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BOAS-VINDAS
Graça e paz, homens de valor que transformam
territórios!
Quero louvar a Deus pela vida de cada um que
está aqui para somar conosco e estabelecer um
novo tempo. É um privilégio poder contar com
sua presença, sabendo que ano após ano você tem
sido transformado para transformar. Tenho a plena convicção que por onde você passa o território
muda e que na geografia onde você está plantado a
colheita é de êxito.
Chegamos ao número da perfeição. Sim! Este é
o nosso 7º Congresso de Homens. Por isso, sua
presença foi aguardada com muita expectativa e
alegria. Recebê-lo aqui é saber que o seu compromisso de honra é ratificado e que você está sempre
aberto para mergulhar nos rios de Deus.

Somos a escolha do coração do Pai para, juntos,
cumprirmos nossa chamada que é inequívoca. E
dentro dessa chamada, vamos alargar as nossas
tendas e frutificar, sempre propagando o Evangelho do Reino, comprometidos com o Eterno, e
mostrando ao mundo o amor de Deus.
Um homem de valor não tem preço. Você vale
mais que todo o Universo. Quando você foi
alcançado pela Verdade que liberta, Jesus, recebeu
uma nova vida. E essa nova vida deve e merece ser
compartilhada.
Minha oração é que Deus nos use como Homens
de Valor para transformarmos todos os territórios,
dos mais difíceis aos mais fáceis... Mas que todos,
nesta geração, experimentem do poder de Deus
que em nos opera.

Todos sabem da minha máxima nos Congressos:
A presença fala mais que palavras. Portanto, ter
você aqui me dá a convicção de que não estou
sozinho, pelo contrário, a cada dia cresce o compromisso com o Reino de inúmeros discípulos em
Manaus, no Brasil e no mundo.

Vamos dar a volta ao mundo anunciando que o
Senhor é Deus. E que isso comece dentro das nossas casas, na nossa família, e se estenda por onde
quer que pisar a planta dos nossos pés.

Agradeço a caminhada que temos de aliança.
Agradeço a honra da presença. Agradeço o amor
que você tem a Deus e a mim, como seu líder.
Agradeço o compromisso de ser sacerdote. Agradeço por juntos sermos Homens de Valor que
Transformam Territórios.

Bem-vindo, homem de valor!

Bem-vindo ao melhor tempo da sua vida!

Apóstolo Renê Terra Nova
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MATÉRIA

A PORNOGRAFIA & A TECNOLOGIA
Permita-se e leia até o fim!
Natacha Rocha
A semana do Zé foi agitada e bastante corrida.
A rotina dele consiste em ir para o trabalho,
supervisionar as Reuniões de Célula, Macrocélula
e fazer a Reunião de M12, além de cuidar e ser o
sacerdote de sua família. Ele tem dois filhos, um
menino de 5 anos, uma menina de 7 anos e uma
linda esposa dedicada e amorosa.

Zé continua sentado diante de seu computador
e com o celular para aproveitar uns minutos que
ele chama de “Só Meus”. Olha o WhatsApp que
está cheio de notificações de mensagens de suas
“amigas” posando eroticamente, enviando os
famosos “nudes” e conversas picantes... Nesse
momento o Zé se transforma.

Zé sente que ainda que a sua semana tenha sido
bastante cansativa, ele está fazendo a diferença. É
noite de Sexta-feira, as crianças já estão dormindo.
A esposa vai até o escritório, beija seu rosto e diz
que vai esperá-lo no quarto. Ele sorri e diz que
infelizmente tem trabalho acumulado. Ela sorri
sem graça e se retira, ainda que ele não perceba ou
finja, ela está triste.

Inacreditável! O Zé faz isso? Não! Sim! Ele faz.
E mais, participa de grupos pornográficos no
WhatsApp e também de Chats onde conhece
mulheres e homens da pior espécie. Começou
com uma curiosidade, mas chegou ao ponto de ele
não conseguir mais parar.

