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Graça e Paz!

Bem-vindo ao 21º Congresso Internacio-
nal da Visão Celular no Modelo dos 12! 

Estamos vivendo Novos Começos – Fo-
cando na Multiplicação dos Discípu-
los, tema escolhido para este ano que 
marca uma construção da nossa história 
e de tudo o que vivemos até aqui. E em 
tudo Deus sempre foi e continua sendo 
Bom e Fiel.

Como Família Restauração, Equipe 
M12, líderes e discípulos do MIR, nos 
alegramos pelo prazer de ter você co-
nosco para um tempo de conhecimento 
e estreitar de relacionamentos. Você sabe 
que o nosso Congresso Internacional 
da Visão Celular no Modelo dos 12 é 
um dos Congressos mais importantes 
para nós, que somos linha de frente, por-
que paramos para nos refazer, ao mes-
mo tempo em que somos ampliados em 
inúmeras áreas.
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A Visão Celular amadureceu e hoje os 
que permaneceram são os que estão 
convictos no chamado e no Modelo que 
recebemos de Jesus. Creio que você é 
um líder focado na multiplicação dos 
discípulos e, por isso, tem vivido No-
vos Começos da parte de Deus. Os anos 
passaram e você já sabe qual é a sua 
responsabilidade e funcionabilidade em 
ser 12. Acredito que esse é o principal 
motivo de você fazer crescer, através das 
Células, o Corpo de Cristo. E o resulta-
do é refletido no seu bom testemunho e 
na colheita das vidas que fazem parte do 
acréscimo do Reino que não terá fim.

Claro que na jornada cada um tem histó-
ria e históricos diferentes, e isso mostra 
a perfeição do Deus que nos uniu, por-
que juntos, com nossos erros e acertos, 
tudo o que fazemos é para agradar o 
coração do Pai e engrossar as fileiras dos 
Céus.

Neste ano, estou certo de que o Senhor 
vai estabelecer bênçãos sobre nós, ao 
mesmo tempo em que seremos desa-
fiados a ampliar nossas conquistas. Para 
2019, não poderíamos ter um tema mais 
relevante, afinal estamos vivendo desde 

os primeiros dias, muitas novidades do 
Trono. 

Como arautos da Visão Celular, Deus nos 
conduzirá a patamares maiores, pois o 
limite da nossa conquista não está sina-
lizado. Na verdade, como sempre digo: 
Na Visão, você é seu próprio limite!

Prepare-se! Seremos levados a novas 
dimensões, entenderemos melhor como 
dirimir alguns erros e buscar a trans-
formação necessária para manter as 
conquistas que já obtivemos e alcançar 
com êxito as que ainda virão. E para isso, 
tudo o que precisamos fazer é entender 
que Deus tem para nós Novos Começos 
– Focando na Multiplicação dos Discí-
pulos.

Gratidão pelo investimento na Visão e no 
seu caráter de discípulo que conduz um 
discipulado. Continue se movendo na 
direção de Deus para contribuir mais e 
mais com o Reino. 

Beijos no seu coração

Apóstolo Renê Terra Nova
Presidente do MIR e do M12
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Inscrições: Casa Administrativa (horário comercial), 
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Bem-vindos ao Congresso Internacional! 
Hoje temos o privilégio de receber 
os príncipes e princesas do Senhor de 
Manaus, do Brasil e das nações. A cada 
ano, Deus prepara um banquete para nós 
e nos leva a mudanças extraordinárias. 
Só temos gratidão no nosso coração.

Na verdade, a alegria que nos invade 
se mistura à missão precípua de fazer 
com que cada discípulo saia edificado, 
ministrado, ajudado, socorrido e, acima 
de tudo, ajustado na Visão Celular.

Este ano, nosso tema é Novos Começos 
– Focando na Multiplicação dos 
Discípulos. Acreditamos que Deus tem 
muito mais para fazer em nós e através 
de nós. Por isso, estamos ávidos pelo 
que acontecerá nestes cinco dias de 
celebração ao Senhor. 

Nosso espírito está sendo codificado 
para que nunca se ausentem do nosso 
caráter e nunca se apartem da nossa 
essência as verdades contidas na Palavra 
de Deus. Muitos dos que aqui estão são 
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líderes e discípulos multiplicadores no 
M12, porque aceitaram ser desafiados 
a viver uma dimensão de conquista 
inimaginável.

Juntos vamos ajustar nossos caminhos 
e prosseguir no entendimento de que 
é necessário aprender, cada vez mais, 
sobre o que é básico e eficaz para 
permanecermos firmes no Senhor e na 
força do Seu poder. A Bíblia é vida e nós 
somos  aqueles que Deus escolheu para 
serem os reprodutores da Palavra e os 
guias do Seu rebanho.

É muito importante que durante toda 
a sua trajetória você jamais se deixe 
ufanar, desmotivar, nem ser flechado 
por conceitos ou doutrinas que não 
respaldam a sua chamada, porque você 

ainda tem muito a fazer. Seja um líder 
inegociável e fiel ao que o Senhor 
confiou em suas mãos.

O desejo do meu coração é que você seja 
sempre um líder comprometido com a 
sua missão e que, diariamente, você se 
apaixone mais e mais pela bondade do 
nosso Pai. E que você possa conduzir o 
povo de Deus com Ciência e Sabedoria, 
pois esse é o legado daqueles que foram 
chamados para consolidar uma multidão 
de discípulos.
 
Obrigada por ter vindo! Obrigada 
porque a sua vida faz história em 
Manaus, a Terra do Avivamento!

Apóstola Marita Terra Nova
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Dia 19 de Junho é uma data relevante 
nesta Terra, por ser o aniversário do 
nosso Pastor Renê Terra Nova. Ele, que 
é um líder ousado, forte, sonhador, 
conquistador e muito querido e 
admirado por todos os que o cercam, 
principalmente pelos discípulos que têm 
o prazer de estarem sob a sua cobertura.

A Visão Celular no Modelo dos 12 
reconhece os anos de dedicação desse 

grande homem de Deus em propagar 
o Evangelho em Manaus, no Brasil e 
nas nações, com empenho e dedicação 
incomparáveis. Viajando, ou in loco, sua 
vida é para servir ao Reino e ao Rei. 

Uma vida que nos inspira. Afinal, por 
amor a Deus, ele deixou a sua terra e 
a sua parentela, como uma espécie de 
Abraão, e veio para Manaus, aqui no 
Amazonas, obedecendo o chamado que 

Realizações, propósitos definidos, ensino, compartilhamento da alegria e do 
amor de Deus... Assim tem sido a vida do Apóstolo Renê Terra Nova, a quem

homenageamos e demonstramos a nossa gratidão.

Francieme Costa

Homenagem
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recebeu. E como valeu a pena! Hoje 
ele é Presidente do MIR e do M12, 
conhecido no Brasil como homem de 
nações, tornou-se Embaixador da ICEJ 
no Brasil e nos países sul-americanos, 
renomado preletor internacional e 
escritor de aproximadamente 200 livros.

Renê Terra Nova é um homem de muitos 
atributos e muitas características que o 
diferenciam e o tornam um referencial 
para nossas vidas. Se somássemos as 
viagens que ele já fez e os lugares 
onde sua voz já chegou, poderíamos 
afirmar que ele deu inúmeras voltas 
ao mundo, mesmo sem pisar em todos 
os Continentes; na verdade, só falta a 
Oceania, para onde ele irá em breve, 
com toda a certeza.

Um Pastor de excelência, um Apóstolo 
de multidões. Nada alegra mais o 
coração dele do que ver as vidas rendidas 
aos pés do Senhor. Por isso, com 
responsabilidade e foco, cumpre a sua 
missão, sempre protegendo, como um 
leão, os que estão sob sua cobertura. 

A Bíblia é o seu Manual e também o 
Livro pelo qual direciona os discípulos, 
tendo o cuidado de ensiná-los, à luz da 
Palavra, para que sejam comprometidos 

a viverem em santidade e temor a Deus. 
Apaixonado por Jesus, seu propósito é 
alcançar as multidões para cumprir o 
acréscimo do Reino que não terá fim.

Bem, o que não faltam são predicados 
para falar da linda história construída 
ao longo do Ministério Pastoral e 
Apostólico. Contudo, seria impossível 
enumerar todos eles. Por fim, podemos 
afirmar que nosso Pastor é um homem 
que ama a Deus, ama Jesus, ama o 
Espírito Santo, ama multidão e ama 
família – a começar pela dele. Casado há 
33 anos com Marita Terra Nova, formam 
um casal que exala amor e cumplicidade. 
O resultado dessa união gerou 4 lindos 
filhos, um neto, e a família tem se 
ampliado com a chegada dos genros e de 
mais um neto que vem aí. 

Celebramos a sua vida! Reconhecemos 
o manto de unção que está sobre o 
seu cajado. Nos alegramos em Deus 
por estarmos ao seu lado em mais um 
aniversário.

