
90 ANOS DA REVOLUÇÃO CONSTITUCIONALISTA

Deus Eterno, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus
de Jacó. Deus e Pai do Nosso SENHOR, JESUS
CRISTO DE NAZARÉ. É em Nome de Jesus, Oh! Deus
dos Céus, Deus grande e temível, que guardas a
Aliança e a Misericórdia para com aqueles que te amam
e guardam os teus mandamentos, QUE humildemente
clamamos:

Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos
abertos, para ouvires a oração que teus filhos, juntos,
fazem diante da Tua Presença, aqui neste lugar, neste
Mausoléu, erigido em lembrança do sangue derramado
entre irmãos brasileiros. Não somos os únicos, não
somos os mais preparados e capacitados para isso,
somos estes que O SENHOR, que Reina Absoluto
sobre tudo e sobre todos, permitiu que estivessem aqui,
neste dia cívico de lembrança da Revolução que
ocorreu há 90 anos atrás e da triste memória de nossos
pais e avós, que lutaram contra seus próprios irmãos.



A opulência deste Monumento e todos os detalhes que
remetem a um orgulho, por Paulistas terem defendido
uma Nova Constituição, quando forças nacionais
depuseram o então presidente eleito, tornou-se símbolo
do Orgulho dos Paulistas pela defesa de valores
republicanos e constitucionais.

Hoje, por conta disso, apresentamos diante da Tua
Presença Pai, com muita humilhação e
quebrantamento, como um Pedido de Perdão, o
reconhecimento e nossa confissão, que esta Terra
bebeu sangue de irmãos que foram mortos por irmãos,
mas, nós queremos remir esta Terra, pelo Sacrifício
Perfeito de Jesus Cristo de Nazaré, Ele, o Unigênito do
Pai, que se fez, Primogênito, dentre muitos irmãos, e
assim, nos encontramos hoje aqui, te pedindo Perdão
por nossos Pecados e clamando pela Cura da Nossa
Terra.

Fazemos aqui juntos, confissão pelos Pecados que nós
brasileiros, moradores há pouco tempo, ou por muitas
gerações aqui, neste estado de São Paulo, os quais
temos cometido contra O SENHOR, OH! DEUS, pois
temos Pecado, nós, nossos pais, nossos antepassados,
nossas autoridades, e por isso estamos envergonhados
e PRECISAMOS DO TEU PERDÃO.



Temos nós aqui em São Paulo, Deus nosso e Redentor
nosso, símbolos que apontam para este Orgulho que
surge destes Pecados de irmãos contra irmãos, pois
temos nos considerado melhores do que outros
brasileiros e do que outras pessoas. Fomos
abençoados pelo SENHOR, com O Teu Propósito, como
cidade e como Estado e O SENHOR nos tem
abençoado, sendo a nossa Terra um local para onde
muitos imigrantes de todo o Mundo vieram para
estabelecer moradia, desenvolver uma nova vida e
trabalhar para erguer esta grande cidade. O SENHOR
nos tem dado tantos recursos por consequência deste
Propósito, e temos por conta disto, muitas facilidades
que talvez em outras partes da nossa nação não há,
mas, isso, não nos faz melhores, mas,
RESPONSÁVEIS.

Deveríamos, nos sentir muito felizes, pela Honra de
poder servir à nossa nação, mas, na própria Bandeira
de nossa cidade, um símbolo do Orgulho e da
Opulência Maligna que não provém de Ti, diz: "NON
DVCOR DVCO" - (NÃO SOU CONDUZIDO,
CONDUZO).



Jesus, O Nosso SENHOR, nos ensinou como obter
Autoridade Legítima e Proeminência que é servindo a
todos. Utilizando-se dos Recursos que todos recebemos
de Ti, para manifestar Amor Verdadeiro a todos a quem
pudermos ser úteis, desta maneira servimos e
adquirimos a Autoridade que procede do Teu Trono, que
é Exaltado sobre todos.

Que no coração de cada Paulista surja a firme
convicção, que fomos chamados para servir, para
apoiar, auxiliar, para nos compadecer e curar, a todos
quantos Nosso Deus nos enviar, bem como estar
prontos e dispostos para servir à nossa Federação,
nosso povo, nossos irmãos, bem com sermos os
primeiros para nos voluntariar como brasileiros para
servirmos a outras nações a quem O Eterno designar.

Pai amado, como Caim, primogênito de Adão, temos
trabalhado muito com os recursos que O SENHOR nos
deu, e temos nos orgulhado e nos ensoberbecido por
conta disso, e ao vermos nossos irmãos serem
aprovados, suas ações, ofertas e votos serem aceitos
por Ti, te agradando, nós temos nos levantado contra
nossos irmão e temos derramado sangue inocente. É
disso que este Monumento trata, um marco no coração



Paulista do sangue de jovens, que foi derramado
inutilmente, quando irmãos lutaram contra irmãos. Nos
envergonhamos por isso.