6

Os amigos e familiares imaginam que Zé,
aos 50 anos de idade, é um homem de Deus

e um sacerdote de valor. E é mesmo, em
muitos aspectos, mas se tornou um viciado em
pornografia online.
A história parece familiar? É forte? É mentira?
Não! Infelizmente muitos “Zés” existem por aí,
muitos homens estão perdidos e encarcerados na
Internet através das Redes Sociais, principalmente
WhatsApp, Chats e vivem uma vida escravizada
pelo pecado.
Por que isso acontece? Como isso pode ser
evitado? É possível libertar-se da pornografia?
Sim! Continue lendo...
TECNOLOGIA X PORNOGRAFIA
Todos os dias nos vemos obrigados a enfrentar
as novas formas de tecnologia, cada vez mais
direcionadas à rápida comunicação interpessoal
e à efetiva transmissão de notícias através de
fotografias, vídeos, áudios, mensagens, etc.
Segundo um levantamento exclusivo do grupo
IBOPE realizado em Junho de 2017, o WhatsApp
é a Rede Social mais usada no Brasil. A pesquisa
mostra o mensageiro em 91% dos Smartphones.
Seguido pelo Facebook, com 86% e Instagram, na
terceira posição, com 60%.

Atualmente, o WhatsApp já ultrapassou a marca
de 1 bilhão de usuários. Quase uma em cada sete
pessoas na Terra, mostrando assim todo o poder
de Mark Zuckerberg.
Infelizmente, essas novas tecnologias dispararam
no índice da procura por pornografia. Homens
e mulheres usam a Internet, procuram por sites
pornográficos e usam as Redes Sociais para “saciar
os desejos carnais” e manter o vício. O fato é que
cada vez mais pessoas em mais lugares consomem
mais pornografia do que em qualquer outra época
da história.
A CADA SEGUNDO: Aproximadamente 30
MIL pessoas acessam sites pornográficos.
A CADA ANO: Calcula-se que a indústria
pornográfica mundial gere 100 BILHÕES de
dólares.
Em 2015, um relatório denominado The
Phenomenon Porn [O Fenômeno da Pornografia]
revelou que a pornografia está “se espalhando
como uma epidemia”. Divulgado pelo Grupo
Barna, voltado para o público cristão, o material
traz dados alarmantes. Cerca de 68% dos
homens que frequentam Igrejas acessam
alguma forma de pornografia regularmente.

TIPOS DE PORNOGRAFIA:
Pornografia: Vídeos, fotos
ou textos eróticos criados para
causar excitação sexual.
Cibersexo: Conversas eróticas
pela internet com o objetivo de
provocar excitação sexual.
Sexo por telefone: Usar o
telefone para ter conversas
sexuais impróprias ou para

ouvir mensagens eróticas
explícitas.
Sexting: Enviar imagens
ou mensagens sexualmente
explícitas pelo celular.
Sexo por WhatsApp: Através
de mensagens, imagens, áudios
e vídeos.
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MATÉRIA

COMO A PORNOGRAFIA AFETA AS
PESSOAS?

O QUE A BÍBLIA FALA SOBRE A
PORNOGRAFIA?

Fazendo um balanço geral, especialistas dizem
que a pornografia é altamente viciadora, e
alguns pesquisadores e terapeutas até mesmo a
comparam ao crack.

“Os olhos deles estão cheios de adultério e são incapazes
de parar de pecar, e eles seduzem os que são instáveis. Seu
coração foi treinado na ganância. São filhos amaldiçoados.”
(II Pedro 2:14)

De acordo com um estudo alemão, publicado
há menos de três anos nos EUA, os homens
que passam muito tempo vendo pornografia na
internet parecem ter menos matéria cinzenta em
certas partes do cérebro e sofrem redução de sua
atividade cerebral.

“Portanto, digo e os exorto no Senhor: não andem mais
como andam as pessoas das nações, na futilidade da sua
mente. Elas estão mentalmente em escuridão e apartadas
da vida que pertence a Deus, por causa da ignorância
que há nelas, por causa da insensibilidade do seu coração.
Tendo perdido todo o senso moral, entregaram-se à
conduta insolente para praticar com ganância todo tipo de
impureza.” (Efésios 4:17-19)