Feliz 58 anos! Feliz Novos Começos! 
Porque se há alguém que sabe começar 
coisas novas, esse alguém se chama Renê 
Terra Nova.

Homenagem





O Futuro da Visão Celular no Modelo dos 12

ENTREVISTA

Em entrevista, Apóstolo Renê fala do futuro da Visão Celular e também dos planos para 
os próximos anos, ratificando que o M12 continua sendo o Modelo pelo qual a Igreja 

MIR e coberturas alcançarão as multidões, como descrito em Atos sobre a Igreja Primitiva. 
Também compartilha sobre a expectativa dele na 21ª edição do Congresso Internacional.

Francieme Costa
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Novos Começos – Focando na 
Multiplicação de Discípulos é o 
tema do Congresso Internacional. 
O senhor pretende manter a 
Visão Celular, como Modelo de 
Multiplicação? Se sim, quais os 
planos para continuar tendo 
êxito?

Bem, nunca pensei em mudar o rumo 
da Visão, mas exponencialmente 
avançar com direções mais certeiras. 
Nós estamos amadurecidos, a Visão 
foi consolidada e, ao longo dos anos, 
vimos uma nova geração que nasceu, 
cresceu e formou seu caráter teológico 
nesse Modelo. A Visão avança em 
cadência firme e está multiplicando seus 
territórios. O Modelo de Multiplicação 
continua pelo MODELO, que é uma 

ideia divina, e que o Senhor criou 
para expandir as geografias e trazer 
milhares de novas vidas. O Modelo de 
Multiplicação está se ampliando através 
do FOCOS, que é uma ideia fantástica 
para inserir mais nobres na Visão e dar 
oportunidade àqueles que estavam no 
anonimato para mostrar o potencial que 
têm. 

Alguns líderes que estavam na 
Visão, que eram envolvidos com 
o Modelo, saíram do M12. Isso 
não gera uma descredibilidade e 
enfraquece a Visão?

Cada uma caminha na liberdade 
do Espírito. Nós não somos uma 
denominação, somos líderes de aliança. 
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Alguns entendem: “Irmãos, como 
homem falo; se a aliança de um homem 
for confirmada, ninguém a anula nem 
a acrescenta.”  (Gálatas 3:15). Outros 
ignoram os pactos que fizeram. Cada 
um receberá sua recompensa segundo 
o conteúdo no coração. Não tenho 
ninguém algemado a mim, pois 
discipulado não é senzala, mas um 
convite à liberdade. A Visão só é forte se 
todos estiverem no princípio da unidade, 
caso contrário, nós não obteremos o 
êxito esperado. É como diz João: “Saíram 
de nós, mas não eram de nós; porque, se fossem 
de nós, ficariam conosco; mas isto é para que 
se manifestasse que não são todos de nós.” 
(I João 2:19)

Todos os que saíram, eu os conheci sem 
perspectiva ministerial e não tinham 
crescimento; a ferramenta da Visão deu 
visibilidade, crescimento, prosperidade 
e, claro, a multiplicação que eles não 
sonhavam. O que houve? Cada um 
criou sua história. E o interessante é 
que nenhum deles depõem contra a 
Teologia da Visão (nossa Teologia é 

Devocional), contra mim, contra minha 
equipe nem abortaram os ensinos da 
Visão. Continuam fazendo a Visão, só 
mudaram o nome e a ‘linguagem’, mas 
os princípios são os mesmos. Na minha 
opinião, o orgulho é o vilão dessas 
decisões. Eu não sou ferido com eles, só 
não quero relacionamento como antes. 

Recentemente, com repercussão 
no Brasil e em algumas nações, 
a Campanha Mantendo o Altar 
Limpo criou uma ‘revolução’ em 
muitas Igrejas da Visão M12. Qual a 
explicação para que, em um tempo 
tão curto, a Campanha tenha 
obtido tanto êxito. O senhor tinha 
essa expectativa? 

Então, a limpeza do Altar foi feita e 
as expectativas alcançadas. Contudo, 
sempre penso que poderia ter sido 
melhor. Refiro-me à comunicação de 
alguns que são lentos para obedecer 
e conduzir a Igreja que está sob a 
cobertura deles a fazerem pactos de 

“O Modelo de Multiplicação está se ampliando 
através do FOCOS”. 
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mudanças. Porém, sei que não é fácil 
ver tantas sujeiras no Altar do Senhor, 
e em equipes que se dizem santas e 
manter a mesma força diante do quadro: 
Levitas em pecado, Pastores desistidos, 
Líderes descomprometidos e até mesmo 
Apóstolos filiados a maus testemunhos. 

O Altar é uma voz, mas não é a 
voz de homem, é a voz de Deus e 
da Sua Palavra. Precisamos honrar 
a voz de Deus e a Sua Palavra e, 
com responsabilidade, fazer valer, 
limpidamente, a chamada que nos foi 
outorgada. Eu tenho muito temor 
com o Altar de Deus; sei que não devo 
desprezar a chamada que recebi do 
Senhor. Por esse ponto de vista, posso 
dizer que a campanha teve um êxito para 
além do esperado. Os testemunhos são 
poderosos, mas, faço um alerta: Nenhum 
de nós vai ter êxito na chamada, se não 
fizer uma santa convocação. 

Em Maio de 2018, foi lançado 
o Projeto FOCOS. Lembro que 
o senhor reuniu Apóstolos e 
Pastores em um encontro de três 
dias para apresentar estratégias 
de crescimento e multiplicação. 
Como está o FOCOS hoje e qual o 
objetivo desse projeto?

O FOCOS – Formação Objetiva 
Celular com Orientação Sistemática 
não foi entendido ainda por alguns. 
Apesar de ser muito simples, os 
objetivos precisam ser mais incentivados. 
Temos muitas pérolas na Igreja local, 
assim como nas nossas equipes, e muitos 
deles não sabem cuidar de vidas, mas 
são bons em estratégias, são como 
Eliezer que não vai para a guerra, mas 
sabe selar os cavalos e cuidar dos bens 
da casa do seu senhor. Sempre teremos 
esses preciosos servos na Igreja. Porém, 
em contra partida, teremos outros 
líderes que são águias de garras afiadas, 

“O Altar é uma voz, mas não é a voz de homem, 
é a voz de Deus e da Sua Palavra”. 
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sustentam as vidas e cuidam delas; esses 
fazem parte de equipes específicas, e 
deverão ter um carinho especial, como 
receber o investimento maior por serem 
ceifeiros do campo. 

O FOCOS veio trazer a resposta para 
colocar cada líder no seu lugar. De que 
forma? Vou exemplificar:

· Os que trabalham na Administração 
podem fazer parte de uma Equipe 
de 12 específica, a Equipe de 12 
Administrativa. 

· Os Educadores podem fazer parte 
da formação de muitos 12 e líderes de 

Células, pois têm a responsabilidade de 
formação das equipes; esses farão parte 
da Equipe de 12 Educadores. 

A Visão Celular tem lugar para todos. 
Nem todos são 12 da Equipe de 
Crescimento e Multiplicação, mas 
podem fazer parte de uma Equipe de 12 
específica onde desenvolvam seus dons 
e talentos. Dessa forma, todos serão 
ocupados no propósito de fazer a Visão 
crescer e multiplicar. Nós crescemos 
muito e ficamos distantes de alguns 
NOBRES, tanto na Igreja local como 
nos campos estaduais e nacionais. E o 
FOCOS tem, como segredo maior, o 
ensino de levantar o Quadruplo. Você 
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que ainda não participou deve estar 
perguntando: “Como assim?”. Calma! 
Apóstolos que possuem Igrejas com mais 
de 1.000 discípulos, não vão consolidar 
a todos apenas com uma Equipe de 12, 
mas precisarão de 2 ou mais Equipes. 
Podem começar com uma Equipe de 12 
e chegar até 4 Equipes de 12. A proposta 
é viver o que diz Isaías: “Amplia o lugar 
da tua tenda, e estendam-se as cortinas 
das tuas habitações; não o impeça; alonga 
as tuas cordas, e fixa bem as tuas estacas. 
Porque transbordarás para a direita e para 
a esquerda; e a tua descendência possuirá 
os gentios e fará que sejam habitadas as 
cidades assoladas.”  (Isaías 54:2,3). Vamos 
transbordar sem impedir o crescimento. 
Quem conseguir fechar as 4 Equipes de 
12, trabalhará menos e conquistará mais. 

