ANO NACIONAL DE
ARREPENDIMENTO
Pronunciamento

e

chamada

à

humilhação, à oração, à busca da
Presença de Deus e a um verdadeiro
arrependimento dos nossos maus
caminhos como cristãos no Brasil.

O Conselho Apostólico Brasileiro é um colegiado formado por líderes cristãos de toda a nação brasileira,
que teve seu início no ano de 2005, quando passou a se reconhecer a restauração dos Ministérios do
Cordeiro. Nosso maior alvo é poder ser uma Voz Profética para a nossa nação brasileira e podermos
servir a Igreja de Cristo do Brasil humildemente, para que toda a Promessa de Deus para a nossa
nação possa se cumprir. Maiores informações: www.conselhoapostolico.com
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Recebemos de Deus o peso de responsabilidade de anunciar à Igreja
de Cristo em nossa nação, que nos aproximamos do ano do nosso
Bicentenário como nação livre, para trilhar seu destino, época que
segundo a Palavra de Deus deve ser observada pelo Seu povo, como
um Tempo de se Proclamar Liberdade à Terra e de serem restituídos
em todas as promessas dadas pelo Eterno ao Seu povo, sejam lá
porque situações foram perdidas. É um tempo da Justiça de Deus, de
Restituição e de Realinhamento com os Planos Eternos do Nosso Pai
para com o Seu povo.
Deus tem falado pela boca de muitos profetas que precisamos nos
arrepender profundamente dos nossos maus caminhos e voltar a
Deus e aos Seus Planos e Projetos para nós.
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servir a Igreja de Cristo do Brasil humildemente, para que toda a Promessa de Deus para a nossa
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O Nosso Pai Eterno, fez coincidir que o último aniversário de nossa
nação, seu 199º ano de história, dia de celebrações Pátrias,
coincidisse com o YOM T’RUAH (Expressão hebraica que anuncia o 1º
Dia do 7º mês, segundo: Levítico 23:24), dia em que toda a nação
de Israel é despertada ao som dos Shofares para um Profundo
arrependimento, estabelecido na Bíblia, no 10º dia deste 7º mês.
Tem ficado claro, que não é possível reivindicarmos as Bênçãos e o
Favor do Nosso Deus, que é Rico em Misericórdia, se não voltarmos
para Ele, primeiramente, com todo o nosso coração.
Para que O Nosso Deus, ouça o nosso clamor, perdoe os nossos
pecados e sare a nossa Terra, resgatando-nos das maldições,
consequência dos nossos próprios pecados, inclinamos o nosso
coração para atender a Convocatória do Espírito Santo para um ano
de Arrependimento pelos pecados da Igreja.
Reconhecemos assim que não são pecados destes ou daqueles, mas,
OS NOSSOS PECADOS e humildemente clamamos ao nosso Pai que
nos perdoe, pois estamos dispostos a mudar, com verdadeiros frutos
de arrependimento.
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O CHAMADO
Ouça o que O Espírito Santo tem dito às Igrejas! Ouça o que O
SENHOR tem falado com a nossa nação do Brasil, em especial com o
povo que é chamado pelo seu Nome, nós os cristãos.
Esta Proclamação e chamado jamais pretenderam ser conclusivos.
Deus há de conduzir cada irmão, cada família, cada congregação,
cada região de nossa nação a uma experiência poderosa e
transformadora com o Próprio SENHOR, através do Seu Espírito
Santo.
Nosso objetivo é compartilhar o que temos ouvido do Espírito Santo
sobre arrependimento, pois biblicamente, toda vez que servos de
Deus O buscam de todo o coração, O SENHOR Se deixa achar por
eles, conduzindo-os à Verdade.

A ESTRATÉGIA
Neste ano que se iniciou em 07 de Setembro de 2021, data que
coincidiu com o Yom T’ruah, O SENHOR nos chamou para um ano de
Arrependimento e isso deve ser diário.
Estaremos como Igreja de Cristo na nação brasileira, fazendo
encontros de arrependimento e confissão de pecados.
O Nosso grande alvo não é reconhecer que erramos, apontarmos os
erros,

mas,

uma

REAL

TRANSFORMAÇÃO,

uma

MUDANÇA

PROFUNDA, através da decisão de abandonarmos estes Pecados.
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INSTRUÇÕES:
1. Seja sincero com Deus, peça ajuda ao Espírito Santo;
2. Se permita a dúvida, ouça críticas, permita que Deus sonde o seu
coração; deixe de arrazoar, de contra-argumentar, de se defender;
se está errado fale com Deus e peça ajuda para que você possa ser
transformado.
3. Peça perdão, reconcilie-se; libere perdão, permita que quem te
feriu vá em paz.
4. Promova e participe de reuniões familiares, congregacionais,
assembleias solenes, sobre o tema: Arrependimento. Procure
observar onde você está pecando, onde está com o coração duro a
ponto de só ver os pecados e erros nos outros irmãos. É provável que
se o Espírito Santo de Graça e Súplicas cair sobre você, não haverá
condições e nem tempo para você apontar os erros dos outros, estará
bastante focado em ser ajudado por Deus para mudar aquilo que te
afasta do nosso Pai.
5.

