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Toda a logística para a Caravana 
Renê Terra Nova em 2019 já 
está organizada. A Festa de 
Tabernáculos será de 13 a 20 
de Outubro, e a rota escolhida 
foi Dubai, Egito e Israel. Para ir 
nos três países, sairemos uns 
dias antes e ficaremos de 10 a 22 
de Outubro juntos.
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Homens, mulheres e casais... Quantos 
nobres em um só lugar. Me sinto num 
cruzeiro, onde nesse mar de conhecimento 
estaremos desfrutando de momentos 
jamais sonhados. 

Muitos de nós, julgados por nós mesmos, 
que achávamos que não estamos 
precisando de nenhum ajuste e que as 
coisas estão prontas em nossas casas, 
vamos passar por muitos choques que, 
com certeza, nos levarão a uma reflexão 
profunda e mudanças radicais. 

Como escrevi na ministração desta 
revista, que da minha parte existe uma 
preocupação grande nos novos rumos 
que a família está entrando e não temos 
ainda respostas para tudo, mas estamos 
descobrindo novas ferramentas na 
PALAVRA para, no desafio do século 

moderno, ajustarmos os homens, as 
mulheres, os casais e os filhos, trazendo-os 
para o centro do propósito e os levando aos 
pés da Cruz. 

Um espírito cético invadiu a mente da 
família e algumas maldições foram 
instaladas. Leia a ministração baseada 
em Isaías, capítulo 01. Todos que amam 
a Deus e a Sua Palavra, estão perplexos 
com o que os partidos de esquerda fizeram 
com a Nação e, consequentemente, nós 
não estamos sabendo como lidar com tanta 
rebeldia. Agora, esse espírito de revelação 
não está só na juventude, está nos casais 
neófitos e nos veteranos.

Os princípios foram negociados e as 
consequências estão sendo irreparáveis. 
Estamos vivendo assim: Meninos que 
ficaram adultos, e adultos que ficaram 
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meninos. Um desajuste emocional sem 
precedentes como uma maldição do século, 
como se estivéssemos mentalmente 
afetados e descendo ladeira abaixo no 
ajuste de identidade. O que fazer? Bem, 
nestes dias, passaremos a limpo nossa 
história, teremos momentos descontraídos 
e outros de confrontos... O que mais pesará 
será o resultado que ficará inserido no 
nosso caráter. Por isso, fique desarmado e 
se permita ser ministrado. 

Uma observação: Nós teremos momentos 
poderosos, nos quais falaremos 
separadamente para os homens, falaremos 
separadamente para as mulheres, em 
auditórios diferentes; falaremos para 
homens e mulheres no mesmo auditório, e 
para casais. 

No Congresso de Casais TODOS 
podem participar. Todos quem? Casais, 
noivos, compromissados, homens que 
mergulharam no Congresso, mulheres 
e jovens e adolescentes que desejam 
aprender. Descobrir que a Igreja tem a força 
do discurso pode demolir as fortalezas do 
adversário que foram construídas na mente 
da geração.

Bem, este navio (Cruzeiro) começou a 
se mover desde quando você recebeu 
esta revista, e nesta viagem maravilhosa 
passaremos por muitas ilhas, onde a 
vida de Deus será a água dos nossos 
mergulhos.

Bem-vindos!

Renê Terra Nova
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Bem-vindos Homens, Mulheres e Casais 
de Avivamento ao novo tempo de Deus 
em nossas vidas. Estamos muito felizes 
em recebê-los. Vocês são dotados de 
Inteligência e Sabedoria do Reino e por isso 
estão aqui para viverem mudanças radicais 
em todas as áreas das suas vidas. 

É chegado o novo de Deus para sermos 
edificados, ministrados, ajudados, 
socorridos e, acima de tudo, ajustados nos 
princípios da Palavra. Nosso caráter precisa 
sempre ser consolidado para vivermos 
a nossa essência e sermos pessoas 
relevantes nesta Terra. 

Nosso tema nos desafia para vivermos a 
dimensão da Conquista de Territórios que 
jamais experimentamos em toda a nossa 
história de vida. Este ano nós decidimos 
unir as datas dos três Congressos como 
uma forma de abençoá-los e tê-los mais 
perto de nós. 

Vamos caminhar mais ajustados para 
cumprirmos, com toda a humildade, nossa 
missão, mas antes, precisamos aprender 
primeiro a olhar para quem somos e de 
onde viemos, de uma forma extremamente 
ampliada, responsável e com fundamentos 
para uma mudança relevante na nossa 
estrutura. É assim que alcançamos 
territórios novos.
 
Queremos ser diferentes e fazer a diferença 
para nos fortalecermos e não sermos 
flechados com conceitos ou doutrinas que 
não respaldam a nossa chamada, porque 
ainda temos muito a fazer e o Senhor conta 
com cada um de nós. A nossa missão e 
chamada têm que ser inegociáveis. Não 
seremos seduzidos, mas nos manteremos 
fiéis Àquele que nos confiou tão grande 
privilégio. 
 
Queremos celebrar a Deus pelo nosso 1º 
Congresso de Casais Oficial, pelo nosso 9º 
Congresso de Mulheres e o 8º Congresso 
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de Homens. Em unidade para este tempo 
vamos dar as mãos e receber do Eterno 
os territórios que Ele nos entregar, pois 
estamos crédulos de que iremos a lugares 
jamais sonhados e a destinos desenhados 
pelas mãos do Senhor. 

Estamos chegando ao final de mais um 
ano e queremos, como líderes espirituais, 
declarar que juntos vencemos mais 
uma etapa da nossa vida, assim como a 
Bíblia diz: “A misericórdia e a verdade se 
encontraram, a paz e justiça se beijaram.” 
(Salmo 85:9). Quebramos um paradigma 
antigo e instalamos um novo paradigma: Fé 
e Ciência caminham juntas.

Certos estamos de que o conteúdo bíblico 
e intelectual recebido nestes dias fará de 
cada um de nós, povo de Deus, ovelhas, 
discípulos, líderes, homens, mulheres e

casais que estão disponíveis a receber mais 
do Pai, alcançar a geração dos eleitos e 
moldar a nossa mente para uma conquista 
legítima que nos fará deixar um legado 
de consolidação do território que nos está 
proposto.

Recebam nossa gratidão por estarem aqui 
somando conosco e sempre nos honrando 
com a presença e trazendo os discípulos 
para juntos fazermos história na Terra do 
Avivamento, Manaus. 