Há ainda estudos que apontam que o consumo
da pornografia afeta a felicidade. As pesquisas
mostraram que quem é consumidor de
pornografia é menos feliz e produtivo.
O homem que consome conteúdo erótico
regularmente tende a ser mais insatisfeito em seus
relacionamentos — É o que comprova um estudo
da Universidade de Indiana e da Universidade
do Havaí, nos Estados Unidos, publicado no
jornal Human Communication Research, deste
ano. Ainda por causa da Pornografia, casamentos
e famílias são desfeitos — The Porn Trap (A
Armadilha da Pornografia), de Wendy e Larry
Maltz. “A pornografia destrói casamentos e
famílias, pois alimenta fantasias e desejos sexuais
doentios”.
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Deus criou o sexo para que os casais desfrutassem
do prazer de ter um ao outro, se tornassem mais
unidos emocionalmente e compartilhassem a
alegria de trazer filhos ao mundo.
O sexo é um presente de Deus. Contudo, o sexo
fora do casamento deturpa o propósito de Deus e
abre brechas para todo tipo de perversão. E quem
está dentro da Igreja não está livre desse mal.
Muitos homens viciados em pornografia, apesar
de serem cristãos há anos, não têm coragem de
pedir ajuda, guardam a sete chaves esse terrível
segredo, quase sempre por vergonha.

Também há casos em que o pecado já se tornou
tão cristalizado a ponto de homens acharem
normal essa prática, pois já foram corrompidos
pelo mal.
Talvez você esteja vivendo esta situação: acha que
a pornografia já dominou você e não sabe mais o
que fazer, como a história do Zé. Talvez você não
seja casado, é solteiro e viciado em pornografia,
consequentemente na masturbação. Seja qual for o
nível de envolvimento pecaminoso em que você se
encontra, é possível ser liberto.
A Palavra de Deus diz: “Não veio sobre vós tentação,
senão humana; mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar
acima do que podeis, antes com a tentação dará também o
escape, para que a possais suportar.” (I Coríntios 10:13)
Não se engane, a pornografia envenena os
relacionamentos e se você continuar nela,
permanecerá em uma vida de dor, sofrimento e
perdas.
Três passos para você se libertar da Pornografia:
1. Arrependa-se e ore a Deus. “Se confessarmos os
nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os
pecados e nos purificar de qualquer injustiça.” (I João 1:9)
2. Seja corajoso e determinado, busque a ajuda
de uma pessoa de sua confiança: Pastor, líder,
psicólogo, terapeuta e esposa. “Confessai as vossas

culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que
sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus
efeitos.” (Tiago 5:16)
3. Identifique as suas fraquezas e evite o que pode
despertar desejos errados. “Se, pois, aquele olho direito
teu te faz tropeçar, arranca-o e lança-o para longe de ti.”
(Mateus 5:29)
Diante do exposto, pare e reflita:
O que faz você pecar? O que faz você continuar
no vício da pornografia? Navegar na Internet?
Assistir TV? Bater papo no WhatsApp ou Chat ou
INBOX do Face? Que tal mudar a sua rotina?
Afaste-se do que faz mal a você. Mude o seu
foco.Se é o WhatsApp, livre-se dele, ou mude
de número de celular. Se é a Internet, mude sua
rotina, acesse só para trabalho.
O importante é você ter força de vontade, tomar
atitude, cuidar da sua vida espiritual. Com a ajuda
de pessoas de sua confiança, com certeza, você
vencerá o vício da pornografia e viverá a vida
abundante que Deus preparou pra você. “Por aquele
que aceitou o pagar com a própria vida o resgate; aquele que
veio para que tenham vida, e a tenham com abundância.”
(João 10:10)

CONSEQUÊNCIAS DO VÍCIO EM PORNOGRAFIA:
- 40% dos “viciados em sexo” perderam seus
cônjuges.
- 58% sofreram perdas financeiras
consideráveis.
- 1/3 perderam seus empregos.
- Foi comprovado que a taxa de infidelidade
conjugal aumentou em mais de 300%.

- 56% dos casos de divórcio envolveram uma
pessoa com interesse obsessivo em material
pornográfico.
- Em um grupo de 24 pessoas que acessam
esse conteúdo, 20 se consideram viciadas
e compulsivas e dizem: “Descobrir
a pornografia foi a pior coisa que já
aconteceu em minha vida.” (fonte:
onlinepsychologydegree.net)
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MINISTRAÇÃO

“Então o anjo do Senhor lhe apareceu, e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valoroso.”
(Juízes 6:12)
Eu acredito que homens de valor não têm preço,
não são encontrados em qualquer lugar, não se
vendem e, diante da missão que recebem de5
Deus são indesistíveis. Homens de valor são
inegociáveis e não se aliam à mentira, vencem suas
guerras e lutam suas lutas com dignidade.