Trabalhe para que em sua cidade haja muitas reuniões em

especial: Assembleias Solenes (No final deste documento haverá
um apêndice com sugestões para este tipo de reuniões) em
que a Igreja de Cristo se junta para confessar seus pecados com o
desejo de abandoná-los diante de Deus. Aproveitem as datas
significativas como, por exemplo o aniversário da cidade onde você
vive, já que tradicionalmente o aniversário de sua Cidade é feriado
Municipal, que neste dia haja confissão e arrependimento pelos
pecados da cidade. Convide os ministérios da cidade (promova
unidade), se reúnam para orar nas Prefeituras, Câmara dos
Vereadores, etc.
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TEMAS PARA ARREPENDIMENTO
1. PECADOS DA IGREJA – ABANDONAR A PALAVRA
Nos Arrependemos, confessamos e pedimos perdão por:
● Abandonar Palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, ouvindo
mais opiniões, impressões, experiências pessoais, do que a
Revelação de Quem Ele é expressa em Sua Palavra.
● Por nos desviarmos da palavra de Deus.
● Por termos pregado um falso evangelho diante da nação toda.
● Perdão por termos declarado que a Palavra de Deus não se
cumprirá como está Escrita, desmentindo as Profecias sobre os
Tempos que antecedem o Governo de Cristo neste mundo e a
manifestação do “Homem da iniquidade” com o cumprimento
cabal de toda a Palavra de Deus. Nunca uma Profecia,
pregação ou pregador, vai proferir algo contrário, que
anula, desconsidera, inviabiliza ou desmente, a Palavra
de Deus.
● Perdão pelas mentiras pregadas sobre uma “Igreja Triunfante”,
e o Poder de adquirir riquezas e manifestar sinais por parte de
líderes carismáticos que tem conduzido incontáveis pessoas ao
engano;
● Perdão quando não consideramos:
Evangelho.