Oramos ao Pai para que cada um receba a 
parte que lhe cabe e que ao saírem daqui e 
retornarem para suas casas, as bênçãos do 
Eterno continuem sobre vocês prosperando-
os em tudo o que fizerem na vida pessoal, 
familiar e nas demais áreas. 

Amo vocês!

Marita Terra Nova

• Camisas
• Chaveiros
• Canetas
• Adesivos

materiais diversos do m12

• Blocos de Anotações 
• Kits para encontros
• Pastas
• Artigos promocionais





21/11 - Quarta
Noite - 19h30 (Igreja Gerando Vidas)

22/11 - Quinta 
Manhã - 9h (Templo MIR)

Noite - 19h30 (Igreja Gerando Vidas)
23/11 - Sexta - Encerramento

Manhã - 9h (Templo MIR)

Igreja Gerando Vidas 
Rua da Estanave, 632 - Compensa

21/11 - Quarta
Noite - 19h30 (Templo MIR)

22/11 - Quinta 
Manhã - 9h (Templo MIR)

Noite - 19h30 (Templo MIR)
23/11 - Sexta - Encerramento

Manhã - 9h (Templo MIR)

Templo MIR
Est. da Ponta Negra, 5001 - Sto. Agostinho

23/11 - Sexta
Noite - 19h30 (Templo MIR)

24/11 - Sábado 
Manhã - 9h (Templo MIR)

Encerramento 
Noite - 19h30 (Templo MIR)
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PORNOGRAFIA VIRTUAL
O LADO OBSCURO DA INTERNET

A internet mudou a maneira como nos 
comunicamos, buscamos conhecimento, 
nos divertimos... Vivemos uma revolução 
sem precedentes na forma como vemos 
e somos vistos pelas pessoas. E todos, 
com muito poucas exceções, acabamos 
conectados nessa grande rede. 

As vantagens dessa inovação tecnológica 
são incontáveis, mas, a internet também 
nos colocou diante de um mundo novo e 
cheio de possibilidades para corromper 
e degradar as pessoas. Uma delas 
diz respeito sobretudo aos homens: A 
Pornografia Virtual. Esse lado obscuro, 
porém sempre convidativo, tem tragado 

a muitos, desde os que se julgavam mais 
firmes e os que aparentam ser inabaláveis.

Números alarmantes

No Brasil, há 22 milhões de pessoas que 
assumem consumir pornografia – 
76% são homens e 24% são mulheres. A 
maior parte é jovem (58% têm menos de 35 
anos), de classe média alta (49% pertecem 
à classe B) e está em um relacionamento 
sério (69% são casados ou estão 
namorando). Além disso, 49% do público 
concluiu o ensino médio e 40% tem curso 
superior.
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Esses dados, estão em um material 
produzido pelo Quantas Pesquisas e 
Estudos de Mercado, a pedido do canal 
a cabo Sexy Hot e publicado pelo site de 
notícias G1, para traçar um perfil de quem 
consome pornografia no país.

Viciados 

Não se engane! Assim como o álcool e 
as drogas, a pornografia é uma prática 
altamente viciante.

Para viciados em sexo, a pornografia 
desencadeia uma atividade cerebral 
semelhante ao efeito que as drogas têm 
sobre o cérebro de viciados. Nos dois 
casos, a pornografia faz o cérebro produzir 
dopamina, que é uma química ligada ao 
prazer, à motivação e ao desejo, ou seja, 
ela faz as pessoas se sentirem bem.

Dessa forma, a pornografia consegue 
estimular continuamente o usuário que, 
diante de cada “mulher nova” na internet, 
obriga o cérebro a liberar dopamina em 
abundância.

Mas aí um problema surge: Para proteger-
se contra esse exagero de dopamina, o 
cérebro elimina alguns receptores químicos, 
que assumem a função de inibidores. Com 

menos receptores, o cérebro percebe que 
tem pouca dopamina e passa a tolerar 
sempre um pouco mais. Isso fará com que 
a pessoa tenha um impulso cada vez maior 
à pornografia. Quando o nível de dopamina 
começa a cair, o indivíduo começa uma 
busca desenfreada por mais.

Outros estudiosos alertam que pornografia 
causa transtornos físicos e psíquicos, 
sentimento de culpa ou vergonha, 
depressão, baixa autoestima, violência e 
ainda afeta a fertilidade. Disfunção erétil e 
a perda de atração pela própria mulher são 
outros exemplos.

Pornografia e Violência

Em uma reportagem do www.site 
pt.aleteia.org, o professor e psicólogo 
Thomas Lickona afirma que a pornografia 
gera nas pessoas uma grande tolerância 
a violações e a forte queda do desejo 
de formar uma família e ter filhos. Ele 
diz também que: “Em um mercado 
competitivo, os produtores de conteúdos 
pornográficos produzem vídeos cada 
vez mais violentos. Em um estudo sobre 
os filmes pornográficos mais vistos, em 
primeiro lugar estão os que possuem cenas 
violentas, onde a mulher é humilhada física 
e verbalmente”.
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Outros comentários do professor ainda 
merecem a nossa atenção:

“As meninas tendem a se sentir fisicamente 
inferiores às mulheres que elas veem 
nos materiais pornográficos. Os meninos 
tendem a ter medo de não estar à altura 
dos homens que eles veem nos vídeos 
pornôs”.

O professor também alerta para o fato 
de que antes, os homens consumiam 
mais pornografia, mas os estudos feitos 

recentemente nos Estados Unidos 
mostraram que o consumo também está 
aumentando entre as mulheres.

Esposas frustradas e 
desesperadas

O vício da pornografia tem um resultado 
devastador e com um efeito colateral sobre 
toda a família. Na linha de frente, a esposa, 
tende a ser a primeira e a mais atingida. 
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Os poucos relatos existentes, já que 
a maioria não fala sobre o assunto 
por vergonha, medo de se expor e de 
expor os maridos, falam de frustração 
profunda, sentimento de não ser 
capaz de satisfazer o parceiro, 
desespero, depressão e impotência 
diante de um problema tão sério e 
aparentemente sem solução. Na 
internet existem alguns relatos como 
este:

“Nós estamos sofrendo, 
envergonhadas, tolerando 
casamentos em vez de desfrutar 
deles, lidando com as nossas 
insuficiências e com a depressão... 
Nesses três anos, desde que descobri 
esta situação, cheguei a acreditar que 
um caso extraconjugal teria sido até 
mais fácil de tolerar, porque talvez 
eu pudesse competir com carne e 
ossos, mas não com isto: Com o fato 
de que o prazer e a satisfação do 
meu marido possam vir de uma tela 
bidimensional. É uma coisa que me 
abala profundamente; a minha própria 
ideia de quem eu sou e do que eu 
valho ficou completamente destruída. 
Meu mundo virou de cabeça para 
baixo e, se não fosse pelos nossos 
filhos, eu teria me separado”.