A cada ano temos sido tratados, curados, libertos,
reformados e transformados para vivermos a vida
em abundância que Jesus conquistou na CRUZ.
Não vivemos isolados, mas em família. Temos
um líder sobre nós que nos orienta e nos ajuda a
prosseguir na caminhada.

Fomos chamados por Cristo à liberdade. Ele
pagou um preço muito alto por nós, morrendo
em nosso lugar, quando ainda éramos pecadores.
Não carregamos mais sobre nós nenhuma
sentença de acusação. E Ele não apenas nos
salvou, mas também nos fez líderes de avivamento
e nos constituiu por pais espirituais de uma
descendência poderosa.

É verdade que muitas vezes trabalhamos de
uma forma exacerbada, sofremos para cuidar
do povo que o Senhor confiou em nossas mãos
e nos transformamos em mil e uma utilidades
para atender a todos. Contudo, sabemos que
além de não estarmos sozinhos, porque temos
um discipulador sobre nós, temos também os
discípulos com quem podemos contar, que nos
ajudam a organizar e reorganizar o que precisa.
11
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MINISTRAÇÃO

Como Homens de Valor que Transformam
Territórios, os que estão sob a nossa liderança
confiam que somos mesmo transformados e
preparados para transformar territórios difíceis.
Isso não significa que somos perfeitos, mas acresce
nossa responsabilidade em sermos capazes de
mudar a nossa própria história e a história da
nossa casa. Somente assim podemos mudar a
história de outros. E que tenhamos pressa em
cumprir esse decreto sobre nós, pois o mundo e a
própria Igreja estão carentes de Homens de Valor.
Quantos nós encontramos no meio do caminho,
desistidos, decepcionados, frustrados, porque
confiaram seus corações, confiaram suas vidas
a homens que pensavam ser de valor, mas não
eram. E essa é a nossa missão: Ser um Homem de
Valor e levantar Homens de Valores para somarem
conosco neste tempo difícil, mas no qual temos a
plena convicção de que o Senhor é conosco.
Precisamos de Homens de Valor que sejam
comprometidos com o Reino, que vivam por
princípios para ensinar aos homens que estão
perdidos e sem cumprir suas funções de machos.

HOMENS SEGUNDO O CORAÇÃO
DO PAI
Homens transformados são homens libertos,
curados, que vivem o amor de Deus e o Seu poder
em suas vidas. Como homens transformados
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temos que ser melhores cônjuges, melhores pais,
melhores sacerdotes, essa é a melhor forma de
viver a liberdade que Deus nos confiou, tendo
como primeiro plano de libertação a nossa vida, a
nossa casa, a nossa família.
Quando somos transformados, podemos mudar
os territórios onde vivemos, e mesmo que sejam
territórios difíceis, vencemos as guerras, os
gigantes, e nos posicionamos na certeza de que
somos valorosos em Deus.

HOMENS TEMENTES
Homens tementes ao Senhor deve ser o nosso
primeiro título, a forma como devemos ser
conhecidos e reconhecidos. A Bíblia ressalta em
vários textos, no Antigo e no Novo Testamento a
importância do temor ao Senhor.
O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria.
Quando somos homens tementes a Deus nos
movemos na direção do coração do Pai e agimos
não em causa própria, mas em favor das pessoas e
do Reino. Ministramos ao coração dos discípulos
para ajudá-los e ajustá-los.
Hoje, por falta de temor a Deus, muitos têm
se tornado avarentos, amantes de si mesmos,
aborrecido o Senhor e se afastado da Sua
presença. Querem ser reconhecidos como grandes
libertadores do povo, mas não têm intimidade com
Aquele que liberta.

Esta é a nossa missão: Ser um Homem de Valor e
levantar Homens de Valores para somarem conosco
neste tempo difícil, mas no qual temos a plena
convicção de que o Senhor é conosco.

Homens tementes a Deus militam em prol da
família, da esposa e dos filhos e, para eles, têm
sempre uma palavra de honra e de bênção,
mudando situações calamitosas.
Homens tementes a Deus são usados como
instrumento de cura na direção da família e
depois na direção de outros. Homens tementes
a Deus são aprovados no lar, antes de serem
aprovados pelos de fora. E, acima de tudo, são,
primeiramente, aprovados pelo Pai.