Anátema

todo Falso

● Perdão por sermos omissos e por não querer nos indispor com
as pessoas deixamos de confrontar o espírito do engano que
tem destruído vidas na Igreja de Cristo.
● Perdão por termos abandonado O Nosso Primeiro amor e por
estarmos tolerando viver assim;
● Por deixarmos de amar a vinda do Senhor;
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● Por vivermos uma terrível falta de unidade e disputas e
competição entre irmãos, ministérios e igrejas, como se
disputássemos um mercado. Nos desviamos de Deus e
precisamos voltar!
● Pedimos perdão por estamos querendo atrair benefícios para
nós e nossos ministérios, no lugar de dar, aconselhar, ajudar
para que os outros se desenvolvam; estamos tomando em vez
de doar; estamos falando muito em vez de agir. Jesus, como
solução para este problema nos ordenou voltar às primeiras
obras.
● Por continuarmos desejando ser como as outras nações da
Terra, como os outros povos, como as outras culturas, como os
que se perdem e nisso temos DESPREZADO A DEUS.
● Perdão por desejarmos que homens sejam a solução dos
nossos problemas e que governem sobre nós para que
tenhamos dias melhores e com isso temos REJEITADO a Deus
(I Sm 8:7 e 8).
● Por deixarmos de confiar e buscar a Deus e O trocarmos pelo
sistema Político do Mundo;
● Perdão pelas desculpas de que precisamos agir politicamente e
vemos o nosso povo ser conduzido como “Gado”, quando
somos ovelhas de Cristo e Sacerdotes a fim de buscar a face
de Deus, para que Ele sare a nossa terra;
● Por colocarmos nossa confiança em pessoas investidas de
autoridade para termos paz, segurança, provisões e para que
os valores de nossas famílias sejam preservados. Quando
agimos desta maneiram não estamos ajudando nossas
autoridades, pessoas por quem devemos orar, interceder,
aconselhar e confrontar nos seus erros e pecados, mas as
empurramos para um abismo, pois O Eterno não divide a Glória
Dele com ninguém!
● Por deixarmos de influenciar, sendo firmes nos nossos valores
e princípios (talvez para não sermos perseguidos e presos),
para sermos influenciados, cooptados, tratados como pessoas
chaves para manipular multidões de eleitores e assim deixamos
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de ser profetas para sermos "conselheiros” sem o Dom do
Espírito da Profecia fluindo em nós.
● Pedimos perdão porque a igreja se acomodou e se moldou,
assumindo uma posição como de um nicho da sociedade.
Declare: Nós não pertencemos a esta sociedade, nós estamos
neste mundo, mas, não somos deste mundo. Estamos aqui
para implementar um Reino que não é deste Mundo.
● Por termos ignorado nosso papel de Sacerdócio Real e povo de
Propriedade Exclusiva de Deus!
● Por deixarmos a vida de renúncia, abnegação de nós mesmos,
da vida de oração, fé, santidade e zelo para nos importarmos
mais com os números e com as finanças. Declare: Somos a
Igreja de Cristo e precisamos nos posicionar como Noiva com
seu Caráter, seu Amor, seu Perdão, sua Misericórdia.
● Perdão por termos chamado de Igreja o fruto do esforço,
técnicas, marketing, manipulação, engano, mentiras, etc.
● Por termos orado pouco e estado pouco em comunhão, para
experimentar o ambiente onde Deus libera a Vida e a Bênção
para sempre!
● Por não termos tomado nosso lugar como Sacerdotes diante da
nação Brasileira, intercedendo, exortando e abençoando a
nação.
● Por termos desprezado nossa vocação, nosso destino e as
promessas de Deus para nós!
● Deus nos tem apontado como um “Dom Redentivo” para a
nossa nação a adoração e a oração, e isso desde os
primórdios do Brasil. Deus nos tem dado grandes
oportunidades e se derramado sobre nós em momentos
marcantes de nossa História. Nós, no entanto, temos perdido
oportunidades tão grandes de Deus para avançar ainda mais,
por pecados dos quais hoje queremos nos arrepender. Como
em 1910 quando o Pentecostalismo chegou ao Brasil, mas,
ficou fechado dentro de uma denominação. A Renovação
Carismática nos anos 50 e 60 no meio das Igrejas Tradicionais,
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obra tão Gloriosa do Nosso Deus, não obstante a isso, pecamos
em muitas divisões de irmãos contra irmãos.
● Pecamos quando no final do Séc. XX e Início do Séc. XXI, houve
uma explosão na Adoração, mas, infelizmente uma parte foi
tomada pelo Mercantilismo. Alguns dos nossos Salmistas e
Profetas tornaram-se Cantores e Personalidades do Mundo
Gospel e passamos a cantar os Cânticos do Nosso Deus em
Terra estranha.
Nos arrependemos, confessamos nossos pecados e pedimos perdão
quando nos calamos e prendemos em cárceres os Jeremias de nossa
nação que choram e estremecem ao som das trombetas que chamam
todos ao arrependimento.
Assim como Jeremias, precisamos chorar pela nossa nação:

"Ah, se minha cabeça se tornasse em águas, e os
meus olhos numa fonte de lágrimas! então
choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu
povo." Jeremias 9:1
"Ah, entranhas minhas, entranhas minhas! estou
ferido no meu coração! o meu coração ruge; não
me posso calar; porque tu, ó minha alma, ouviste o
som da trombeta e o alarido da guerra." Jeremias
4:19
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2. PECADOS DA IGREJA - INFLUÊNCIA DO ESPÍRITO DE
BALAÃO
● Pedimos perdão, por termos tolerado e praticado obras sobre a
influência do espírito de Balaão, aceitando recursos financeiros
de governantes para profetizar falsamente ao nosso povo e
também, por não denunciar, pelo contrário, por ajudar a que o
nosso povo coma “coisas sacrificadas aos ídolos” e “pratique
prostituição espiritual”. Temos caído nas ciladas armadas
contra nosso povo e o nosso povo percebendo nossa postura,
nos segue praticando o mesmo tipo de prostituição. Misturando
política partidária com governantes que se tornaram ídolos
humanos e nisso deixamos nossa posição de autoridade,
tornando-a barata e corrompida, e nisso temos Pecado contra
O Eterno Reino de Deus – Ap. 2:14
● Pela Multidão do “seu Comércio” (Rede de influências), Satanás
caiu e vemos líderes e denominações que alcançaram
notoriedade em nossa nação elegerem representantes seus,
não para influenciar os Governos com Valores dos Céus, mas,
para serem lobistas e para beneficiarem as próprias estruturas
que os elegeram, pelo número de seguidores que conseguiram
cooptar. Deus, pedimos perdão.
● Por termos pecado quando fortalecemos politicamente A ou B,
através de partidos ou visões de governo. Nós não podemos
ser partidários! Assim como Natan, temos que ser a voz
profética que ora por seus líderes, mas, que denuncia seu
pecado e abre o caminho para um verdadeiro arrependimento,
destes que Deus por um propósito investiu de autoridade.
● Pedimos perdão por vemos os erros, percebemos os desvios,
mas, não manifestamos o amor de Deus, que corrige o filho a
quem ama, nos calando para preservar a nossa posição
cortesã.
● Por termos tirado proveito da boa vontade e fé das pessoas;
através de uma busca gananciosa pelo que as pessoas podem
dar.
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● Por termos praticado manipulação por causa da situação
financeira e temos rejeitado palavras que nos confrontam a
abandonar estas práticas;
● Pedimos perdão como Igreja da nação brasileira, por muitos de
nós, ministros, nos desviamos do propósito do Senhor para a
aplicação dos recursos financeiros a nós confiados, já que por
muitas vezes estes recursos foram aplicados de forma vil,
enganosa
e
escusa.
(Devemos
reconhecer
que
é
responsabilidade da Igreja de Cristo, aplicar fielmente os
recursos recebidos, cumprindo a parte do que nos cabe como
Igreja, exercendo a nossa reponsabilidade social, cuidando dos
necessitados entre o povo e praticando justiça, sendo assim a
Igreja deixa de se assemelhar ao Mundo e aos negócios do
presente século, para ser a Bíblia que o mundo vai ler e assim
poderemos discipular as nações, conforme envio e
mandamento do nosso Senhor Jesus Cristo).
● Por termos pecado contra Deus e contra a Sua Palavra não
entendendo que os problemas que estão manifestos em nossa
nação são nossa culpa, pois a Sociedade reflete os valores que
estão nela. Assim a olhos nus, percebemos que as agendas PróAborto, de Ideologia de Gêneros além dos terríveis escândalos
de corrupção que não são punidos, demonstram que nós como
Cristãos no Brasil, não temos conseguido influenciar com os
valores dos céus a nossa sociedade. Não temos discipulado
nossa nação e pelo contrário, temos as mesmas práticas de
corrupção, os mesmos índices de divórcio, de violência
doméstica, de violência sexual e de corrupção sexual, que se
vê no mundo, também são auferidos no meio dos cristãos.
Deus deixa claro quando diz: "SE O MEU POVO" - O que tem trazido
o Juízo de Deus às nações é a falta da manifestação da Igreja
naqueles lugares; MAS, "SE O MEU POVO..." Deus estabelece uma
relação com o Seu povo para arrependimento para que haja uma
restauração verdadeira. Esta restauração não está vinculada a
alguém fora do Corpo de Cristo, a algum sistema político – “AS
ARMAS DA NOSSA MILÍCIA (NÃO SÃO CARNAIS) – MAS, SÃO
PODEROSAS EM DEUS!”
A cura da nossa terra está ligada ao nosso arrependimento
verdadeiro!
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3. PECADOS DA IGREJA - PROSTITUIÇÃO ESPIRITUAL
Nos arrependemos, confessamos e pedimos perdão por termos
tolerado, aceito e praticado coisas sob a influência do espírito de
Jezabel e sua prostituição espiritual na igreja, com fogo estranho,
manipulação emocional, e outras tantas coisas abomináveis;
● Nos arrependemos e pedimos perdão por termos tolerado,
aceitado a morte do ministério profético bíblico, de Cristo,
pautado na Palavra de Deus e no poder da ressurreição, quando
Ele, Jesus, nos deu profetas.
● Pedimos perdão por passarmos a aceitar um profético místico
e não confrontamos mais palavras que distorcem as Escrituras,
Palavras que afrontam a Bíblia Sagrada e tão pouco Profecias
que jamais se cumpriram, pois jamais foram geradas em Deus.
● Por termos tolerado e incentivado o conhecimento das “coisas
profundas de Satanás”, temos nos submetido a ensinos de
demônios e em nossos ministérios de cura e libertação temos
gerado portas para a Apostasia.
● Por termos deixado de buscar, estudar e ensinar conceitos de
Batalha Espiritual fundamentados na Palavra de Deus e
permitirmos sem contestar que de forma inescrupulosa
princípios inegociáveis da Palavra de Deus sejam distorcidos.
● Por termos deixado de nos aprofundar na Palavra de Deus pelo
Espírito Santo, de estudar e nos fundamentar na Doutrina de
Cristo, nos ensinos dos Apóstolos do Cordeiro e dos escritos
Apostólicos, bem como estudar a História da Igreja, inclusive
dos seus desvios de onde precisamos nós hoje, nos arrepender
e voltarmos para Deus e Sua Palavra.
● Por termos pecado, quando toleramos, aceitamos e ensinamos
sob a influência do espírito de Jezabel que quer fazer com que
Acabe se sinta o centro de tudo, protegido e satisfeito em seus
desejos, quando na verdade ele está totalmente dominado por
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este espírito
é centro).