Ainda hoje, Oh Deus, estamos divididos, tomando
partidos, há nas disputas eleitorais, a mesma incitação,
dos clubes de futebol, das agremiações de carnaval,
das disputas religiosas, assim são nossas disputas
políticas, estamos a ponto de vermos novamente irmãos
matando irmãos, de ver nossas forças armadas serem
usadas por um grupo ou por outro para manter uma
forma de governo ou visão política com sangue inocente
derramado, mas, nós CLAMAMOS AO SENHOR
NOSSO DEUS! Nos perdoa SENHOR OS NOSSOS
PECADOS! Pois temos procedido de todo
corruptamente contra Ti, não temos guardado os
mandamentos, nem os estatutos e nem os juízos que
ordenaste em Tua Palavra e temos tomado outros
deuses além de Ti, não obstante toda Tua Misericórdia
com que nos Salvaste e nos enviaste aqui, aos Confins
da Terra as boas novas de Cristo, pregada pelos santos
apostolos, entre eles Paulo, de quem esta grande
cidade tomou o nome. Temos feito ídolos, monumentos,
levantado memoriais e nos contaminado com eles. Não
temos guardado teu descanso e temos nos orgulhado
de ser uma cidade que não pára nunca.



Temos matado, temos nos contaminado com toda sorte
de devassidão e impureza, temos corrompido a Justiça
e o Juízo com falsidade, temos cometido todo tipo de
Pecado que é abominável diante de Ti, Oh Deus,
mesmo sendo advertidos em Tua Palavra que diz: "SE
TRANSGREDIRDES, eu vos espalharei por entre os
povos, mas, se converterdes a mim, e guardardes os
meus mandamentos, e os cumprirdes, então, ainda que
os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do
Céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que
tenho escolhido para ali fazer habitar o Meu Nome.

Deus Santo! Temos visto diante dos nossos olhos,
nossos filhos e filhas, paulistas e brasileiros buscarem
melhores condições de vida e oportunidades de
desenvolvimento em outras nações e temos notícias,
que nossos filhos e filhas acabam aceitando todo tipo
de trabalho na expectativa de terem uma vida melhor do
que no Brasil, mas, também nossas mentes mais
brilhantes, têm buscado formação e oportunidades
profissionais fora do Brasil, por entenderem que fora do
Brasil serão melhores sucedidos. É comum, haverem
hoje, grandes comunidades de brasileiros em outras
tantas nações da Terra, que são tratados com
discriminação, mas, que preferem submeterem-se a
isso, do que voltar para esta Terra aonde O SENHOR



pode nos prosperar e nos sustentar e nos fazer uma
bênção para todas as nações da Terra, nos enviando
não como servos e escravos, não como enviando
nossas filhas como prostitutas e nossos filhos como
trabalhadores de baixo custo, mas, como
ANUNCIADORES DAS BOAS NOVAS DE SALVAÇÃO.
O SENHOR fez do Nosso povo, um povo misturado,
com pessoas de todos os povos e raças e tribos e
línguas e nações, que vieram morar aqui, a exemplo da
nossa Capital do Estado de São Paulo, com isso O
SENHOR nos tem feito um povo simpático às nações, e
O SENHOR nos tem dado Graça, que cremos com Fé
Completa, será usada para que O EVANGELHO DO
REINO DE DEUS SEJA PREGADO EM TODO O
MUNDO, por isso, Oh Deus, traz de volta os nossos
filhos e faz do Brasil uma Plataforma de envio para todo
O Mundo de Anunciadores do Evangelho de Cristo,
pessoas cujos pés são formosos, pois são pés dos que
anunciam nos altos das nações e em todas as nações
da Terra e também a Sião: O ETERNO REINA!

Temos pecado contra Ti, Oh Deus, mas, ainda assim,
somos teus servos e teu povo, que resgataste com teu
grande poder e com tua mão poderosa através de
Jesus Cristo, que foi levantado e nos atraiu a todos,
fazendo-se PRIMOGÊNITO entre muitos irmãos, e por



este sacrifício e obra tão grande, ousadamente não só
de Deus te chamamos, mas, de PAI! ABA! NOSSO
DEUS E NOSSO PAI, estejam atentos os teus ouvidos
à Oração dos teus servos que se agradam em temer O
Teu Nome; dá-nos Teu Favor e a Tua Graça, diante de
todos, Restaurando a Nossa Sorte, perdoando os
nossos Pecados e Sarando a Nossa Terra. A Terra de
São Paulo e a Terra do Brasil.

Fazemos esta oração Oh Deus, não em nosso nome,
ou por qualquer coisa que pudéssemos apresentar
Diante de Ti, mas, por JESUS CRISTO, NOSSO
SENHOR, NOSSO REI E NOSSO DEUS.
Amém e Amém.

"OUVIRAM DO IPIRANGA?

JESUS CRISTO
É O SENHOR DO BRASIL