LÍDERES QUE MUDAM
AMBIENTES
Como homens transformados e tementes a Deus,
mudamos os ambientes nos quais vivemos e por
onde passamos disseminamos o amor do Pai.
Pelo verdadeiro testemunho de líderes aprovados,
que obedecem aos comandos que vêm de Deus,
prosperamos em tudo o que fazemos. Erramos?
Sim! Não somos perfeito! Mas porque o Perfeito
habita dentro de nós, acertamos mais que erramos.
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Líderes que mudam ambientes estão sempre
experimentando as novidades do Eterno e
adentrando em um tempo extraordinário
de conquista. E sabem que não fazem nada
sozinhos, mas que dependem de outros líderes,
por isso estão sempre formando um poderoso
exército para Deus. Trabalham com humildade,
construindo uma história de êxito e levando
outros a galgarem o êxito também.
Por onde passam, vidas são mudadas, porque
mudam a história de ambientes. São mais que
membros, são mais que discípulos, são mais que
líderes, são transformadores de ambientes pelo
compromisso que têm com o Corpo de Cristo.
Não vivem para os seus próprios prazeres, mas
para glorificar a Deus, fazendo dos desafios
oportunidades para romper, sempre tendo nos
lábios um sim para Deus.

HOMENS VITORIOSOS
Quando sabemos quem somos em Deus, a vitória
é certa mesmo em meio as aparentes derrotas.
Ser vitorioso não significa não perder, mas saber
que está do lado do mais forte, Jesus. E assim,
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suportar a carga, sabendo que no mundo temos
aflições, mas que Ele venceu o mundo.
Homens vitoriosos se cercam de pessoas
vitoriosas que caminham ao seu lado para, juntos,
promoverem as promessas contidas na Palavra.
Eles ouvem conselhos, traçam planos e estratégias
e não colocam nos olhos nas dificuldades. Sabem
que as dificuldades existem, mas seus olhos estão
fitos no Criador.
O espírito de confusão não encontra pouso em
suas vidas, porque eles sabem para onde vão e
onde querem chegar. Seu alvo é o Céu. Vivem na
cobertura do seu Pastor e não se distraem com as
possíveis ciladas no caminho. O resultado em suas
vidas é que sempre comem o melhor da Terra,
em todas as áreas, por causa da obediência (Isaías
1:19). Não há segredo, apenas obediência em
cumprir o chamado.
Não erram o destino nem ficam confundidos no
êxito. Também estão sempre vigilantes para não
serem vencidos pelo orgulho. Antes, caminham
em humildade, sabendo que maior é o que serve.
E por serem vitoriosos, estão aptos para dar
direção à vida de outros, levando-os a serem

Homens vitoriosos se cercam de pessoas vitoriosas
que caminham ao seu lado para, juntos, promoverem
as promessas contidas na Palavra.

vitoriosos também. Afinal, um vitorioso tem
autoridade para conduzir alguém à vitória.
Que essa seja a sua história. Que você faça
parte do histórico de Homens de Valor que
transformam territórios. Que você saiba somar
com o seu líder e com aqueles que Deus tem
confiado em suas mãos, para que juntos vocês
celebrem as vitórias que serão incontáveis.