Além das mulheres, os filhos 
também podem ser abalados por 
este tipo de vício, afinal de contas, 
um problema como este dentro de 
casa prejudica a todos e elimina a 
harmonia familiar, sem contar que 
um pai pode ser flagrado a qualquer 
momento na internet por um filho e 
este, passar a desenvolver o mesmo 
comportamento, principalmente na 
fase da adolescência.

Um inimigo que você 
mesmo pode trazer pra 
dentro de casa

Muitos casais consideram normal 
fazer uso de alguma mídia com 
conteúdo sexual durante a relação 
íntima. As justificativas são muitas: 
Apimentar a relação, trazer uma 
sensação de novidade quando já 
estão há muito tempo juntos, ou uma 
sensação diferente para sair da rotina 
sem que não estejam em uma relação 
extra-conjugal “real”. Porém, esse tipo 
de atitude, aparentemente inofensiva, 
mas não é, pode ser o início de um 
ciclo nocivo e altamente viciante. 

O especialista em ciências sociais 
Shankar Vedantam, citado pelo site 
gospel, noticias.gospel.prime.
com.br, entrevistou cerca de 2.000 
casais sobre sua satisfação com seus 
relacionamentos e também sobre o 
uso de mídia sexualmente explícita. O 
levantamento apontou que “os casais 
que assistem pornografia são cerca 
de duas vezes mais propensos a se 
divorciar que os que não seguem 
essa prática. Esse tipo de prática 
pode levar as pessoas a viverem uma 
construção psicológica disfuncional e 
irreal”, relata reportagem do site.

A desintoxição é possível

Diante de toda essa realidade 
estarrecedora acerca do vício 
sexual na internet, uma boa notícia: 
Conexões neurológicas causadas 
pela pornografia são sim reversíveis! 
Eliminando o consumo de material 
pornográfico, os níveis de liberação 
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de dopamina voltarão ao normal, garantem 
os especialistas. Portanto, peça auxílio a 
um profissional especializado o mais rápido 
possível. 

Busque ajuda em Deus

A Bíblia nos ensina que Deus é Santo, 
portanto, é impossível assistir ou cometer 
pornografia, sem desagradar a Deus. 

“Fujam da imoralidade sexual. Todos os 
outros pecados que alguém comete, fora 
do corpo os comete; mas quem peca 
sexualmente, peca contra o seu próprio 
corpo. Acaso não sabem que o corpo de 

vocês é santuário do Espírito Santo que 
habita em vocês, que lhes foi dado por 
Deus, e que vocês não são de si mesmos? 
Vocês foram comprados por alto preço. 
Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo 
de vocês.” (I Coríntios 6:18)

Contudo, Deus conhece a sua fragilidade 
e quer ajudá-lo a ser liberto desse pecado 
que o afasta da Sua presença. Você pode 
ser lavado no sangue de Cristo e recomeçar 
uma nova vida, deixando para trás todo 
sofrimento que esse vício já lhe causou. 

Seja um verdadeiro homem de Deus livre 
e com a conduta aprovada!
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Minha preocupação, como ministro do 
Evangelho, em relação à família, está 
crescendo a cada dia. Vejo a falta da chama 
acesa nos casais e o descompromisso dos 
pais com os filhos. Há um adoecimento, um 
descaso no âmbito familiar. Na verdade, a 
família recebeu uma flechada na mente e 
se enfraqueceu. É como se a sociedade 
tivesse sido anestesiada e não conseguisse 
reagir. O casal não tem mais a mesma 
cordialidade, os filhos, o mesmo respeito, 
e a família, totalmente apática, sem saber 
o que fazer perdeu a referência. Então, 
precisamos avançar no projeto restaurador. 
Vai ser fácil? Não! É uma luta contra 
principados e potestades que amarraram 
a mente da família e os tumores internos 
estão impedindo que as conexões de ordem 
espirituais cheguem ao destino, à libertação 
do nosso povo. 

“Ai, família pecadora, povo carregado de 
iniquidade, descendência de malfeitores, 
filhos corruptores; deixaram ao Senhor, 
blasfemaram o Santo de Israel, voltaram 
para trás. Por que seríeis ainda castigados, 
se mais vos rebelaríeis? Toda a cabeça 
está enferma e todo o coração fraco. 
Desde a planta do pé até a cabeça não há 
nele coisa sã, senão feridas, e inchaços, 
e chagas podres não espremidas, nem 
ligadas, nem amolecidas com óleo.” 
(Isaías 1:4-6). Se perguntaria o que fazer 
para que a nossa casa, principalmente 
o casal, volte a essa chama nova e se 
reapaixone? Existem 7 princípios primários 
para que o casal seja restaurado e os filhos 
voltem a amar a Deus. 

1. Romper os pecados familiares
“Ai família pecadora...” (Isaías 1:4)

Muitos pecados visíveis estão no meio 
da família, fazemos olhos grossos, 
estamos secularizados, é como se 

não tivéssemos mais paixão, as coisas 
entraram na normalidade, os princípios 
foram alterados e nossa casa ficou 
como casa sem sacerdócio. Não se lê 
a Palavra, não se conversa mais sobre 
Deus nem sobre Igreja, e os pecados 
familiares são subestimados como se 
não existissem; montamos um teatro em 
casa, cada um encena como excepcionais 
atores, assumem personalidades dúbias, 
e ignoramos que estamos precisando de 
ajuda. 

O assunto Deus é mais relevante que 
qualquer outra retórica para que nossa casa 
saia da maldição familiar e entre na rota 
dos milagres. Deus é ‘O Assunto’, não a 
Igreja ou defeitos de líderes. Não deixe uma 
marca ruim nos céus da sua casa, limpe-a 
com os assuntos dos céus. 