Imagine cada campo no Brasil e nações, 
selecionando 48 líderes (com as esposas 
são 96) que estejam afiados para cumprir 
a chamada, criteriosamente selecionados 
para viver a missão. Seremos, nos 27 
estados, 2.592 discípulos nas Equipes 
Principais M12. Se cada um deles tiver 
2 Equipes de 12, seremos 62.208, 
só nas gerações da liderança. Agora, 
se esses tiverem uma Equipe de 12, 
serão 748.496 líderes de 12, sem 
nenhum esforço nem dificuldade de 
administração. E se cada um desses 12, 
tiver a média de 6 discípulos por equipe, 
somamos 5.971.968, quase a população 
de Israel de filhos legítimos focando 
na estratégia. Se cada um desses tiver 
Células, com média de 3 pessoas por 
Célula, aí ninguém detém o crescimento. 
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O FOCOS é para dar visibilidade na 
Visão e trazer os de longe para perto, 
pois levamos 20 anos formando filhos 
legítimos e chegou a hora da colheita. 
No Encontro FOCOS você aprenderá, 
na prática, esse projeto poderoso de 
crescimento multiplicação. 

Em quanto tempo o senhor espera 
colocar o Projeto FOCOS em 
operação? 

Minha meta é de 3 a 5 anos. Eu tenho 
equipes treinadas que só precisam de 
um norte. Vou usar a ferramenta que 
possuímos, pois sei que eles podem dar 
essa contribuição para um avivamento 
maduro. De uma forma ou de outra, 
muitos entenderão o projeto que pode 
começar com uma Equipe de 12 focada 
no crescimento. E os que têm mais 
gente na Igreja, poderão fazê-lo em 2 
Equipes de 12, como expliquei acima, 
até chegar ao Quádruplo – 4 Equipes de 
12 completas. 

Se os líderes de Manaus, do Brasil e das 
nações sonharem comigo, cada Igreja 
local verá o poder do crescimento e da 
multiplicação ganhando forma e juntos 
saquearemos o Brasil e as nações sem 
precisar de alarde, apenas de estratégias. 
O FOCOS é essa ferramenta poderosa 
que não pode ser medida com a mente 
humana. Tudo o que precisamos é 
aprender a ler no espírito. 

Como o senhor não para, está 
investindo também na Educação. 
Fale um pouco sobre o CFNI 
que está chegando em Manaus, 
com aula inaugural marcada 
para Domingo, 23, para ser um 
upgrade a mais na Visão. Qual 
a sua intenção em trazer uma 
instituição que capacita jovens do 
mundo todo nos USA por quase 5 
décadas? 

Eu sempre tive uma simpatia pelo CFNI, 
uma instituição realmente admirável e 
que forma jovens por décadas, como 

“O FOCOS é essa ferramenta poderosa que não 
pode ser medida com a mente humana”. 
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você bem colocou. Enviei muitos jovens 
para estudarem lá, alguns voltaram para 
o Brasil incendiados, cheios de vontade 
em conquistar suas geografias. Por esses, 
senti de compartilhar essa experiência 
com o público da Visão, para que 
pudessem avançar em uma metodologia 
e ferramenta de ensino academicamente 
preparados. Muitos jovens não têm 
condições de estudar nos Estados 
Unidos, devido algumas implicações 
como o visto e a moeda. Seremos uma 
ponte poderosa para que esse sonho 
se realize na vida deles e, a partir de 
Manaus, estaremos estimulando-os para 
que, no futuro próximo, todos possam 
desfrutar essa conquista. 

A Visão tem muitas ferramentas de 
ensino, mas essa conexão vai nos ampliar 
mais ainda. O Dr. Dennis Lindsay e o Ari 
Shokoram receberam a ideia de braços 
abertos, e queremos, em breve, enviar 
muitos jovens para serem treinados 
não só nos USA, mas também em 
Israel. Estamos no centro da Floresta 
Amazônica e, com certeza, vamos viver 
dias intensos nessa nova modalidade de 
ensino. O CFNI será uma ferramenta 

poderosa para elencar nossos discípulos 
para um patamar bem mais ampliado e, 
claro, ligados a uma instituição de muita 
credibilidade. O Wagner Pacheco está 
fazendo um belíssimo trabalho e nos 
ajudado a fazer dessa conexão uma ponte 
entre Manaus, Brasil, USA e Israel, para 
juntos formarmos líderes para melhor 
servir o Reino de Deus, plantando 
paixão por vidas no coração deles. 

O MIR e o M12 estão passando por 
uma reforma, o que esperar desse 
tempo de Novos Começos? O que 
há, verdadeiramente, de novo? 

Toda verdade é paralela. A reforma é 
física e espiritual. Hoje, 19 de Junho, 
estamos estabelecendo no MIR, de 
forma mais organizacional, um novo 
começo no Templo, fazendo da nossa 
sede um Modelo Internacional. 
Você pode dizer: “Mas já era Modelo 
Internacional!”. Bem, convocamos os 
líderes do Brasil, empresários, homens 
de negócios para colocarem uma 
atenção especial nesse sonho e juntos 
fazermos uma Casa linda para Deus. 

“Cresceremos nos próximos 5 anos mais do que 
já vivemos em toda a nossa história”. 
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Claro que somos muito respeitados, mas 
nossa meta é fazer um exemplo para 
a geografia onde estamos inseridos. E 
quando cada um faz a sua parte, temos 
uma resposta poderosa. Assim como 
o FOCOS ampliará nossos ministérios 
– uma reforma espiritual, também 
veremos muitos líderes do Brasil 
conquistando seus territórios, saindo da 
vida nômade e estabelecendo sua própria 
tenda. 

Para isso, temos o Projeto Alliance, 
que fará uma triagem daqueles que 
são discurso para torná-los práticos. 
Será um momento muito especial 
no quesito consolidação dos nossos 
sonhos. Levamos 20 anos semeando no 
Brasil e nas Nações, apenas na aliança 
verbal. Semeamos nossa juventude, 
força, inteligência e as ferramentas 

da Visão. Encontramos todo tipo de 
líder e hoje, consolidados, estaremos 
bem mais próximos entregando a eles 
os detalhes da Visão de forma mais 
sistemática. Todos saberão como ser 
guiados ordenadamente e marcharão 
em uma só cadência. Cresceremos nos 
próximos 5 anos mais do que já vivemos 
em toda a nossa história. O Alliance vai 
consolidar os líderes que são fiéis, a Visão 
e os seus princípios nas geografias que 
estamos instalados. As Igrejas, os líderes 
e os discípulos que estiverem nesse 
sonho, com certeza serão contemplados 
com muitas ferramentas que estão à 
disposição. Juntos estaremos sendo 
bênção para toda a Nação, assim como 
todos que estão além fronteira e que 
entrarão no projeto serão bênçãos para 
nós.
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Apóstolo Renê Terra Nova recebe condecoração das mãos de Jair Bolsonaro

Ao longo de sua trajetória ministerial, 
o Apóstolo Renê Terra Nova já recebeu 
várias homenagens representadas por 
Medalhas, Títulos e Comendas. São 
gestos de carinho e de reconhecimento 
pela sua atuação marcante como 
pregador do Evangelho, nacional e 
internacionalmente, e também como 
palestrante, escritor e pelas suas ações 
relevantes de exaltação a Israel.

No dia 22 de Maio, ele foi agraciado com 
mais uma importante condecoração, a 
Medalha Jerusalém de Ouro, entregue 

das mãos do Presidente Jair Bolsonaro 
e do Embaixador de Israel no Brasil, 
Yossi Shelley.

A homenagem foi concedida durante 
uma solenidade que comemorou os 71 
anos de fundação do Estado de Israel, 
consolidada em 14 de Maio de 1948, 
realizada pela Embaixada do país, em 
Brasília. O evento reuniu grandes nomes 
de diversos segmentos da sociedade que 
se destacam pelo desenvolvimento de 
ações que promovem o fortalecimento 
das relações entre Israel e Brasil.
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Ao receber o prêmio, o Apóstolo Renê 
foi citado como teólogo, escritor de 
mais de 200 livros, amante incondicional 
de Sião e também ganhou destaque 
por levar caravanas para a Cidade 
Santa há mais de 30 anos. Ele registrou 
a homenagem nas suas redes sociais 
e declarou: “Recebi nesta noite a 
“Medalha Jerusalém de Ouro” – honra 
ao mérito de personalidades que se 
destacaram pelo trabalho em favor de 
Israel. Honrado por receber das mãos 
do Presidente Jair Bolsonaro e do 
Embaixador de Israel no Brasil 
Yossi Shelley”.

O evento também homenageou o 
Presidente Jair Bolsonaro, que 
esteve em Israel no início do mês de 
Abril e foi recebido com honras pelo 
Primeiro-Ministro Benjamin Netanyahu. 
“O que nos une a Israel é muito mais do 
que acontece hoje, são laços. Na minha 
primeira viagem a Israel, eu desci ao rio 
Jordão e foi um refrigério para a minha 
alma”, declarou o Presidente durante 
a cerimônia de entrega da Medalha 
Jerusalém de Ouro.
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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

AlgumAs homenAgens recebidAs 
pelo Apóstolo renê
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PRELETORES

Apóstolo Presidente 
do Ministério 
Internacional da 
Restauração, MIR, 

e Visão Celular no Modelo dos 12. 

