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Belo Horizonte, 19 de junho de 2013

Ao amado (a) Pastor (a) e a toda a Igreja de Cristo,

Recentemente temos vivido dias que há muitos anos não vivíamos. Várias manifestações e
protestos estão sendo realizados em todo país. De fato, este é um direito de todo cidadão
brasileiro, mas nosso direito de cidadão não pode ser maior do que o nosso dever como
cristãos. Venho através desta simples carta, pedir vosso apoio em oração pelo país. Não estou
dizendo que a amada igreja não tem orado, mas creio que esta seja a maior colheita de almas
que o Brasil tem pela frente, e não podemos perdê-la. Também iremos para as ruas e usar esta
estratégia para anunciar que a Esperança do Brasil e do mundo se chama Jesus Cristo, mas
tudo deve começar com oração. Vale lembrar que tudo que vivemos é sombra das coisas que
já existem no mundo espiritual (cf.: Hb 8:5). O próprio Senhor Jesus disse a seus discípulos
que permanecessem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Assim,
estariam capacitados para realizar a maior manifestação que já ocorreu em toda história, onde
cerca de três mil pessoas receberam a Cristo em seus corações. Infelizmente, a maioria dos
manifestantes não compreendem e não aceitam esta verdade bíblica, pois é loucura para eles.
Nós que entendemos as coisas “loucas”, precisamos urgentemente praticar e anunciar a
Palavra de Deus. “Se o Meu povo, que se chama pelo Meu Nome, se humilhar, e orar, e
buscar a Minha face e se converter dos seus maus caminhos, então EU ouvirei dos céus,
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e perdoarei os seus pecados, e SARAREI A SUA TERRA.&quot; (2 Crônicas 7:14)
. Esta é a hora que Deus reservou para sarar a nossa nação.
EU CREIO NISSO!
Não venho divulgar placa ou denominação, muito menos anunciar outro evangelho. Venho
apenas, como humilde profeta, pedir que
TODOS INTERCEDAM PELO BRASIL!
Apenas isto e mais nada. Tudo começa aqui. Sem oração, nada mudará, pois a mudança que
o Brasil precisa não está nas mãos do homem, mas sim nas mãos de Deus. Nossa luta não é
contra carne ou sangue, pois é evidente que o problema de uma nação que tem idolatria até no
hino seja espiritual. Peço de coração que não ignore esta carta sem que pelo menos um grupo
de cristãos ore ainda mais pelo Brasil. Daqui, estarei clamando trinta minutos de manhã e à
noite durante esta semana e pedirei à igreja que pastoreio que clame também.

No demais amados irmãos, saúdo-vos com a Paz. Deus vos abençoe!

#TransformaBrasil!

Ministério Loucura da Pregação
por Pr. Luciano Xisto
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