2. Tirar as raízes de iniquidades
“... povo carregado de iniquidade...” 
(Isaías 1:4)

A raiz de iniquidade é a base para se tratar 
qualquer anomalia familiar, o problema não 
é o fruto, mas onde a raiz está enroscada. 
A raiz do cedro enrosca nas pedras, leva 
tempo para crescer, mas, quando as raízes 
estão encalcadas nas rochas, aí essa planta 
cresce, pode vir qualquer tempestade, ela 
não será abalada. Assim são as maldições, 
enroscam nas pedras da alma, quando 
queremos demolir não podemos tirar os 
galhos e cortar o tronco, pois nascerá de 
volta. Precisamos cavar fundo e eliminar as 
raízes. 

Existem níveis de maldição que estão 
arraigadas, precisamos de especialistas 
para fazerem essa obra no caráter da 
família. A raiz de iniquidade é a causadora 
da incredulidade, gesta a desonra e a 
infidelidade faz parte do mal caratismo 
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familiar. Se nos submetermos à cura e 
libertação, serão remediados para que 
essa raízes sejam arrancadas e a sorte da 
família mude. 

3. Quebrar a maldição da 
maldade 
“... descendência de malfeitores...” 
(Isaías 1:4)

Verdade! Quanta maldade no seio da 
família. Mas, essa maldade é a indiferença 
com o Deus que tudo pode, trazendo 
incredulidade, feitiçarias, obras estranhas e 
comportamentos reprovados. Quem poderá 
quebrar essa maldição da maldade na vida 
do casal? Incredulidade, feitiçarias e obras 
estranhas? Um sacerdote, um líder de 
autoridade espiritual. Alguém que possa, 
com autoridade e legitimidade, entrar 
nos lugares escuros da alma e fazer uma 
varredura, literalmente uma faxina interior, 
para romper esse espírito de maldade. 

Quando o povo de Deus ficou maldoso, 
se desviou do princípio e se abraçou 
com a maldição. A maldade é um espírito 
maligno que rouba a paz da família e 
ministra indiferença no relacionamento. Um 
sacerdote de autoridade pode remover a

maldade da vida do casal e trazer paz para 
toda casa. 

4. Sair da corrupção
“... filhos corruptores...” (Isaías 1:4)

A corrupção é a maior responsável pela 
desgraça familiar. O que é um corrupto? 
É o quebrador dos princípios, aquele que 
sabe o correto e caminha pela vereda dos 
comuns. Aquele que suborna a aliança 
e descaracteriza os valores do reino. 
O Eterno nos dá uma ordem: Saia da 
corrupção! A corrupção é um principado 
que empobrece a família e mata o 
relacionamento. É a inflação mais agravante 
da prosperidade do casal. Quando se 
tornam corruptos, só uma intervenção 
divina para remover tamanha maldição. 
Está no auge o assunto da maldição, pois 
a nossa sociedade brasileira passou por 
apuros terríveis, e colheu o resultado das 
sementes que plantamos. 

Muitos não assumem que são cúmplices 
desses desastres, querem se fazer de 
vítima. Mas, imagine! Se a Nação colheu 
consequências, a família será poupada se 
estiver bebendo desse espírito! A ordem é: 
Saia da maldição! Se Ele, o Senhor, disse 
que podemos sair, temos uma oportunidade 
de libertar a família. 

“O assunto Deus é mais 
relevante que qualquer 
outra retórica para que 

nossa casa saia da 
maldição familiar e entre na 

rota dos milagres”. 
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5. Voltar para o Senhor
“... deixaram ao Senhor...” (Isaías 1:4) 

A família precisa voltar para Deus. Não 
tem outro remédio para o casal, para a 
saúde dos familiares, se não for o retorno. 
Nosso cinismo diz: Voltar? Eu estou bem! 
Deus está vendo. Há um espírito crônico 
em nós que não queremos assumir nossas 
debilidades. A casa desorientada e o 
orgulho sendo sustentado. Sabe o que 
eu vejo no decreto de voltar ao Senhor? 
Exercer humildade, esse seria o ponto 
chave para o casal voltar a ser feliz e a 
família ter nova oportunidade de voltar a 
sorrir. 

Leia esta verdade: “Vi o louco estabelecer 
raízes; contudo, de repente toda a sua 
casa foi amaldiçoada.” (Jó 5:3,4). Se não 
regressarmos para Deus a vida da nossa 
família estará comprometida e a saúde do 
casal perderá o sabor. 

6. Livrar a casa da blasfêmia
“...blasfemaram o Santo de Israel...”
(Isaías 1:4) 

Blasfêmia é negar o princípio, esquecer 
a promessa; é ignorar os milagres. O 
casal está vivendo diariamente momentos 
tremendos debaixo de milagres. Então, a 
falta de reconhecimento, leva a blasfemar 

contra Deus e a Sua Palavra. Queremos ser 
o que não somos e não sabemos desfrutar 
do que somos. 

Os fariseus queriam que Jesus fosse o 
que eles queriam, mas não aceitavam 
que Jesus fosse quem Ele era. Isto é 
blasfêmia: Desejar viver outra identidade 
no casamento e não desfrutar o poder da 
aliança. É tão singular quando alguém 
entende a potência do princípio e não 
nega a verdade da Palavra. Se a blasfêmia 
entrar na nossa casa, negaremos quem é 
Deus em nós e afirmaremos que somos 
deuses em nós mesmos, ainda que seja 
inconsciente. São doutrinas de demônios 
que estão enrustidas no caráter da família. 

7. Regressar para o princípio
“...voltaram para trás.” (Isaías 1:4)

Que convite irrecusável: Regressar ao 
princípio. Regressar ao princípio é o desejo 
do Eterno. Voltar ao ponto de partida, 
trazer à memória esperanças não é em 
nada ruim. Quantos casais mudam de 
atitude apenas com uma conversa aberta 
e com acompanhamento adequado. Voltar 
ao princípio é um mergulho no Primeiro 
Amor. Na verdade, nós não somos mais os 
mesmos, mas temos que considerar que 
em tudo estamos melhores. Veja o quanto 
crescemos, e devemos aprender a conviver 

“Os casais de Deus conhecem rotas de restauração 
assim como a proposta bíblica da cura”. 
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em maturidade com marcas que a vida está 
deixando na nossa pele e as mudanças que 
proporcionaram na nossa mente. 