É referência para inúmeros líderes, no 
Brasil e nas nações, sobre Evangelismo, 
Multiplicação de Igrejas e Conquista de 
Novos Territórios. 

Já escreveu aproximadamente 200 livros 
sobre temas como Restauração Familiar, 
Batalha Espiritual, Edificação Pessoal 
e da Igreja, Libertação, Cura Interior, 
Inteligência Emocional.

É renomado Palestrante e Conferencista 
Internacional e já foi ouvido por mais de 
sete milhões de pessoas no Brasil e em 72 
nações. 

renê terrA novA
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Presidente 
da Coalizão 
Internacional de 
Apóstolos, Escritor 

e Líder da LEAD (Leadership Education 

for Apostolic Development), sediada em 
Forth Worth, no Texas/EUA. Fundador 
da Antioch Churches and Ministries, uma 
Rede Apostólica que reúne centenas de 
Apóstolos em várias nações.

John Kelly

Presidente da Embaixada Cristã 
Internacional em Jerusalém. Membro 
do Conselho de Curadores da ICEJ 
há oito anos. É Ministro licenciado da 
Federação Pentecostal Alemã (BFP), 
Físico e Doutor em química. 

É Palestrante em todo o 
mundo sobre questões 
relacionadas a Israel, 
à Igreja e às nações. 
É casado e mora em 
Jerusalém com a esposa 
e quatro filhos.

Jurgen buehler

Líder do 
Ministério de 
Louvor e Diretor 
de Artes do 
MIR, é um dos 

levitas mais respeitados do Brasil, com 
atuação também em nações como Suíça e 
Israel, onde é representante do Brasil na 

Festa dos Tabernáculos, em Jerusalém, 
e também cantor oficial da Embaixada 
Cristã em Jerusalém, ICEJ.  

Canto, Regência, Teoria Musical, História 
da Música Sacra, Canto Coral são alguns 
dons que Deus entregou a ele para honrar 
e glorificar o nome do Senhor.

gilmAr britto
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As programações matinais começarão 
às 9h30 todos os dias – De Quinta a Sábado.

As programações noturnas 
começarão às 19h30 – De Quarta a Sexta.

Na Sexta-feira, às 19h30, teremos um Ato Profético, 
Chamada dos Estados e Nações, e a Unção Apostólica.

Sábado, pela manhã, de 9h30 até às 12h30.

FRUTO FIEL, dia 22, às 18h, no Sambódromo.

Domingo, de 10h às 12h, teremos a Reunião do Maior Seminário 
da Visão, o CFNI – Amazonas, para que possamos viver dias 

poderosas nas instruções que receberemos com esse príncipe do 
Altíssimo, Dennis Lindsay – Proprietário do CFNI-USA.

Domingo, 17h, Culto da Família.

PROGRAMAÇÃO – LOGÍSTICA
Data: 19 a 22 de Junho

Presidente do Instituto Cristo pelas 
Nações (CFNI), em Dallas, Texas/USA, 
uma Organização Mundial de Missões. 
É o filho mais novo de Gordon Lindsay, 
fundador do CFNI e Freda Lindsay, 
co-fundadora. 

Cristo pelas Nações é uma Organização 
Missionária que apoia Missões Mundiais 
e treina todos os anos cerca de 1200 
estudantes de mais de 50 países para 
levar as Boas Novas de Cristo ao redor 

do mundo. Já ministrou 
em mais de 70 nações 
e tem ensinado por 
mais de 40 anos no 
CFNI, sobre assuntos 
como: Evangelismo, 
Apologética, Ciência da Criação, 
Bondade de Deus, Discipulado Pessoal, 
Fundamentos Familiares e Ética Cristã. 

Também é escritor, casado e pais de três 
filhos.

dennis lindsey
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Ap. Renê Terra Nova
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“E era um o coração e a alma da multidão dos que 
criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que 
possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes 
eram comuns. E os apóstolos davam, com grande 
poder, testemunho da ressurreição do Senhor 
Jesus, e em todos eles havia abundante graça. 
Não havia, pois, entre eles necessitado algum; 
porque todos os que possuíam herdades ou casas, 
vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido, 
e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-
se a cada um, segundo a necessidade que cada um 
tinha.”  (Atos 4:32-35)

Os 12 Apóstolos de Jesus viviam a essência 
do que o Mestre lhes havia ensinado, por 
isso geraram uma multidão que tinha um 
só coração e que cria, como vemos em 
Atos 4:32-35. Como Modelo que os 
Apóstolos foram, nós também precisamos 
voltar à essência da Palavra, a ter um 
coração pronto a compartilhar tudo o 
que o Senhor tem nos dado.

Estamos vivendo o tempo da maturidade 
na Igreja de Cristo, vivendo o Modelo 
ensinado por Jesus, o Modelo dos 12. E, 
claro, mesmo amadurecidos, ainda temos 
muito que aprender, porque estar no tempo 
da maturidade não representa ter vencido 
todos os testes nem significa que não 
passaremos mais por eles. Pelo contrário, 
na maturidade, os testes são maiores, mas 

nossa força em Deus para vencê-los, 
também é infinitamente maior.

O texto de Atos 4:32-35 mostra 
uma Igreja que, mesmo sendo 
uma multidão, conseguia ter tudo 
em comum, exatamente como é a 
proposta do M12. Essa Igreja foi 
formada a partir de um Modelo que 
foi o Modelo de Jesus, que formou 
discípulos que se mantiveram 
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fiéis, e que ensinaram uma multidão a 
compartilhar o Reino.

Vemos que os 12 geram uma multidão, 
mas não uma multidão de qualquer jeito, 
não geram uma multidão deformada 
quando copiam o Modelo do Mestre. 
A Bíblia diz que os que possuíam mais 
abençoavam os que tinham menos e, 
assim, nenhum dos irmãos tinha falta de 

nada. Cumpria-se o Salmo: “O Senhor é o 
meu Pastor, nada me faltará.”  (Salmo 23:1)

OS 12 SÃO LÍDERES DISPONÍVEIS

Reflita sobre seu posicionamento. Será 
que você tem sido favorável ou contrário 
à Palavra de Deus? Muitos cristãos têm 
uma teoria muito linda, mas, na prática 
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nem sempre a teoria funciona tão bem 
como no discurso. Contudo, a verdade 
é que para Deus, sempre precisamos 
estar disponíveis, compartilhar o que 
temos seja em finanças, em dons e 
talentos que Ele mesmo nos deu, porque 
tudo o que temos vem dEle. E a Igreja 
Primitiva sabia bem isso, tanto que não 
tinha nada como propriamente seu; 
eles abençoavam uns aos outros, sem 
mesquinharia. Não havia enganos nem 
trapaças e se isso acontecia, o mal era 
extirpado do meio do povo.

A multidão da Igreja Primitiva 
compartilhava e ajudava uns aos outros 
porque tinham a consciência de que 
tudo o que possuíam era dádiva divina. 
Eles eram disponíveis. Sabiam, também, 
que não deveriam acumular tesouros na 
terra onde a traça e a ferrugem corroem. 

Esse era um segredo para tamanho 
crescimento, tamanha multiplicação. A 
afirmativa bíblica era que na multidão 
dos que criam, era um só o coração, 
uma só a alma. Essa deve ser a mesma 
realidade da Igreja formada pelo Modelo.

UMA MULTIDÃO, A PARTIR DE 
CADA 12

A Bíblia diz que nos finais dos tempos, 
o Senhor levantaria uma multidão 
incontável, literalmente como estrelas 
dos céus e como a areia do mar. Ninguém 
pode contar hoje nem as galáxias nem as 
estrelas. Ninguém poderá contar a nossa 
descendência que será como o pó da 
terra. Essa foi a promessa que o Senhor 
deu a Israel e nós somos o Israel de Deus. 
Só que essa multidão incontável tem que 
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ser discipulada, assistida. E nada melhor 
do que a Equipe de 12, o Modelo, 
para cuidar da multidão, a partir dos 
ensinamentos registrados na Palavra.

Agora, Deus quer uma multidão para 
que todos saibam que o plano de Jesus é 
verdadeiro e que vale a pena andar em 
novidade de vida. Deus não quer uma 
multidão para provar que Ele é o Todo-
Poderoso. E você, para que você quer 
uma multidão? É para ter uma multidão 
de filhos na semelhança de Jesus? Reflita!

A multidão que Deus quer, e que eu e 
você atrairemos para Ele, deve ser uma 
multidão de pessoas que precisam ter 
as características geradas por, Yeshua e, 
para isso, essa verdade deve acontecer 
primeiro em nós. Quando a multidão 
tem a característica de Jesus, ela é uma 
multidão de filhos que respondem com 
a mesma natureza do Pai, filhos que têm 
o DNA, as células, as ações, os mesmos 
comportamentos do Pai; são filhos que 
representam o Pai.