Parabéns por estar no caminho certo, fazendo
a rota da instrução, daqueles que levantam uma
geração de homens capacitados para trabalhar
junto ao povo de Deus e transformar territórios.
Que onde haja trevas, você leve luz. Que onde
falte sabor, você seja sal. Que onde houver
sedentos, você apresente a Água da Vida. Que
onde houver famintos, você leve o Pão que sacia a
fome. Você é um Homem de Valor!
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Apóstolo Renê Terra Nova
é condecorado pela Assembleia Legislativa da Bahia
O Apóstolo Renê Terra Nova recebeu, no dia 17
de Novembro, da Assembleia Legislativa da Bahia,
a Comenda 2 de Julho, a maior honraria concedida
pela Instituição.
A Solenidade de entrega foi acompanhada por
autoridades e representantes da sociedade civil e
militar do estado.
O Apóstolo Renê estava acompanhado da sua
esposa, a Apóstola Ana Marita Terra Nova, do
Apóstolo Sóstenes Souza e do casal de Apóstolos
Marcel e Joice Alexandre, além de Pastores, levitas
e discípulos que foram prestigiar esse momento
histórico.
A entrega da Comenda foi um reconhecimento
pela trajetória do fundador do Ministério Internacional da Restauração que tem um histórico de
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mais de três décadas de dedicação à propagação
do Evangelho e à restauração de vidas.
O Apóstolo Renê nasceu na cidade de Serrinha e
sua vida de homem de Deus é motivo de orgulho
para o povo baiano que se orgulha de ter um filho
tão nobre.
A COMENDA 2 DE JULHO
É a mais alta condecoração do legislativo baiano e homenageia o dia em que, no ano de 1823,
ocorreu, de fato, a consolidação da independência
política do Brasil, com a expulsão definitiva das
tropas portuguesas da Bahia, acontecimento que
simboliza o sentimento motivador de libertação
e emancipação do povo baiano. A honraria é o
maior reconhecimento do Legislativo Baiano a
personalidades que se destacam pela atuação política, cultural, religiosa e acadêmica.

Algumas homenagens recebidas pelo Apóstolo Renê:
Título de Cidadão Amazonense (AM)
Título de Cidadão Soteropolitano (BA)
Título de Cidadão Feirense – Feira de Santana/BA
Título de Cidadão Candango (DF)
Título de Cidadão Cearense (CE)
Medalha Tiradentes – a mais alta honraria do Poder Legislativo do Rio de Janeiro (RJ)
Medalha da Ordem do Mérito do Estado do Amazonas (AM)

Medalha Rodolpho Valle, entregue pela Câmara Municipal de Manaus – maior condecoração
municipal, o que lhe confere o título de Cidadão
Manauara (AM)
Comenda da Ordem do Mérito Judiciário, concedida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 11ª
Região (AM)
Cidadão de Honra – Terma de Rio Hondo, província de San Tiago de Estero/ Argentina
Título de Honra ao Mérito, concedido pelo Parlamento Israelense/Israel
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JANEIRO
TRANSFORMANDO A NOSSA CIDADE
UM LUGAR AGRADÁVEL
01 – SEMINÁRIO FAMÍLIA
Faremos Atos proféticos durante todo mês. Ungiremos as portas da cidade, as casas, escritórios, territórios conquistados e territórios por conquistar.
FEVEREIRO
CONSOLIDADO A CIDADE NA PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA
9 A 13 – CONGRESSO DE CONSOLIDAÇÃO
- Liberar Decretos Proféticos para as Famílias.
- Liberar Decretos Proféticos para o lugar de trabalho do povo.
- Liberar Decretos Proféticos para os Territórios
conquistados.
- Proclamar Decretos Proféticos para os Territórios que ainda estão por ser conquistados.
MARÇO
SARANDO A CIDADE COM ATITUDES
DE HONRA
- Honrar a família pelos seus atos de fé no Reino.
- Honrar os trabalhadores por serem fiéis ao Rei e
ao Seu Reino.
- Honrar os Territórios que foram conquistados
por fé.
- Honrar a profecia dos Territórios nossos a serem
conquistados.
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ABRIL
CONQUISTANDO A CIDADE COM ATOS
REDENTIVOS
18 A 22 - CONGRESSO DE RESGATE DA
NAÇÃO
- Resgatar as Famílias no plano da Redenção.
- Resgatar as empresas e trabalhadores para redimirem Territórios, fazendo confissão de pecados e
atos abomináveis, tais como corrupção.
- Resgatar os Territórios que já foram conquistados para que voltem ao princípio.
- Resgatar a esperança de conquista de Territórios novos. Trabalharemos com alvos e metas que
ficaram para trás e voltaremos a confessar até ser
entregue um Território novo.
MAIO
CONQUISTANDO A FAMÍLIA PELOS MODELOS BÍBLICOS
Família é o nosso alvo prioritário e no mês de
Maio iremos trabalhar o caráter familiar.
- Restaurar as famílias nos relacionamentos quebrados, fazendo delas FAMÍLIAS CURADAS.
- Restaurar as empresas e negócios nas perdas da
Visão.
- Restaurar os Territórios que estão conquistados,
para que as famílias tenham paz.
- Restaurar a voz profética de conquista da Cidade.
31 – CONGRESSO DE CRIANÇAS

TEMA

CIDADE DE DEUS, A CONQUISTA DO TERRITÓRIO
“E daquele dia em diante o nome da Cidade será Yahweh Sháma, isto é,
O SENHOR ESTÁ AQUI.” (Ezequiel 48:35)

Vamos entrar em Batalha Espiritual para estabelecer conquistas novas, ampliar nosso
território e fazer dele um Yawé Shama, o Senhor está aqui. Chegou a hora de demarcar e
tomar posse do que o Senhor nos entregou por herança.