Nós não envelhecemos! Nós crescemos! 
E, por isso, devemos nos dar uma 
oportunidade para estarmos mais sarados e 
nos tornarmos mentores da nova geração. 
Tem muita gente olhando para nós, não é 
mesmo!? Que tal, no regresso ao princípio, 
nos darmos a oportunidade de olharmos 
para nós mesmos, para dentro de nós, e 
nos aprovarmos como indivíduos saudáveis. 
E se não estamos ainda no nível que 
desejamos, que tal nos enfrentarmos para 
melhorar? A ordem é regressar ao princípio. 
Tirar esses tumores que adoeceram nossa 
família. 

Começamos falando do adoecimento, das 
nossas enfermidades, das feridas que estão 
na mente da família, que adoeceram o 
casal e comprometeram o relacionamento. 
Como podemos consertar isso? Pode ser 
complicado, assim como pode ser muito 
simples, depende do casal. 

Os casais de Deus conhecem rotas de 
restauração, assim como a proposta bíblica 
da cura. Me responda: Existe um lugar mais 
poderoso na Terra do que uma casa em 
paz, onde reina a alegria e felicidade? 

Conheço muitas casas que não têm 
dinheiro, mas são felizes. Assim como 
conheço muitas casas que são tristes e têm 
muito dinheiro. Dinheiro compra prazeres, 
mas não compra felicidade. Porém, o 
assunto aqui é outra riqueza: O tesouro 
emocional. Imagina uma família, seja de 
posses, ou sem recursos, mas ajustada nas 
emoções... O que essa família não pode 
ter, e o nível de saúde em toda os estágios 
nesse ambiente?!

O casal precisa de renovo, precisa desfrutar 
dessa saúde, até mesmo para lograr êxito 
em todos os seus caminhos. As bases 
espirituais acima citadas, são pilares que, 
uma vez estabelecidos, poderão trazer a 
harmonia que você nem sonhou ainda. 

Neste Congresso, no mapa da vida, você 
vai se deparar com esse pilar que muitos 
não possuem, mas o seu pilar familiar, além 
de existir, está a cada dia melhorando. A 
saúde emocional do casal é um legado que, 
quando compreendido, traz vida para toda a 
família. 

Desfrute o mar de conhecimento que será 
derramado nesta geografia. 

E mais uma vez: Bem-vindos! 

Renê Terra Nova
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Na sociedade em que vivemos, muitos 
falam que casamento é uma instituição 
falida, porém, fazendo resistência a essa 
mentira, o MIR, na pessoa dos seus 
líderes, Apóstolos Renê e Marita Terra 
Nova, realizam o 1º Congresso de Casais, 
mostrando, que a Família nasceu no 

coração de Deus, é preciosa para Ele e 
que, pela ótica da Bíblia, a bênção de Deus 
no relacionamento traz cura e faz toda a 
diferença na família.
 
Casados há mais de 30 anos, e sendo 
um exemplo de casal ajustado em todas 

23Matéria



as áreas e feliz, eles podem falar com 
legitimidade sobre o que significa Casais 
Sarados fazem diferença na Família. 
Vivendo a plenitude do Senhor e vencendo 
todos os desafios que a vida conjugal 
apresenta, eles têm 4 filhos, um neto e 
lideram um ministério pautado na visão de 
família, como missão principal.
 
O sucesso dessa união só tem sido possível 
porque os dois entenderam, desde antes de 
firmarem a sua aliança, que o Eterno tem 
um plano perfeito para os casais e que é 
preciso buscar a Bíblia para entender cada 
propósito do Todo-Poderoso na direção dos 
casais. Aqueles que ouvem a orientação 
divina e constroem a sua casa sobre os 
alicerces e preceitos corretos, vivem as 
promessas e a abundância que só Deus 
pode dar.

Para a Apóstoloa Ana Marita, a mulher 
precisa aceitar, sem peso, mas com a 
alegria de quem recebe uma grande 
bênção, desempanhar o papel que Deus 
lhe confiou dentro do lar. Ser companheira 
idônea, auxiliadora, mulher exemplar 
e digna da total confiança do marido. 
Outro ponto muito importante que deve 
ser observado pelas mulheres que querem 
ter uma família segura é a obedência à 
recomendação bíblica que diz que as 
esposas devem ser submissas aos 
homens, como está claro em I Pedro 3:1-6.
“Sujeitando-se cada uma a seu marido, 
como ao Senhor, pois o marido é o cabeça 
da mulher, como também Cristo é o cabeça 
da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o 
Salvador. Assim como a igreja está sujeita 
a Cristo, também as mulheres estejam em 
tudo sujeitas a seus maridos.” 
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A Apóstola aconselha que, ao contrário 
do que o mundo tem declarado, não é 
nenhum fardo e sim uma grande satisfação, 
obedecer a um homem que teme ao Senhor 
e anda nos seus caminhos, pois, ele 
sempre agirá com respeito e amor com a 
mulher da sua aliança.

Outro conselho trazido por Ana Marita para 
edificar as mulheres e ajudá-las a fazerem 
de suas casas um pedaço do céu, é o 
de que elas se tornem intercessoras dos 
seus maridos e filhos, sendo diligentes e 
incansáveis, como verdadeiras atalaias, 
orando dia e noite para que as pessoas que 
tanto ama não sejam tragadas pelo inimigo, 
especialmente nos dias atuais, em que a 
mídia tenta corromper os bons costumes e 
muitos são os convites tentando seduzir e 
tragar os homens de Deus.

“Pode parecer tão trabalhoso ser uma 
sacerdotisa e, de fato, não é fácil, mas Deus 
nos lembra que a mulher sábia se reveste 
de força e de dignidade. Portanto, que você 
seja envolvida por essa força extraordinária 
que vem do céu e receba autoridade do 
Senhor para lutar pela sua família. Deus vai 
recompensá-la e fazê-la demasiadamente 
feliz”. 

O Apóstolo Renê Terra Nova também fez 
questão de trazer uma orientação especial 

para os casais. Ele declarou que para ser 
um casal curado, debaixo do conselho 
bíblico e da proposta que o Congresso 
está trazendo, é preciso suportar o outro 
em amor, entender o coração e caminhar 
sabendo que, apesar das falhas, cada um 
guarda dentro de si mais dons e talentos do 
que defeitos. 