que

produz

o

Antropocentrismo

(Homem

● Por querermos ser “mais humanos”, sendo que já somos
suficientemente humanos (caídos) e o que precisamos mais,
muito mais é sermos mais “divinos”, parecendo com Jesus e
manifestando Cristo em nós, Esperança de Glória.
● Por termos permitido, aceitado e incentivado o Evangelho da
autoajuda (O homem é o foco). As pessoas têm de ser felizes,
têm de ter seus desejos satisfeitos e aquilo que traz um
desconforto deve ser evitado pois precisamos criar uma
experiência positiva para que as pessoas desejem permanecer
frequentando nossas reuniões e contribuindo com os nossos
programas.
•

Precisamos nos arrepender pois sabemos que há um ensino
pecaminoso sobre Prosperidade segundo valores do Mundo e
sobre o que alguns chamam de Hiper-graça, que mais parece
um passe livre para pecar, já que se ensina que a Salvação nos
foi conquistada por Jesus e nada pode mudar esta situação,
portanto é possível viver na prática do pecado e chamar isso
de amor e de liberdade. A grande questão é que precisamos do
Espírito Santo para ver que tais pensamentos e práticas fazem
parte hoje da nossa maneira de ver o mundo e de viver e
precisamos nos arrepender destas práticas e só Deus pode nos
revelar com clareza de que forma temos crido, praticado e
ensinado estas coisas.

● Pedimos perdão por termos procurado amoldar o evangelho e
a Palavra de Deus à realidade dos nossos dias, mas, não temos
deixado a Palavra de Deus transformar as nossas mentes para
que possamos nos amoldar a Cristo e ao Evangelho do Reino
de Deus. Deixamos então de denunciar o pecado, com o
pretexto de manifestar o amor. O amor que muda o mundo é o
zelo pela palavra de Deus.
● Pedimos perdão por chamarmos de altar, os locais elevados
aonde músicos, cantores e pregadores estão e chamamos as
pessoas para se aproximarem “destes Altares” em que estas
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pessoas estão. Neste lugar, muitos se ajoelham e se dobram e
choram e nos esquecemos que só há duas coisas que podem
estar sobre um altar: Um sacrifício ou um Ídolo. Todos nós,
todos somos chamados para sermos sacrifícios vivos, santos e
agradáveis a Deus e devemos voltar, nos reposicionar através
da restauração do altar, onde haverá oferecimento de
holocaustos (sacrifícios inteiramente queimados), mortificação
do nosso homem interior/EGO, e o retorno à verdadeira
adoração e À Única Pedra de Angular e aos fundamentos dos
santos apóstolos e profetas que foram usados para que a
Palavra de Deus chegasse até nós.