A multidão de filhos que Deus quer deve 
ser uma multidão que expresse a glória 
dEle aqui na Terra a ponto de as pessoas 
olharem e saberem que há um povo que 
imita Jesus. Então, olharão e desejarão 

se parecer com esse povo, e juntos serão 
uma grande multidão incontável. Está 
escrito: “Sede meus imitadores assim como 
sou imitador do Messias”. A função do que 
é 12, como líder de influência de uma 
multidão, é gerar filhos com o caráter 
do Pai. Esses filhos não se perdem na 
identidade, mas tornam-se seguros, 
porque não adianta arrebanhar uma 
multidão de pessoas que não possuam as 
características do Pai. 

Quando as pessoas começarem a 
questionar sobre a vida de Deus, 
você, que é Modelo, precisa ter tantas 
características de Jesus e a unção do 
Todo-Poderoso, que a multidão será 
atraída. Deus quer uma multidão de 
filhos que mudem a história de famílias 
inteiras e de nações. Deus não quer 
encher a Igreja de vidas vazias, quer 
encher a Igreja de filhos comprometidos 
em viver em santidade, que respondam 
no caráter de Jesus. Assim se cumprirá 
que todos aqueles que virem os filhos 
reconhecerão, neles, o Pai. 

Precisa ficar claro que a multidão deve 
ser uma multidão com uma única 
resposta ao Senhor, uma multidão de 
filhos que têm a característica do Pai que 
estava no Filho.
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OS 12 GERAM MAIS QUE UMA 
MULTIDÃO

Os 12 geram mais que uma multidão. 
Como filhos de Deus, precisamos 
saber qual é a qualidade, qual o perfil 
de filhos que devemos ser e que 
devemos ter. Biblicamente, uma das 
primeiras características apresentadas 
sobre multidão, em Atos, era: Uma 
multidão que crê. Então, os 12 não 
formam apenas uma multidão, mas uma 
multidão que crê, com muita seriedade e 
compromisso com o Reino, que não vive 
pelos padrões do mundo, porque não é 
apenas uma multidão, mas uma multidão 
comprada, lavada e redimida pelo sangue 
do Cordeiro.

Os 12 geram uma multidão de fé e 
aliança. A Bíblia diz que a multidão que a 
Igreja Primitiva ia recebendo a cada dia 

era um povo de fé. Agora, lembremos 
que, naquela época, quando um cristão 
pregava a Palavra, corria risco de perder 
a vida, ser preso etc. Mas tudo o que eles 
faziam e para onde iam era em multidão. 
Isso porque na multidão, tudo fica mais 
fácil. A Igreja Primitiva se fortaleceu 
e se tornou uma multidão dos que 
criam, passando a inibir a perseguição. 
Precisamos nos tornar uma multidão 
como a da Igreja Primitiva, como a que 
saiu do Egito, no Êxodo, que a Bíblia 
diz que na hora em que o povo saiu em 
multidão, foi tão impactante, que os 
egípcios foram com eles.

Os 12 não soltam a multidão, sempre 
reforçam e renovam a aliança com os 
discípulos. Então, seja cuidadoso com 
a multidão que Deus confiou a você. 
Não permita que o inimigo entre no 
relacionamento do discipulado e, com 
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mentiras, destrua a equipe. A Bíblia diz 
que ninguém poderá nos resistir todos 
os dias da nossa vida. Isso porque por 
fé e aliança, tudo que intentarmos fazer 
será feito. Hoje somos uma multidão 
com a fé e a aliança ativadas em Deus. O 
Reino de Deus será instalado através de 
nós para que todos saibam, reconheçam 
e juntamente testifiquem que a mão do 
Todo Poderoso fez todas essas coisas 
em nossas vidas porque chegou o nosso 
tempo (Isaías 41:20).

Os 12 não perdem o interesse pela 
multidão. Eles querem ver cada vida 
crescendo, sendo desatada, liderando, 
conquistando. Isso não tem nada a ver 
com manipulação, mas com cuidado 
e discipulado. O seu interesse pela 
multidão deve ser vê-la formada no 
caráter de Cristo. Deus está interessado 
em cada uma das vidas que Ele tem 
confiado em suas mãos. 

Seja um líder consciente da sua função, 
da importância que você representa 
no Corpo de Cristo. Sua missão é 
extremamente profética e decisiva com 
a multidão, você é responsável para 
levantar uma multidão que crê. Trabalhar 
pelo Modelo dos 12 não é apenas 
produzir crescimento, mas formar uma 
multidão de fé, que seja moldada pelo 
caráter do Mestre. Não pense que é só 
reunir em Célula e administrar crises 
de 12 que às vezes estão firmes, às vezes 
titubeando. 

Você é formado em Deus para 
conscientizar a multidão que você 
discipula, fazendo-os entender a 
importância de estarem juntos nas 
Celebrações, Congressos, Reuniões, 
Macrocélulas etc. Como 12, como 
Modelo, é sua responsabilidade trazer 
um desatar sobre a liderança, os 12, os 
discípulos, a multidão... Faça a sua parte, 

“Os 12 geram mais que uma multidão”. 
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ensinando a multidão que eles não são 
uma massa manipulada. 

OS 12 GERAM UMA MULTIDÃO 
COM UM SÓ CORAÇÃO E UMA 
SÓ ALMA

Os 12 geram uma multidão com um só 
coração. A Bíblia diz que da multidão 
dos que criam era um só coração. Como 
pode tanta gente virar um? Pela aliança. 
Como pode o que é heterogêneo se 
transformar em homogêneo? Pela 
aliança. Como pode tantas pessoas 
juntas tornarem-se um só propósito? 
Pela aliança. A Bíblia diz que o coração 
é a fonte da verdade. Isso fala de ser 
uma multidão com o coração firme no 

Messias, sendo uma equipe da verdade, 
e, pela verdade, prevalecer. Qual é a 
verdade? Jesus Cristo é o Senhor de toda 
a Terra! 

Os 12 geram uma multidão com uma 
só alma. Ter uma só alma é o que 
precisamos como multidão. A alma que 
aparece no texto é a alma restaurada. 
Por que alma restaurada? Porque a alma 
restaurada obedece e se submete ao 
Espírito. A alma que não é restaurada 
confronta tudo que é espiritual, 
desacreditando porque não consegue 
discernir. 

As conclusões de alguém que tem a 
alma restaurada ficam aquém do decreto 
espiritual. Então, a alma restaurada 
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é obediente e a alma enferma é 
resistente. A alma enferma não se 
submete. Por isso, precisamos trabalhar 
a alma não com emotividades, só para 
emocionar, porque essa não é a vontade 
de Deus para nenhum de Seus filhos, 
mas trabalhar a alma para curar as 
emoções. 

Quantos vivem na justificativa da 
alma, nunca deixam de ser pessoas 
problemáticas porque não se abrem 
para a cura, parece que se deleitam 
mais na alma do que no espírito. Há 
discípulos que vivem ofendidos com 
o líder. E nem sempre é falta do líder, 
às vezes, isso ocorre porque a alma 
ainda não está tratada, regenerada, 
restaurada. Então, por qualquer situa-

ção, por menor que seja, 
queixam-se. 

Ter uma só alma representa 
deixar de ser uma liderança 
confusa, almática, na qual 
tanto líderes como discípulos 
funcionam no nível da alma.

É queixinha de um e de 
outro, fofoca de um lado, 

maledicência, inimizades e tantas outras 
obras da carne... E alma se deliciando. 
A Bíblia adverte aos que vivem assim. 
“Louco, amanhã te pedirão a tua alma, e o 
que tens preparado, para quem será?” (Lucas 
12:20). É tempo de repensar sobre 
qual tem sido o conteúdo da sua alma e 
com o que você tem alimentado a sua 
alma. Alimentos errados formam uma 
alma problemática, consequentemente, 
pessoas que não mudam, mas 
continuam as mesmas.

Não é esse o histórico que Deus tem 
para os Seus filhos. Ele quer nos ver 
plenamente irrepreensíveis no espírito, 
alma e corpo (I Tessalonicenses 5:23). 
Deus quer entrar na sua alma de uma 
forma sobrenatural e subjugar a alma 
ao poder do Espírito Santo. A alma não 
pode engolir o Fruto do Espírito na sua 
vida. Quando uma multidão é almática, 
fica esperando elogios, querendo 
reconhecimento, esperando honra... 
Todas essas coisas são necessidade da 
alma. Não há problema algum em você 
ser elogiado, reconhecido, honrado, 
mas essa não deve ser a motivação do 
seu coração.
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OS 12 FORMAM UMA MULTIDÃO 
PARECIDA COM JESUS

Jesus, nosso Modeo, sendo injuriado 
não injuriava, sendo perseguido não 
perseguia, sendo maltratado, não 
maltratava, antes, entregava tudo ao Pai 
com retidão. Jesus não agia na alma, 
mas no espírito (I Pedro 22 e 23). Hoje 
vemos líderes e liderados, baseados em 
emoções e agindo de forma contrária 
à Palavra e ao ensinamento de Yeshua. 
Tornam-se líderes equivocados em 
suas opiniões e valores; são arrogantes, 
desobedientes, desrespeitosos... tudo 
porque não estão buscando parecer 
com Jesus nem formar uma multidão 
para Ele, parecida com Ele, mas consigo 
mesmos.