Ele também diz que o problema dos casais 
é que muitos querem um relacionamento 
perfeito, mas nem sempre o cônjuge paga 
o preço para que isso se manifeste. “Se 
tivermos essa visão de ajuda emocional 
dentro do relacionamento, construiremos 
um lar mais harmônico”. Para o líder, três 
coisas precisam ser feitas para que o 
relacionamento seja curado:

1. Ter um mentor acima de nós

Ninguém pode ter um casamento de 
sucesso, um casamento curado, um 
casamento de êxito, se não existirem 
pessoas que tragam a visão de cuidado 
e orientação para que a cura seja 
manifestada dentro do território familiar. Os 
nossos mentores são primordiais para que 
estejamos fundamentados na Palavra e 
para vivermos o extraordinário. 
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2. Ter uma Igreja que seja curada

Existem muitos ministérios que não 
promovem família, onde os seus líderes 
estão enfermos no caráter familiar e, por 
isso, muitas dificuldades são trazidas 
dentro do relacionamento da própria 
Igreja. Se estivermos debaixo de uma 
cobertura saudável, vamos lograr êxito 
em todas as áreas das nossas vidas. Eu, 
particularmente, teria dificuldade em me 
submeter a uma liderança que não tivesse 
um bom testemunho de família e que esse 
testemunho não fosse aparente. 

3. Caminhar em unidade com o 
mentor e o espiritual

Precisamos de mentores que sejam 
saudáveis, que a Igreja seja curada, mas 
que ambos tenham o consenso para 
desatarem sobre a nossa vida. Às vezes, há 
um conflito entre a mentoria e a Igreja e, por 
isso, ficamos com a dificuldade de absorver 
a doutrina correta para a família viver essa 
bênção da cura interior. 

4. Cuidar das emoções

A questão emocional é muito importante 
dentro de casa, para que todos possam 
viver uma vida totalmente diferenciada 
diante de tudo o que a sociedade tem 
apresentado. Existe uma enxurrada de 
mísseis vindo na direção da visão, assim 
como aconteceu em Israel esses dias, 
mísseis entrando em todos os lugares e 
os escudos vindo para poder explodir e 
tirar esses mísseis do território. Mas nem 
sempre temos esse preparo de limpar 
os céus da nossa casa das bombas que 
estão caindo dentro da nossa geografia. 
Por isso, precisamos de unidade entre 
esposa, esposo, filhos e todos os demais 
integrantes da família, isso nos fará fortes 
e, com certeza, vamos viver uma vida 
tranquila e sossegada.

Que a saúde emocional recaia sobre toda 
a família e todos vivam o que o Senhor nos 
promete e possamos nos apossar de tudo 
o que a Palavra de Deus liberou na nossa 
direção.
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Cuidado, você pode ser uma viciada!

Ah, o amor....

Ele aquece o coração, inspira canções, 
transforma pessoas. Esse sentimento, 
que permeia todas as relações humanas, 
tem sido objeto de estudo da ciência, 
que busca entender como ele ocorre e 
como é possível defini-lo. Algumas teorias 
definem o amor como Intimidade, Paixão e 
Compromisso, mas um outro ponto sobre o 
que conhecemos como amor tem sido alvo 
de pesquisas psicológicas: Os mecanismos 
neurológicos envolvidos nas relações 
amorosas. Algumas pesquisas descobriram 
que os sentimentos amorosos utilizam 
as mesmas vias neurais que substâncias 

psicoativas, ativando os sistemas de 
recompensa do cérebro e criando sintomas 
de dependência parecidos com o que 
vivenciam os viciados em drogas.

Portanto, as dependências de sentimentos, 
ou as dependências de relacionamentos 
apresentam origem e sintomas semelhantes 
às de outras dependências.

E qual seria a base para esse tipo 
de dependência emocional? Os 
relacionamentos interpessoais. Ou seja, 
esse problema surge ao longo da história 
de vida das pessoas, principalmente na 
infância.
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O que você viveu no passado?

Pessoas que sofrem de dependência afetiva 
quase sempre têm um histórico familiar de 
negligência, abandono, rejeição, falta de 
afeto ou rigidez excessiva por parte dos 
pais ou dos cuidadores. Essas experiências 
frustrantes que fizeram com que elas 
não se sentissem queridas e valorizadas, 
sobretudo nos primeiros anos de idade, 
fazem com que o mesmo sentimento do 
passado as acompanhe na vida adulta, 
dessa forma, tornam-se indivíduos com 
uma carência constante de atenção e de 
carinho.

Esse tipo de dependência ocorre em 
homens e mulheres, contudo, alguns 
estudos mostram que as mulheres tendem 
a sofrer mais de problemas de dependência 
afetiva.

Mulheres viciadas 

A mulher dependente afetivamente costuma 
construir uma relação tóxica com o seu 
parceiro. Tem medo de ser abandonada, 

se anula para que a relação continue e 
se preocupa mais em satisfazer a outra 
pessoa, chegando ao ponto de abrir mão 
de suas próprias necessidades e dos seus 
sonhos. Por acaso você já viveu uma 
história parecida, ou conhece alguém que 
viva assim?

Uma mulher linda, inteligente, bem-
sucedida, daquele tipo que você olha e 
pensa: Uau! Ela tem tudo para ser um 
sucesso! Mas, no caminho do êxito da vida 
dessa mulher existe algo que a impede de 
ser feliz e completa: Um relacionamento 
destrutivo, em que ela se anula, mendiga 
amor e, muitas vezes, chega ao extremo de 
suportar até a violência física e psicológica 
por medo de romper com a relação.

Aí você pode se perguntar: Mas o que 
faz com que essa mulher não consiga se 
libertar de uma relação mesmo que ela seja 
tão prejudicial? Antes de fazer qualquer 
julgamento precipitado devemos considerar 
que, podemos estar diante de um caso 
de dependência emocional e, assim 
como ocorre com um vício causado por 
substância psicoativa, se livrar desse tipo 
de dependência não é tão simples quanto 
pode parecer.