JUNHO
CONQUISTANDO A CIDADE NO PODER
DO ESPÍRITO SANTO – PENTECOSTES
01 e 02 – CONGRESSO DE CRIANÇAS
12 e 13 – Seminário de Honra
14 e 15 – Workshops sobre assuntos da Visão
Celular no Modelo dos 12
15 a 18 – Congresso Internacional da Visão Celular no Modelo dos 12
16 – Fruto Fiel
17 – Unção Apostólica (manhã)
18 – Jantar de Aniversário do Apóstolo Renê Terra
Nova
- Expandir a Visão nas Famílias no poder do Espírito Santo.
- Expandir as empresas na dependência do Espírito Santo.
- Expandir os territórios na Visão do Espírito
Santo.
- Expandir as novas conquistas confiando no Espírito Santo.
JULHO
CONQUISTANDO A CIDADE PARA DEUS
GOVERNAR SOBRE ELA – BATALHA ESPIRITUAL
19 – Aniversário da PIBREM
- Estabelecer limites na Família para frear o adversário.
- Estabelecer limites no trabalho para tirar as vantagens do adversário.

- Estabelecer limites territoriais para bloquear a
ação do falso valente.
- Estabelecer alvos claros para conquista de territórios novos.
AGOSTO
CIDADE DE DEUS, LUGAR DE PAZ
23 a 26 de AGOSTO – JUMP Sumaré
- Profetizar paz para as Famílias ministeriais.
- Profetizar prosperidade para os trabalhadores da
seara.
- Profetizar avanço de territórios novos.
- Profetizar conquista de novos empreendimentos
para o avanço do Reino.
SETEMBRO
CONQUISTANDO A NAÇÃO PARA DEMARCAR TERRITÓRIOS
06 a 08 – COBLAP
- Demarcar Territórios familiares para frear ações
malignas.
- Demarcar Territórios para não comprometer
nossa prosperidade.
- Demarcar Territórios para manter nosso território conquistado.
- Demarcar Territórios para o avanço de geografias novas.
OUTUBRO
CIDADE DE DEUS, MORADA DO MESSIAS.
04 a 14 – Festa dos Tabernáculos – Ouse Sonhar
26 a 28 – Conexão JUMP
19

- Conquistar o Território familiar – nossa missão
prioritária.
- Conquistar o Território dos negócios – Visão das
sete montanhas.
- Conquistar o Território em outro nível para manter a conquista.
- Conquistar o Território novo para ampliar a
visão do Messias.
NOVEMBRO
CONQUISTA DOS SONHOS PARA TRAZER
CONSOLIDAR EQUIPES
22 a 24 – CIEAN
25 – Culto dos Internacionais e Nacionais, às 18h
26 e 26 – CONGRESSO DE HOMENS E MULHERES (Auditórios diferentes)
28 a 30 – CONGRESSO DE CASAIS
- Conquistar os sonhos para obter destinos novos.

- Conquistar os sonhos nos negócios e empreendedorismo.
- Conquistar os sonhos para manter o território
saudável.
- Conquistar os sonhos para ampliar os territórios
desejáveis.
DEZEMBRO
CELEBRANDO AS CONQUISTAS SEM PERDER O FOCO
12 - DIA DO DISCIPULADOR
- Trabalhar o caráter de conquista para obter êxito
pleno.
- Trabalhar o caráter empreendedor para ampliar o
Território.
- Trabalhar a conquista efetuada para celebrar os
alvos alcançados.
- Trabalhar o foco para conquistar um novo Território.

OBSERVAÇÃO:
Cada tema corresponde a uma semana do mês.
Os meses que tiverem 5 semanas os discipuladores
investirão nos seus 12 e discípulos com tema livre.
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