Jesus é o nosso Referencial. Se isso é 
verdade, precisamos cumprir o que 
Ele nos ensinou na Sua forma de viver 

aqui na Terra e nas Escrituras. Ele era 
sempre e, em tudo, sensato, prudente, 
não humilhava as pessoas. Portanto, 
cabe a você líder, formar uma multidão 
como a descrita em Atos, comprometida 
com o Reino e que honra a Deus. Faça 
o seu melhor e dê o melhor testemunho 
possível, sendo modelo, exemplo em 
tudo. Você não é perfeito, mas no que já 
aprendeu e sabe como deve proceder, vá 
em frente, caminhando sempre em busca 
da Perfeição, Jesus. 

Ter uma só alma fala de unidade, de 
agradar a Deus em todas as coisas. Como 
está escrito: “Se for possível, quanto estiver 
em vós, tende paz com todos os homens.” 
(Romanos 12:18). A alma não pode estar 
no lugar do espírito, é o Espírito deve 
ocupar o lugar da alma. A Bíblia diz em 
Apocalipse, em diversos textos: Quem 
tem ouvidos par ouvir, ouça a voz do 
Espírito. Vivemos na Terra, mas somos 
espirituais, possuímos uma alma e 

“Ter uma só alma fala de unidade, de 
agradar a Deus em todas as coisas”. 
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habitamos em um corpo. Precisamos ser 
regenerados no espírito e ter uma alma 
restaurada. 

OS 12 GERAM UMA MULTIDÃO 
COM LÍDERES FORTES

A Bíblia diz em Atos que a multidão 
tinha líderes; eles eram Pastores, Bispos, 
Apóstolos etc... Nós temos Apóstolos, 
Bispos, Pastores, Líderes de Células... 
Sabemos que a multidão para ter êxito 
e o perfil de filhos, precisa ser uma 
multidão que respeita sua liderança. 
E onde isso não acontece, saiba que Deus 
quer mudar essa realidade, mudar a vida 
dos discípulos de forma tão radical que 
todos ficarão surpresos com a grande 
obra que Ele fará. “Aquele que começou a 
boa obra vai aperfeiçoá-la até o dia de Cristo 
Jesus.”  (Filipenses 1:6)

Uma multidão de líderes precisa ter 
líderes sobre ela. E a Visão Celular tem 
as ferramentas, em Deus, para discipular 
a multidão e formar discípulos, uma 
multidão incontável para Deus. Uma 
multidão focada, próspera em tudo 
que faz no Reino e fora dele, porque 
ninguém se julga superior ao outro, mas 
se respeitam, principalmente respeitam 
ao líder.

A Bíblia diz que os Apóstolos estavam 
sobre a multidão, uma multidão que 
possuía unção de liderança, porque 
era tratada no caráter, se submetiam 
aos seus líderes espirituais. Não existe 
tratamento sem relacionamento. Abra 
seu coração para o líder e exponha as 
suas dificuldades. Peça ajuda, pois essa é 
a forma de você ser desatado e se tornar 
um 12 que gera uma Multidão.
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“Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: 
Escreve; porque estas palavras são verdadeiras 
e fiéis.”  (Apocalipse 21:5)

Estamos vivendo Novos Começos, 
literalmente. E isso em todas as 
áreas da nossa vida. E isso, inclui o 
nosso ministério e o M12 – Modelo 
que escolhemos seguir, a partir do 
ensinamento do nosso Mestre, Jesus.

O M12 é lindo e tem formado líderes 
em Manaus, no Brasil e no mundo. De 
longe e de perto, de alguma forma, as 
pessoas têm sido levadas a Jesus através 
dele. O Senhor tem nos dotado de 
inteligência emocional e sabedoria, 
e nos levado a grandes mudanças e 
conquistas. Temos aprendido, ao longo 
desses anos, que líderes inteligentes 
emocionalmente e com sabedoria não 
arriscam o resultado nem colocam em 
risco a sua descendência, seja biológica 
ou espiritual. Pelo contrário, avançam 
cumprindo o propósito e vendo as vidas 
chegarem, dia após dia. 

“Esta belecerei a minha aliança entre mim 
e você e multiplicarei muitíssimo a sua 
descendência.”  (Gênesis 17:2)

M12 – MODELO BÍBLICO DE 
MULTIPLICAÇÃO 

“... e o seu reino não terá fim.”  (Lucas 1:33)

Claro que como um Modelo Bíblico, o 
resultado tem que ser a multiplicação 
das vidas para o Reino. E, para isso, é 
necessário focarmos no discipulado, 
no acompanhamento dos discípulos. Se 
exercermos com eficácia o M12, como 
Modelo Bíblico de Multiplicação, vamos 
avançar cumprindo a missão de treinar 
os discípulos e moldar o caráter de 
Cristo neles.

O Modelo que Jesus nos entregou, 
ensinando os discípulos por três anos, é 
um Modelo que merece ser reproduzido, 
porque funciona. É só olharmos para 
a história dos Apóstolos e vermos o 
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resultado que eles tinham nas pregações 
e na condução do povo. Isso porque 
quando os princípios da Palavra são 
ensinados e obedecidos por aqueles 
que dedicam sua vida ao Senhor. É 
estabelecida uma grande conquista. 

Nossa chamada é cumprir João 15. Por 
que? Porque o texto diz que o fruto 
deve ser permanente, mas, para isso, 
precisamos estar firmados em Jesus, 
a Videira Verdadeira. Então, quando 
estamos nEle, o Agricultor da nossa 
alma, Aquele que nos sustenta em Suas 
mãos, os frutos permanecem. 

M12 – A NOSSA CHAMADA

No M12, nossa chamada é ser Modelo 
e testemunho da Visão que Deus nos 
entregou. É tão simples cumprir a nossa 
chamada. Lembrando que simples não 
é o mesmo que fácil. Muitos líderes 
com potencial extraordinário estão se 
perdendo na chamada porque deixaram 
de colocar sua esperança em Deus para 

colocar em métodos. Não nos movemos 
por métodos, mas pelo Modelo. Claro 
que o resultado não tem como ser 
outro a não ser frustração, desânimo e 
desistência da caminhada. É como diz 
o Salmo: “Uns confiam em carros e cavalos, 
mas eu confiarei no Deus da minha salvação.” 
(Salmo 20:7)

M12 - FIRMADOS NA PALAVRA 

A Palavra de Deus tem tudo o que 
precisamos para vivermos os padrões 
ensinados por Jesus. Quando lemos a 
Bíblia somos por ela transformados, 
como está escrito em Romanos 12:1,2. 
Se queremos guardar o nosso coração 
e entesourar para o nosso futuro, 
precisamos transicionar a nossa mente 
para retermos os bons fundamentos das 
Escrituras.

Um líder tem como seu principal 
manual a Bíblia. Estar firmado na Palavra 
é a certeza que temos de que Deus vai 
restaurar a nossa sorte, vai nos dar um 

“Não nos movemos por métodos, 
mas pelo Modelo”.
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novo cântico e encher de riso a nossa 
boca. É o conhecimento da Palavra 
que nos leva ao entendimento de que 
o Senhor vai mudar o nosso lamento 
em dança, vai trocar as vestes velhas 
por vestes novas e nos fazer jubilar de 
alegria.

A questão é que Deus tem realizado 
muitas maravilhas, mas, infelizmente, 
alguns estão como que despercebidos, 
se deixando enfermar e por isso 
não conseguem enxergar. E quando 
enxergam, não têm um coração 
agradecido na direção do Pai. esquecem-
se de que o propósito da nossa existência 
é constituído quando estamos firmados 
na Palavra. Sem isso não cumprimos o 
Modelo.

Esta é uma verdade que precisa, 
constantemente, ser lembrada por cada 
um de nós: “Mas vós sois a geração eleita, 
o sacerdócio real, a nação santa, o povo 
adquirido, para que anuncieis as virtudes 
daquele que vos chamou das trevas para a sua 
maravilhosa luz.” (I Pedro 2:9)

Muitas são as promessas de Deus para 
nós, e uma delas é: “Então romperá a tua 
luz como a alva, e a tua cura apressadamente 
brotará, e a tua justiça irá adiante de ti, e 
a glória do Senhor será a tua retaguarda.” 
(Isaías 58:8)

É chegado um novo tempo, tempo que 
nos dá a oportunidade de mudança, de 
seleção, de agirmos na direção de Deus 
para alcançarmos as vidas e sabermos 
como cuidar de cada uma delas, pois 
cada pessoa é um universo diferente. É 
tempo de Novos Começos.

