamento não muito longe de onde estávamos
hospedados. Etiene nos disse que eles estavam no hospital há cerca de 25 dias já e que ela estava
ficando com Daniel 24/7 em seu quarto. Heverson e sua filha Amanda estão viajando para vê-los
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todos os dias desde que ela voltou para a
escola das férias.
Nosso Daniel, Charlene e Rachael foram orar
por Daniel e encorajar seus pais. Eles tiveram
que colocar máscaras e aventais descartáveis
do hospital antes de entrar em seu quarto
para minimizar o risco de infecção por
contato externo. Bem, quem teria sabido que
este quarto de hospital não seria apenas uma

reunião alegre, apesar das circunstâncias, mas também o epicentro de muita diversão e riso
naquele hospital enfermaria. Tem sido um momento muito difícil para toda a família e
especialmente para Daniel, que sofreu dores agonizantes e complicações devido à sua condição.
Nós fomos tão abençoados pela perspectiva e atitude de Daniel. Sua mãe disse que ele não
reclama, e com sua natureza brincalhona, ele está sempre pronto com uma piada ou um
comentário hilário. Mesmo na dor mais excruciante, ele acha algo engraçado para dizer.
Não precisamos dizer que ele é bem amado por todas as enfermeiras e funcionários do hospital
que entram em contato com ele. A família
recebeu uma boa notícia de que um
doador foi encontrado com 100% de
correspondência para sua medula óssea.
Após algumas doses de quimioterapia, o
transplante de medula óssea ocorreu no dia
10 de outubro, o que deve ser a cura final
para sua condição. Após o transplante ele
tem que ficar no hospital por mais 25 dias.
Por favor, junte-se em um só acordo com
ele e sua família e confie em Deus para sua
completa cura e restauração.
Nós oramos que:
•

Que o transplante traria cura total sem complicações

•

Ele iria se recuperar o mais rápido e melhor do que qualquer um dos seus médicos e
especialistas previram
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•

Ele seria um testemunho da misericórdia, benignidade, poder de cura e graça de Deus

•

Os médicos, enfermeiros e funcionários do hospital seriam salvos quando tocados pelo
amor de Jesus através das vidas de Daniel e de toda a sua família.

•

A família se tornaria mais forte juntos, e seu amor por Jesus seria evidente para todos

•

Que a irmã do Daniel, Amanda, se sentirá amada e especial, mesmo no meio de toda
atenção sendo dada a seu irmão

•

Deus receberá toda glória pela vida do Daniel e sua cura.

E finalmente
Nenhuma viagem é possível
sem a ajuda de muitas pessoas
que fazem tudo o que podem
para nos ajudar de várias
maneiras, prática e
espiritualmente.
Agradecimentos especiais a
Giles e Silvia por tudo o que
fizeram para nos ajudar nesta
turnê logisticamente,
praticamente e por sua
amizade e os tempos de
companheirismo que pudemos
compartilhar com sua família.
Pastor Itamar Batista, que
administra Marka da Paz, uma
empresa de roupas de sucesso e crescimento, enquanto estuda para o seu Mestrado em
Administração de Empresas (MBA) ajudou a organizar muitas reuniões para nós. Ele também nos
recebeu em sua bela casa e ele, sua esposa Valdirene e sua irmã Mara e seu cunhado Marcos,
juntamente com toda a família, nos receberam de braços abertos, servindo de todas as maneiras
possíveis.

14

BRASIL 2018

OCTOBER 11, 2018

Somos gratos pelo Pastor
Jeremias e sua família, de
Brasília. Ele encontrou
tempo, em meio sua
responsabilidade de
supervisionar mais de 100
igrejas em todo o Brasil, para
nos ajudar a organizar e nos
ajudar com qualquer problema
que tivéssemos. Ele também
abriu sua casa para nós, dandonos mais uma experiência de lar
longe de casa.
Jaier Batista, um membro do exército brasileiro, um piloto de rali, nosso motorista pessoal e nosso
amigo, foi um exemplo incrível para nós. Ele nos serviu de todo o coração enquanto estávamos em
Brasília, com tanta devoção e dedicação, um verdadeiro exemplo de servir a Deus e não meros
humanos (Colossenses 2:23). Nós nunca esqueceremos a noite em que ele demonstrou suas
credenciais de condução e o choque que tivemos ao virar a esquina (em alta velocidade) para ser
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enfrentado por três policiais em cavalos. Não sabemos quem ficou mais chocado: os cavalos, os
policiais ou nós! Agradecemos também a Sandra, sua esposa, que livremente nos permitiu tê-lo
durante a nossa estadia com alegria e satisfação.
Há muitos outros que nos ajudaram, nos serviram e nos amaram ao longo do
caminho. Nós amamos você e apreciamos tudo o que você fez para que nosso
tempo no Brasil fosse um sucesso.
Muitas pessoas de todas as idades deram glória que pertence totalmente a Deus. Continua a nos
alegrar que o Deus do Universo nos usaria para alcançar as pessoas para a Sua glória, não por
causa de quem somos, mas por causa de quem Ele é. Servimos um Deus maravilhoso que chama
as pessoas para si e quer que nós O conheçamos e O façamos conhecido onde quer que
estejamos, usando o que Ele nos deu para fazer. Para Deus seja toda a glória!
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