Vícios Emocionais – Como 
acontecem

O Master Coach Paulo Vieira explica que 
“para cada atitude que temos no nosso 
dia a dia, a maneira como falamos e 
interagimos com as outras pessoas, por 
exemplo, produz moléculas de emoção 
(MDEs), que são uma combinação de 
compostos químicos específicos produzidos 
pelo nosso cérebro. Pessoas tristes, 



que andam encurvadas, produzem um tipo 
de (MDEs), já as felizes, que sorriem com 
frequência e mantêm uma postura corporal 
de vitória, produzem outro padrão. Quanto 
mais repetida for a comunicação, maior será 
a quantidade de MDEs que vaguearão pelo 
corpo e influenciarão a vida de uma pessoa. 
O que acontece com o uso de drogas também 
acontece com o uso repetido da mesma MDE: 
Os receptores cerebrais começam a esperar, 
ansiar por aquela química específica. Ou seja, 
o corpo fica dependente daquela comunicação 
que produz aquela química. E, acredite, seu 
comportamento e sua atitude serão alterados 
para obter a química do vício a qualquer custo”.

Diante dessa explicação, talvez você reflita 
sobre a realidade de que uma pessoa pode, 
realmente, enfrentar um vício emocional do qual 
se livrar pode ser uma tarefa aparentemente 
impossível, principalmente sem orientação 
profissional. Paulo Vieira, em seu livro best 
seller, o Poder da Ação, ainda adverte: “Em 
menor ou em maior escala, todos nós somos 
viciados em algo: Vitimização, raiva, estresse, 
ajudar os outros, tristeza, doença, mentiras... 
A questão é saber em que nos apoiamos e 
quebrar esse ciclo prejudicial”, orienta.

Voltando para o caso hipotético da mulher que 
tem tudo para ser um sucesso, mas mantém um 
relacionamento destrutivo, muito provavelmente 
ela é dependente emocional de sofrimento, 
dor, medo... Pessoas assim, comumente têm 
crença de não merecimento e de incapacidade 
e, por isso mesmo, necessitam da constante 
aprovação das pessoas, se sentem inseguras 
e manifestam esse sentimento por meio de 
ciúmes e de temor de abandono. Por esse 
motivo, acabam, mesmo que não se deem 
conta, se envolvendo com pessoas que têm a 
vida emocional desajustada, exatamente para 
receber os mesmos estímulos que alimentem os 
seus vícios emocionais.
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A luz no fim do túnel – O amor 
saudável

Ao contrário de um relacionamento 
sofrido, tóxico e dependente, o amor 
saudável, nos faz bem, respeita as nossas 
individualidades e é regado pela atenção 
e pelo respeito. Contudo, antes de pensar 
em construir um amor desse tipo, é preciso 
tornar-se uma mulher livre de vícios 

emocionais. E isso é sim possível mudando 
a maneira como nos comunicamos, o que 
pode mudar também as nossas crenças de 
identidade. 

Um profissional da área de Coaching pode 
ajudar você nessa missão e, claro, buscar 
orientação em Deus, pode fazer com que 
você se torne a mulher forte, livre e feliz que 
você pode e deseja ser.

PARA ORIENTAR E INSPIRAR VOCÊ

O amor saudável é o amor bíblico, que tem como modelo o próprio 
amor de Deus por nós, um amor santo, moderado, consciente.

A Bíblia nos fala desse amor que foi tão grande a ponto dEle 
entregar o Seu Único Filho para morrer e nos salvar. 

“O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, 
não se orgulha. Não maltrata, não procura seus interesses, não 
se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a 
injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo 
espera, tudo suporta.” (I Coríntios 13:4-7)
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O Senhor está realizando algo especial na 
Terra, a partir da vida das mulheres. Uma 
onda poderosa do Espírito Santo tem sido 
liberada sobre as mulheres que têm se 
determinado a conquistar nesta geração. 
Deus tem Se movido a favor do Seu povo e, 
neste processo, tem usado a vida de muitas 
mulheres.

Chegou o tempo para nós, Mulheres de 
Honra! Chegou o tempo para A Conquista 
de Novos Territórios na nossa geração! 

A mulher tem cada vez mais tomado uma 
postura de liderança em Deus na Igreja, 
principalmente na Igreja Celular. E essa 
tem sido uma tomada de território e uma 
conquista que havia sido deixada para trás.

Tudo o que passamos e o tempo que 
ficamos como que amordaçadas foi para 
nos ensinar que quando uma onda se 
abaixar, temos que estar preparadas, 
porque vem outra, e não podemos deixar 
passar. 
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Se estivermos firmes em Deus, não apenas 
vamos avançar como também vamos 
fazer uma limpeza no território espiritual, 
um verdadeiro saque no inferno. Só assim 
acontecerá uma mudança radical. E essa 
mudança só acontece através da nossa 
vontade de mergulhar nos rios de Deus e 
não perder as ondas de avivamento que Ele 
preparou para nós.

Hoje a mudança está mais perto de nós. 
Essa mudança está mais fácil de acontecer, 
porque o mundo clama por mudança. A 
maioria das pessoas quer mudar, e tudo 
que elas precisam é encontrar alguém, um 
líder que as direcione a mudar para melhor, 
para outro nível de vida.

Devemos voltar o coração para Deus. 
Devemos clamar pela glória de Deus. Em 
tudo que formos fazer, nossa dependência 
deve ser total do Espírito. O Espírito Santo 
tem que ser, de direito e de fato, nosso Guia 
e Professor.

A Igreja de Cristo passou muito tempo 
inerte. E, o resultado, já sabemos qual foi. 
Se ficarmos apenas inertes, sem oração 
e ação, não chegaremos a lugar algum, 
e também jamais acompanharemos a 
velocidade do Espírito.

Precisamos deixar Deus ser Deus. 
Precisamos deixar Deus assumir o controle 
de tudo. Todo crente quer receber mais 
e mais de Deus, porém não significa que 
todos estejam esperando receber. Somente 
buscando a Deus com todo o nosso 
coração e com toda a nossa força é que 
veremos o verdadeiro derramar do Espírito. 
Essa é uma obra que não acontece por 
acaso.

Sintonizadas no Canal da Voz de 
Deus

Quando buscamos a Deus com todo nosso 
coração e com toda a nossa força, ouvimos 
o Senhor ministrar aos nossos corações. 
E, cada vez mais, entendemos que 
precisamos estar sintonizadas no canal da 
voz de Deus. Para isso, é necessário calar 
tudo que fala mais alto dentro de nós e ao 
nosso redor. Deus não vai falar mais alto 
que a televisão, por exemplo. Deus falará 
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conosco quando fizermos dEle e da Sua voz, 
prioridade. Então, Ele poderá, de imediato, 
colocar a Sua promessa à nossa disposição.