“Muitas são as promessas de Deus para nós”.
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A sociedade vive uma grande inversão 
de valores, ou seja, uma transformação 
de não saber o que é certo ou errado, 
positivo ou negativo, moral ou imoral. 
As pessoas não mais reconhecem seus 
princípios, crenças e valores dentro de 
si. 
 
É público e notório, em dias atuais, que 
virou moda não apenas a inversão de 
valores, mas também o “politicamente 
correto”, resultando em um personagem 
social, que posso também denominá-
lo IDIOTA ÚTIL, por constatação fatal 
de comprometimento social.  Estão 
idiotizando em alto nível a nossa 
sociedade.   
 
O adjetivo “politicamente correto” 
é usado para descrever a evitação de 

linguagem ou ações que são vistas 
como excludentes, que marginalizam 
ou insultam grupos de pessoas que 
são vistos como desfavorecidos ou 
discriminados, especialmente grupos 
definidos por sexo ou raça. 
 
Isso porque na falta de uma análise 
em laboratórios sérios, onde a ciência 
é fator decisivo, o laboratório do 
SUPREMO achismo decidiu pela 
SUPREMA DITADURA SOCIAL GAY 
imposta como SUPREMA RAÇA. 
Essa foi a decisão vergonhosa tomada 
pelo nosso constrangedor Supremo 
Tribunal FEDERAL - STF que decidiu 
nesta semana, 13 de Junho, que a 
preferência comportamental sexual gay 
merece tratamento privilegiado social, 
diferenciado e superior. 

Liberdade Religiosa 
X  

Liberdade Política 
na ótica da inversão 

de valores e do 
“politicamente correto”
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Para isso, o aturdido e decrépito 
tribunal acabou transformando – por 
instrumento achista e arroubo juridiquês 
– homossexualidade em raça, fator esse 
desprovido de qualquer dado científico, 
baseado apenas por uma SUPREMA 
DITADURA JURÍDICA no vergonhoso 
game Judiciário X Legislativo brasileiro. 
 
O respeito à Constituição e ao princípio 
da harmonia entre os poderes estabelecia 
que  o Supremo não deveria legislar, ou 
seja, decidir pelo Congresso, mas sim 
esperá-lo.  
 
Outra questão gira em torno da 
falta de dados concretos por conta 
dos apresentados para defender a 
criminalização da homofobia: os dados 
são sempre controversos e suscitam 
dúvidas, principalmente interpretativas. 
Desta forma, não se poderia legitimar o 
pedido apresentado por não refletir uma 
realidade cristalinamente demonstrada, 
isto é, tratam-se de dados nebulosos 
apresentados por quem entende ter um 
suposto direito. 
 
Resta-nos imaginarmos nas palavras e 
sentimentos do nosso Deputado Federal 
Sóstenes Cavalcante (DEM/RJ):  
 

“O STF aprovou, por 8 a 3, a 
criminalização da homofobia. Isso 
é uma vergonha! Na verdade, isso é 
um atentado à democracia, porque 
Ministro do STF não é legislador. E 
mais, qualquer aluno de direito sabe o 
que é o princípio da legalidade, sabe 
que o Poder Judiciário não faz leis, 
muito menos em matéria penal! O STF 
hoje extrapolou todos os limites da 
racionalidade e do bom direito. Esses 
oito ministros que votaram a favor 
dessa aberração deveriam deixar a toga, 
procurar se candidatar num partido 
político, pedir voto e virar legislador. 
Literalmente, abusaram do poder da 
caneta do STF. É uma vergonha, uma 
usurpação da competência do legislativo. 
O STF não está aí para legislar o que 
fizeram hoje. É vergonhoso, tem meu 
repúdio e terá sempre. Agora, tem muita 
gente preocupada, muitos evangélicos 
perguntando se vão ser presos. Eu quero 
dizer que nós evangélicos fomos forjados 
ao longo da história da igreja cristã a 
pagar qualquer preço. Ainda não saiu a 
Súmula, vamos aguardar, deve sair esses 
dias. Estou aqui como cristão para dizer 
que se o STF fez isso para amordaçar 
os cristãos, o STF pode arrumar cadeia 
à vontade, porque o primeiro que vai 
para a cadeia sou eu, e tenho certeza que 
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um exército de pessoas que continuam 
acreditando na fé conforme a Bíblia: 
homossexualismo é e continuará sendo 
pecado. Quem quiser praticá-lo, somos 
livres, estamos num Estado Democrático 
de Direito. E outra: nenhum cristão 
incentiva a violência, agressão física ou 
assassinato de qualquer pessoa, muito 
menos por sua opção sexual. Isso é 
uma balela! Esses oito Ministros do 
STF entraram na falácia do Movimento 
LGBT para atingir um dos pilares mais 
caros da democracia, que é a liberdade 
de expressão e a liberdade religiosa. 
Povo de Deus, vamos continuar unidos, 
firmes. Nós temos convicção. A Frente 
Evangélica está trabalhando numa série 
de medidas legais, legislativas e jurídicas, 
e pode continuar mantendo a sua fé, a 
sua crença e a sua liberdade de expressão 
intacta. Por enquanto, isso aqui ainda 
é democracia, nós acreditamos nisso, 
só quem não sabe disso são esses oito 
ministros do STF que parecem que 
estão vivendo em outro planeta, mas 
nós temos convicção de que estão todas 
as nossas garantias ainda asseguradas. 
Se tiver que pagar o preço, estamos 
dispostos, mas vamos lutar até o final. 
Deus abençoe o Brasil e, assim como 
a esquerda levou 16 anos para colocar 
esses vermelhinhos lá no STF, nós vamos 
levar alguns anos, mas eles serão varridos 

do STF. Serão colocados amantes do 
bom direito e que não façam da toga viés 
ideológico como esses ministros fizeram. 
Deus abençoe o Brasil”. 
 
Como cristãos, a nossa melhor doutrina 
é e sempre será a Palavra de Deus, 
que nos ensina no livro de Romanos, 
capítulo 1, versículos 18 a 32: “Porque do 
céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a 
impiedade e injustiça dos homens, que detêm 
a verdade em injustiça. Porquanto o que de 
Deus se pode conhecer neles se manifesta, 
porque Deus lho manifestou. Porque as 
suas coisas invisíveis, desde a criação do 
mundo, tanto o seu eterno poder, como a 
sua divindade, se entendem, e claramente se 
veem pelas coisas que estão criadas, para que 
eles fiquem inescusáveis; porquanto, tendo 
conhecido a Deus, não o glorificaram como 
Deus, nem lhe deram graças, antes em seus 
discursos se desvaneceram, e o seu coração 
insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, 
tornaram-se loucos. E mudaram a glória 
do Deus incorruptível em semelhança da 
imagem de homem corruptível, e de aves, e 
de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também 
Deus os entregou às concupiscências de seus 
corações, à imundícia, para desonrarem seus 
corpos entre si; pois mudaram a verdade de 
Deus em mentira, e honraram e serviram 
mais a criatura do que o Criador, que é 
bendito eternamente. Amém. Por isso Deus 
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os abandonou às paixões infames. Porque até 
as suas mulheres mudaram o uso natural, no 
contrário à natureza. E, semelhantemente, 
também os homens, deixando o uso natural da 
mulher, se inflamaram em sua sensualidade 
uns para com os outros, homens com homens, 
cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a 
recompensa que convinha ao seu erro. E, como 
eles não se importaram de ter conhecimento de 
Deus, assim Deus os entregou a um sentimento 
perverso, para fazerem coisas que não 
convêm; estando cheios de toda a iniquidade, 
fornicação, malícia, avareza, maldade; cheios 
de inveja, homicídio, contenda, engano, 
malignidade; sendo murmuradores, detratores, 
aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, 
presunçosos, inventores de males, desobedientes 

aos pais e às mães; néscios, infiéis nos 
contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, 
sem misericórdia; os quais, conhecendo o juízo 
de Deus (que são dignos de morte os que tais 
coisas praticam), não somente as fazem, mas 
também consentem aos que as fazem.” 
 
Somos o povo de Deus! Temos convicção 
e continuaremos exercendo nossa 
liberdade de expressão e nossa liberdade 
religiosa neste país abençoado, cujo Deus 
é o Senhor. 
 
Que Deus abençoe o Brasil! 
 
Marcel Alexandre 
Líder Cristão e Líder Político
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Uma construção imponente na forma de uma ostra, com uma torre que possui 
mais de 12 andares. A obra chama a atenção e desperta a curiosidade de quem 

passa pela Estrada da Ponta Negra, na zona oeste de Manaus.