Jo. 4: 23.e 24 “Mas vem a hora e já chegou, em que
os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em
espírito e em verdade; porque são estes que o Pai
procura para seus adoradores. Deus é espírito; e
importa que os seus adoradores o adorem em
espírito e em verdade.”
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4. PECADOS DA IGREJA - LETARGIA
Nos Arrependemos, confessamos nossos pecados e pedimos perdão
por:
● Termos pecado, mesmo ouvindo o Shofar, mesmo sendo
confrontados, o estado de letargia ainda nos aprisiona.
Precisamos orar juntos, precisamos nos aperceber que esse
mal não está ocorrendo apenas conosco, mas, sim está no
nosso meio. Ficamos flácidos com o pecado, não temos mais
achado escandaloso alguns comportamentos. Há um
entorpecimento que está nos levando ao sono mortal.
● Perdão por termos feito coisas para Deus, obras, mas, que não
são íntegras. São obras, mas não são desprovidas de
iniquidade, de pecado, de contaminação, e Cristo tem visto e
nos advertido. Precisamos odiar até as roupas contaminadas
pelo pecado e pelo desejo ardente da nossa carne.
● Pedimos perdão pois mesmo ouvindo que é hora de nos
levantarmos, continuamos deitados e não nos esforçamos para
acordar. O risco da vinda do Senhor se dar em hora que não se
sabe só é “risco” para os que dormem. Para os que estão
despertos e com suas lâmpadas acesas e com azeite em suas
botijas e que amam a vinda do Senhor, Sua chegada é
aguardada como o nascer do sol pelas sentinelas, como a Noiva
pelo Seu Amado. Jesus nos adverte não apenas a acordarmos,
mas, a despertarmos outros que também estão como mortos,
presos em suas dúvidas e enlaçados pelo pecado.
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5. PECADO DA IGREJA – EVANGELHO DISTORCIDO
Nos arrependemos, confessamos e pedimos perdão por termos
tolerado, aceito, praticado e pregado o evangelho morno da teologia
da prosperidade, que reduz a graça ao dinheiro. Sucesso ministerial
a finanças, quantidade de pessoas ou likes nas mídias sociais,
permitindo a infiltração de Mamom como outro senhor de muitos,
diante do nosso Senhor. Que permite e aceita pecados, em nome de
uma falsa graça inclusiva. E assim, muitos ministérios se tornaram
espiritualmente miseráveis, pobres, cegos e nus. Mas ainda há
esperança, porque são filhos! (Ele corrige aos filhos a quem ama! Hebreus 12:8) – Apocalipse 3:15-19
● Por termos pecado com Ministérios que começaram como
expoentes do que Cristo estava fazendo em nossa nação, e
então cresceram e tornaram-se denominações que não
precisam mais do Corpo de Cristo, pois são muito influentes e
só se envolvem com aquilo em que são protagonistas ou com
o que vai trazer notoriedade para seu nome e liderança;
● Por considerarmos o que fazemos, o nome que temos, o que
realizamos, a quantidade de pessoas que podemos influenciar
como fruto das nossas habilidades, métodos e carisma dos
líderes influenciadores. De fato, é O nosso Deus que dá a todos
Graça para realizar um serviço. Jamais vai cobrar de alguém
aquilo que não lhe foi confiado, mas, vai premiar o que
desenvolveu e aplicou seus dons e talentos lhe acrescentando
outros. O Amor ao nosso nome, às nossas conquistas, à visão
que recebemos de Deus e aos métodos de crescimento que
desenvolvemos, nos tem roubado a verdade de que O SENHOR
É A NOSSA BANDEIRA. É sobre o Seu Estandarte de Amor que
todos nós devemos estar.
● Por não compreendermos que Deus nos chama todos a servir e
quanto mais recursos Ele nos dá, maior pode ser a qualidade e
o alcance do nosso serviço. Usamos então os recursos para
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cada vez mais sermos notados e influentes e vemos outros
irmãos nossos que poderiam ser beneficiados por tais recursos
sofrerem tanto, por jamais terem acesso a tais condições. Nos
esquecemos que Deus nos chamou para fazer Justiça, fazendo
com que aquilo que Ele nos deu possa ser compartilhado com
outros tantos, sendo assim bom despenseiros dos tesouros do
nosso Pai. Com este pecado, geramos uma sociedade que em
suas leis e processos burocráticos seja privilegiado a pessoa
do rico impedindo o acesso à Justiça ao pobre que é roubado,
injustiçado, enganado e que sequer conhece os seus direitos.
Deus nos chama a praticar Justiça. Precisamos nos lembrar que
as vestes da noiva do Cordeiro serão: “Atos de Justiça”.
● Por não reconhecermos que Deus deu mais talentos a uns do
que a outros e capacidade de administrar e gerir pessoas e
recursos. Não nos lembrando que é Deus quem dá o Dom de
adquirir riquezas, passamos muitas vezes a vida tentando ficar
ricos e alcançar marcas e ter números e ser conhecidos e
influentes, coisas que são tão fáceis e simples para alguns,
parecem ser intangíveis para outros que não se agradam do
Senhor e por isso se entristecem, adoecem e não reconhecem
quem são em Cristo Jesus.
● Temos pecado, pelo anseio da fama dos famosos, na esperança
que eles possam nos emprestar ou nos ensinar como conquistar
(essa fama), adquirindo a influência e fama deles para nos
tornarmos deste mesmo seleto grupo;
● Temos pecado também em acusar aqueles a quem Deus tem
dado influência e capacidade de mobilizar multidões de terem
se esquecido de valores e do Corpo de Cristo, nos esquecendo
que somos todos irmãos e cada um de nós recebeu capacidade
para realizar uma parte do que Deus esperava de nós como
Igreja de Cristo. As agendas, os compromissos, as
responsabilidades financeiras inimagináveis para alguns, são
realidades que Jesus confiou para uns e não para outros e por
isso, precisamos parar de ferir o Corpo de Cristo e crer que o
mesmo que está operando mudanças em nós, está ao mesmo
tempo tocando nossos irmãos em todas as esferas do Corpo de
Cristo, pois esta é uma ação Dele, e por Intermédio dEle e para
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a Glória Dele, todas as coisas estão se manifestando na hora
certa.
● Por muitas “Palavras de ensino maravilhosas, mas, pouca ou
nenhuma organização para que possamos realizar a Palavra
que nos foi revelada. A Igreja assim, com muita palavra e
pouca ação, tem se tornado obesa e sem influência positiva.
● Pedimos perdão pelos Ministérios do Cordeiro, pois no lugar de
ensinar a fazer, treinar, capacitar, são eles que depois de muito
tempo continuam fazendo, para que possam se perpetuar como
destaques já que as congregações já se habituaram à sua
pregação, a sua visão de mundo, e “tendo experimentado o
vinho velho, ninguém quer o novo”. Temos pecado não
cooperando para o Aperfeiçoamento dos Santos para a obra do
Ministério. Temos de sair da Teoria e ir para a Prática do
Evangelho. A Terra está pronta. Temos as sementes, vamos
semear!
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6. PECADOS DA IGREJA – COM A CASA DE ISRAEL E COM O POVO
JUDEU
“Que chorem os sacerdotes entre o Pórtico e o altar, e que digam os
ministros de YHVH: ‘Tem compaixão e poupa o Teu povo, ó YHVH.
Não entregues a Tua herdade [Israel] ao opróbrio e um objeto de
escárnio, ou um provérbio [humilhante] entre as nações [gentílicas].
Por que haveriam eles de dizer entre os povos: ‘Onde está o seu
ELOHIM?”(Joel 2.17)
Nos Arrependemos, confessamos nossos pecados e pedimos perdão
por:
•