É tempo de voltar o coração para Deus. 
“Considerando a vossa vida casta, em temor. 
O enfeite delas não seja o exterior, no frisado 
dos cabelos, no uso de joias de ouro, na 
compostura dos vestidos; mas o homem 
encoberto no coração no incorruptível 
trajo de um espírito manso e quieto, que é 
precioso diante de Deus.” (I Pedro 3:2-4)

Em João 7:38, está escrito: “Quem crer em 
mim, como diz a Escritura, do seu interior 
fluirão rios de águas vivas.”

Quando estamos Sintonizadas no canal 
da voz de Deus, o nosso coração é, 
verdadeiramente, a morada do Espírito 
Santo. Só nEle conseguimos sobreviver em 
todas as guerras. É o que a Bíblia diz em II 
Coríntios 4:16. “Por isso, não desfalecemos, 
mas ainda que o nosso homem exterior se 
corrompa, o interior, contudo se renova de 
dia em dia.”

Relacionamento

O relacionamento é a base da vida. Pessoas 
que não se relacionam não vivem, passam 
pela vida apenas sem construir história. 
Quando Deus criou homem e mulher, 
Ele os criou para relacionamento. E esse 
relacionamento, chamado casamento, ilustra 
o relacionamento de Deus com o Seu povo. 
De que forma?

1. Marido

O marido deve honrar e compreender a 
esposa, protegendo-a e reconhecendo-a 
como total herdeira de Deus. É fundamental 
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que ele seja amável e gentil com a mulher 
da sua aliança, honrando-a como a melhor 
amiga, escutando seu coração mais do que 
a sua voz, fazendo-a sentir-se importante 
dentro do lar.

2. Esposa

A esposa deve aceitar o cuidado e a 
autoridade do marido de modo a honrá-lo. A 
beleza do caráter e a suavidade do espírito 
da mulher serão características preciosas 
a Deus e ao seu marido. É por isso que ela 
deve submissão ao esposo. Tal conduta a 
fará ganhar o marido que não é crente.

Uma mulher considerada como exemplo no 
relacionamento com o marido foi Sara. Até 
nos dias de hoje somos ministradas através 
da sua vida. Pedro nos diz que podemos 
nos tornar filhas de Sara se praticarmos o 
bem e não temermos perturbação alguma.

A beleza de Sara era incomparável e 
incorruptível. Ela vestia um espírito manso 

e tranquilo. E aqui fica a dica: Um espírito 
manso e tranquilo não sai de moda e fica 
bem em qualquer lugar.

Como mulher, precisamos entender que 
o preço dessa vestimenta de Sara, um 
espírito manso e tranquilo, era o tempo que 
ela investia no seu relacionamento com 
Deus. Sua beleza não dependia do que 
tinha, e sim do seu relacionamento com 
Deus que torna belas todas as coisas.

Deus tem tanto para nos entregar, mas para 
conquistarmos os territórios que nos estão 
propostos temos que estar preparadas para 
receber. Muitas vezes, perdemos bênçãos 
sem limites pela nossa falta de preparo. Se 
entendermos que fomos chamadas para 
transformar, necessitamos nos esforçar 
para ser exatamente o que a Bíblia diz 
que é possível sermos. Só assim vamos 
impactar a nossa geração e promover a 
mudança que o mundo precisa para viver 
melhor.

Marita Terra Nova
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“E aos que predestinou a estes também 
chamou; e aos que chamou a estes 
também justificou; e aos que justificou a 
estes também glorificou.” (Romanos 8:30) 
 
Não há ninguém como você no mundo! 
Seu DNA e impressões digitais são 
exclusivamente seus. Deus deu a cada 
um de nós uma combinação específica de 
dons, habilidades e qualidades para nos 
distinguir de todos os demais. 
 
Contudo, em vez de celebrar nossa 
individualidade, muitos de nós nos 
esforçamos para ser alguém que não 
somos.  
 
O inimigo tenta fazer com que nos 
comparemos com os outros e tenta nos 
convencer de que somos, de alguma forma, 
inferiores ou inadequados.

Você pode pensar que a insegurança não 
é um grande problema, mas saiba que ela 
pode roubar a sua paz, adulterar os seus 
relacionamentos e impedir que você cumpra 
a vontade de Deus para sua vida. 
 
Em muitos casamentos, os cônjuges 
(o marido ou a mulher) lutam com a 
insegurança. Quando não se sentem tão 
úteis quanto o outro em suas atividades na 
família, nos negócios e/ou no ministério.  
 
Esses pensamentos são o modo de 
Satanás sugerir que eles são, de certa 
forma, inadequados para estarem casados.  
 
Mas graças a Deus pela palavra de 
Romanos 8:30 que diz: “... a quem ele 
mesmo predestinou, a estes também 
chamou; e a quem chamou, a estes 
também justificou; e aos que justificou a 
esses também glorificou.” 
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SUA 
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Talvez você não tenha realmente percebido 
ainda, mas você, assim como seu marido 
ou mulher, também é chamado (a) e ungido 
(a) para ministrar ao seu cônjuge e ao povo 
de Deus. 
 
Pare de se comparar com as esposas e/ou 
maridos de outros ministros e aprenda a se 
submeter completamente a Deus.  
 
Ao entregar a sua vontade a Deus, você 
irá superar suas inseguranças e descobrir 
o plano de Deus para ajudar seu marido/
esposa no ministério.

Muitas vezes, os cristãos se conformam ao 
mundo para que as pessoas os aceitem. 
Esse é um truque do inimigo para roubar a 
sua identidade. Você pode não perceber, 
mas você já foi aceito. “Para louvor e glória 
da sua graça, pela qual nos fez agradáveis 

a si no Amado, em quem temos a redenção 
pelo seu sangue, a remissão das ofensas, 
segundo as riquezas da sua graça, que 
ele fez abundar para conosco em toda a 
sabedoria e prudência.” (Efésios 1:6-8) 
 
Satanás sabe que Deus tem um plano 
feito sob medida para você. Não se frustre 
tentando ser outra pessoa. Graças a Deus 
pelos dons e habilidades que Ele lhe deu.
 
Comemore quem você 
é em Cristo e veja 
suas inseguranças 
diminuírem!

Altomir Rangel
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“Em vez de celebrar 
nossa individualidade, 

muitos de nós nos 
esforçamos para 

ser alguém que não 
somos”. 