Como Corpo do Cristo, não estamos alinhados aos propósitos
redentores do SENHOR para com a Casa de Israel, porque não
compreendemos que ‘orar pela paz de Jerusalém’ [ordenança]
significa orar pelo regresso de Jesus. Nosso pecado é duplo:
desobediência à ordem de orar pela paz de Jerusalém; não
desejar o Seu regresso do Rei, não orar e não zelar por ele, não
buscar de todos os meios preparar o caminho para Seu
regresso glorioso em nossa geração.

•

Pedimos perdão pois, enquanto Corpo de Cristo, somos
responsáveis pela teologia da substituição - e levianos em não
tratar a questão com seriedade, fingimos que isso não existe
mais em nosso meio, porque usamos o Shofar, falamos
palavras em hebraico, vamos a Israel e celebramos Festas
Bíblicas.
Por não entendermos as Escrituras [falta de
comunhão genuína com Deus e sua Palavra], não
compreendemos os Seus propósitos para com Israel física e
para com o povo judeu. Simplesmente, os descartamos, e não
dizemos mais que foram os Judeus que mataram a Jesus, mas,
continuamos querendo assumir o Lugar que é de Israel, nos
chamando de Israel de Deus.

•

O bem que não praticamos se converte em mal contra nós
mesmos. Assim como os cristãos dizem que eles substituíram
a Israel, os mulçumanos dizem que a última revelação é a deles
e que eles substituíram os cristãos diante de Deus. Ao
tomarmos o lugar dos Judeus, não entendemos que dos dois
povos, O Eterno fez Um só povo e que neste Mistério que estava
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oculto no Coração de Deus, há grande benção para nós e para
o Mundo, Vida entre os mortos.
•

Pecamos quando achamos que textos da Bíblia explicitamente
direcionados à Restauração de Israel e dos Judeus, são textos
e promessas para nós, não judeus. Assim como os judeus não
leem, Isaías 53, nós cristãos não lemos Romanos 9, 10 e 11,
reconhecendo que Deus tem propósitos claros e eternos com a
Casa de Israel.

•

Temos Pecado em não nos posicionarmos para que Jerusalém
seja reconhecida como Capital Indivisível do Estado Judaico de
Israel. Temos pecado não pressionando, não sendo firmes com
o nosso Governo que prometeu, mas, não cumpriu a promessa
de levar a Embaixada Brasileira para Jerusalém, como outros
países fizeram. Será que o mal que estamos enfrentando ainda,
não é porque não fizemos o que prometemos segundo a Palavra
de Deus?

•

Pecamos em não nos revoltar e não profetizar ao nosso governo
para tirar do nosso Território a Embaixada da Autoridade
Palestina de nossa Capital Federal, sendo que a Terra que eles
pleiteiam e que dispõe de Embaixada em Brasília foi Prometida
por Deus a Abraão, Isaque, Jacó e seus descendentes para
sempre.

•

Temos pecado desconsiderando as advertências descritas na
Carta de Paulo aos Gálatas e temos visto muitíssimos não
judeus, descontentes com a Igreja de Cristo, por seus pecados
e suas mazelas, se meterem no Judaísmo chamado de
messiânico, sem serem judeus. Praticando coisas que jamais
foi pedido para os não judeus, e pior, tornando-se como os
fariseus que não conseguindo cumprir todos os mandamentos,
tornaram-se assetas, hipervalorizando o que praticam da Lei e
escondendo os pecados embaixo do tapete onde aparente
ninguém vê (apenas O Eterno).
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•

Temos Pecado não buscando aprender como servir a Deus
juntos. Não podemos mais obrigar os outros a praticarem
nossos costumes. Temos de aprender a servir, amando uns
aos outros, cultuando juntos (ainda que em tradições
diferentes), O Único que é Digno.

II Crônicas 7: 14 – “Se o meu
povo, que é chamado pelo meu
Nome, se humilhar e orar e me
buscar e se arrepender dos seus
maus caminhos, então, Eu ouvirei
dos

Céus,

perdoarei

os

seus

pecado e sararei a sua Terra.”
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APÊNDICE - 01
Pauta de Oração
1) Orar para que sejam desfeitas as maquinações daqueles que
buscam seu próprio bem fazendo o mal à nação, se deixando usar
por espíritos imundos para roubar, matar e destruir a nação. Que
sejam guiados ao arrependimento.
2) Orar pelos órgãos judiciais no Brasil e clamar para que a justiça
com que julgam o povo brasileiro seja justa e imparcial. Que o
Senhor intervenha na vida dos homens e mulheres que trabalham
no serviço da nação na área da administração da justiça. Que
possam sentir a presença do Espírito Santo de forma que
procedam de maneira rápida e eficaz em seu trabalho. Que
possam entender que estão nestes importantes postos não para
infundir temor ao que faz o bem, senão aos que violam a lei.
3) Orar para que os casos de corrupção que estão pendentes de
juízo e os que estão aguardando sentença sejam retomados com
toda seriedade e apego à lei por parte das autoridades.
4) Orar para que todos aqueles que são culpáveis de haver
infringindo a lei direta ou indiretamente, sejam sentenciados
segundo estabelece a lei brasileira, porque o atraso na execução
da lei tem feito desfalecer o coração da população.
5) Orar por aqueles que têm sido acusados erroneamente, que saia
à luz a evidência que demonstre sua inocência e fiquem livres.
6) Orar atando aos espíritos malignos de suborno, mentira,
negligência, roubo, impunidade, intimidação e morte que
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permeiam as entidades encarregadas de administrar justiça no
Brasil.
7) Orar atando a todo nome que se exalta a si mesmo se colocando
acima do nome de Jesus Cristo, expulsando de nossa terra. Em
seu lugar declarar que a justiça no Brasil será expedida, não se
torcendo aquilo que é direito, não fazendo acepção de pessoas e
nem tomando subornos.
8) Orar profeticamente declarando que o poder e a graça do
Espírito Santo trarão arrependimento sobre as autoridades no
Brasil, que haverá mudanças de atitude e consciência a favor do
povo. E o povo brasileiro poderá desfrutar de paz e prosperidade
e uma distribuição justa de riquezas.
9) Orar para que a Presença de Deus ilumine as autoridades para
que atuem prudente, sabia e integralmente, sobretudo, que
atuem com temor de Deus. Não ignoramos que o inimigo está
articulando uma batalha feroz para destruir a nossa nação, e
podemos ver, sentir e escutar, porém o Senhor é maior que as
circunstâncias e Seu nome é sobre todo nome.
10) Orar confessando que Jesus reina e vence sobre os espíritos
de morte, desanimo, murmuração, maldição, roubo, mentira,
impunidade, injustiça, impotência, frustração, ira, desalento,
violência e todo espírito imundo que se sinta com direito de
roubar, matar ou destruir no Brasil.
11) Orar para que o povo brasileiro seja cheio de vida, ânimo,
graça, oração, benção, integridade, veracidade, justiça, poder,
liberdade, gozo, alento e paz. Orar para que Jesus governe sobre
a nação de maneira completa. O efeito da justiça sobre a nação é
paz e o trabalho da justiça será repouso e segurança para sempre.
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APÊNDICE – 02
Assembleia Solene:
1º Procurem ser inclusivos, convidando irmãos de diferentes
denominações e visões ministeriais para estarem juntos Diante de
Deus;
2º Promovam adoração ao Nosso Deus em Unidade e Santidade,
com o entendimento que mais importante do que vai se tocar ou
cantar ou de quem vai conduzir a adoração, mas, quem será
Adorado por todos.
3º Procurem mesclar momentos de confissão de Pecados (podem
usar a pauta aqui sugerida ou na liberdade pelo Espírito Santo,
serem conduzidos para temas locais ou regionais), com momentos
de Intercessão e de adoração.
4º Procurem não promover discursos nem pregação de ninguém,
mais do que a oportunidade da Igreja de Cristo, através de seus
líderes ou irmãos se manifestarem em humildade,
quebrantamento, confissão de pecados num profundo
arrependimento.
5º OUÇAM O QUE O ESPÍRITO SANTO VAI DIZER AO
CORAÇÃO DOS AMADOS, sendo que ele pode usar um líder
conhecido e afamado, como Deus pode usar uma pessoa humilde
que jamais foi ouvida anteriormente, como alguém que pode ser
usada pelo Senhor.
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