De cima, o Templo parece ainda mais 
grandioso e se destaca no meio de casas 
e estabelecimentos comerciais. Essa é a 
Igreja da Restauração, importante 
como obra arquitetônica, mas, 
principalmente, como obra de Deus 
e para honrar e glorificar o Seu Santo 
nome.

Hoje, 12 anos após a inauguração, 2007, 
olhamos para trás e nos lembramos 

de como foi desafiador erguer essa 
construção e que isso só foi possível por 
causa da determinação do Apóstolo 
Renê Terra Nova e da fidelidade do 
povo de Deus que ousou sonhar com ele.

Neste aniversário de 12 anos, um 
número profético, queremos reviver 
a história da construção do Templo 
MIR, erguido com fé e com a certeza de 
que esse local se transformaria no que é 
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hoje, um Palácio para Deus, um lugar 
da presença dEle, onde todos os Seus 
filhos encontram abrigo, ensino e unção 
do Céu. 

A forma de uma ostra lembra 
exatamente o que a Restauração 
representa, uma Igreja que gera pérolas, 
que transforma pessoas feridas em 
preciosidades para o Reino de Deus, 
verdadeiros filhos amados do Pai. 
 

NOSSA HISTÓRIA DE FÉ

O Templo foi inaugurado no ano de 
2007, durante a programação do 10º 
Congresso Internacional da Visão 
Celular no Modelo dos 12, no período 
de 19 a 23 de Julho. Mas essa 
história começou muito antes.

Metade do terreno foi doada por 
Demétrio Sales, quando ele ainda 
não era discípulo do MIR. E hoje está 
conosco e sua família para celebrar 
essa história que completa 24 anos 
sob a cobertura dos Apóstolos Renê 
e Marita. A outra parte, foi comprada 
debaixo de um milagre. Em 17 dias, a 
Igreja levantou 200 mil reais para essa 
aquisição, fruto da doação e de muito 
empenho do povo de Deus.

Em 1995, foi feita a primeira campanha 
EU TOMO POSSE, com o lançamento 
de um CD que ajudou a levantar 
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recursos com a venda. Também foi 
sorteado um carro doado pelo Pastor 
Renê Terra Nova e houve a montagem 
de barracas de comidas, de vendas de 
joias e artesanato no estacionamento da 
Igreja para angariar recursos. Quem é 
dessa época sabe bem o que essa história 
representa.

No dia 12 de Dezembro de 1997, foi 
lançada a PEDRA FUNDAMENTAL 
no local em que está situada a Torre de 
Oração. Lá, foi colocado um cântaro 
com o nome dos discípulos, um livro 
de ouro contendo doações para a 
construção, alguns Informativos da Igreja 
– InfoMIR, enfim todo o histórico da 
PIBREM – Primeira Igreja Batista 
da Restauração em Manaus, 
também conhecida como Ministério 
Internacional da Restauração.
 
DEI MAIS UM PASSO e ESTOU 
CAMINHANDO foram outras 
campanhas lançadas enquanto o Templo 
começava a ser erguido. 

Em novembro de 1998, começa a 
Campanha ESTOU CHEGANDO. 
A Igreja promoveu um feirão de 
móveis e eletrodomésticos, chás e 
jantares mensais, atividades sociais 
no estacionamento, sorteio de um 
carro para angariar verba... Enquanto 
trabalhava, o povo também orava, 
intercedia e jejuava.

Em Outubro de 1999, foi a vez da 
CAMINHADA DE  TOMADA DE 
POSSE. O Pastor Renê Terra Nova, 
em cima de um trio elétrico, conduziu a 
multidão por um trecho de quase 10 km, 
todos marchando e declarando o milagre 
e a provisão do Senhor. 

A Igreja passou a cultuar no ‘Templo’ 
da Ponta Negra, mesmo o local ainda 
estando sem paredes, sem teto, com 
chão de barro... O primeiro Culto, 
lembrava a abertura da Festa dos 
Tabernáculos no deserto de Ein-Gedi, 
em Israel! 
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Em 2000, foi feito o PACTO DA COBERTURA. 
Por 90 dias, a Igreja vestiu azul. Os homens não 
fizeram barba, as mulheres não usaram maquiagem 
nem joias, não pintaram as unhas e ninguém cortou 
o cabelo. O resultado dessa aliança de sacrifício foi 
surpreendente e, em três meses, o telhado foi erguido.
 
PROJETO G-300. Assim como Gideão teve 300 
valentes para lutar contra os midianitas, Deus levantou 
valentes em Manaus e em várias Igrejas em Células no 
Brasil que pelejaram essa guerra. O teto foi finalizado 
em Março de 2001.
 
O que dizer do PROJETO ESDRAS, CONSTRUA 
DEPRESSA? Essa foi uma campanha que alavancou 
o maior número de recursos. O projeto deveria 
durar 10 meses, todavia, por causa da aquisição das 
centrais de ar-condicionado, necessitou de um reforço 
chamado EU DIGO SIM PARA O APÓSTOLO. 

Em sequência, foi lançado o PROJETO NEEMIAS 
com decretos proféticos para todos aqueles que se 
uniam como cooperadores dessa obra. 

Finalmente, o PROJETO SALOMÃO nasceu 
como arrancada final para a conclusão do Templo, 
que foi inaugurado em Julho 
de 2007. 
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Na época, a Igreja era administrada 
pelo Pastor Cesar Costa, que deu 
sua importante contribuição em todo o 
trabalho que antecedeu a construção e 
continuou à frente da coordenação do 
Templo por 12 anos, de 2002 a 2014.
 
Hoje, o Ministério Internacional da 
Restauração acolhe milhares e milhares 
de discípulos e, mensalmente abre as 
portas através dos Cultos, Congressos, 
Seminários, Redes, Macrocélulas 
e inúmeras outras atividades que 
desenvolve.

Ao reviver essa história, nosso coração 
se enche de gratidão a Deus que nos 
sustentou e nos permitiu chegar até aqui. 
Podemos repetir o que o salmista disse: 
“Louvarei o nome de Deus com um cântico, e 
engrandecê-lo-ei com ação de graças.” (Salmos 
69:30)

No nosso coração só há gratidão, alegria 
e cânticos, assim como está escrito em 
I Crônicas 16:8, que diz: “Deem graças 
ao Senhor, clamem pelo seu nome, divulguem 
entre as nações o que ele tem feito.”

“Erguido com fé e com a certeza de que esse local se 
transformaria no que é hoje, um Palácio para Deus!”
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CONGRESSO DE RESGATE DA NAÇÃO COMPLETA 20 ANOS

O Congresso de Resgate da Nação, 
em Porto Seguro, estado da Bahia, 
completou 20 anos em 2019. Com o 
tema Ouse Sonhar – Novos Começos, 
os discípulos da Visão Celular no Modelo 
dos 12 de Manaus, do Amazonas, de cada 
Estado do Brasil e das nações da Terra se 
reuniram para agradecer a Deus pelos 
milagres que Ele manifestou durante 
essas duas décadas que limparam, 
transformaram e estabeleceram um 
tempo novo sobre os céus do Brasil e 
sobre a vida do nosso povo.

Cremos que os Atos Proféticos, a 
oração, o jejum e a intercessão da Igreja 
do Senhor moveram a mão do Todo-
Poderoso em direção à nossa Nação, por 

isso hoje podemos ver e viver os grandes 
feitos do Senhor na política, na economia 
e em tantas outras áreas. “Temos como 
Presidente um homem que teme a Deus 
e uma Primeira-dama que professa Jesus 
como Senhor e Salvador. Israel e o Brasil 
são países que andam de mãos dadas e 
desfrutam o relacionamento que sempre 
oramos e sonhamos. Nossa Nação está 
sendo limpa, liberta, curada, restaurada 
e isso é fruto do que plantamos aqui”, 
declarou o Apóstolo Renê Terra Nova.

Durante quatro dias, revivemos 
lembranças guardadas desde o ano 2000 
na mente e no coração de quem teve o 
privilégio de ser partícipe da história da 
transformação do Brasil. O Congresso 
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de Resgate da Nação teve clima de 
saudade, de nostalgia, mas também de 
vitória, de colheita e de gratidão a Deus. 

Todos foram levados a mergulhar em 
suas raízes, histórias e sonhos para Novos 
Começos. Os louvores e as ministrações 
trouxeram reflexão sobre o tempo 
de Deus na vida da Igreja. E a vitória 
que o Senhor estabeleceu nas áreas 
social, econômica e política do Brasil 
foi celebrada. A Páscoa Hebraica foi 
lembrada através das danças e músicas 
que levaram a multidão a uma intensa 
celebração em homenagem à Terra Santa.

O Apóstolo Gilmar, e a Pastora Ludmila 
Ferber, levaram a multidão a louvar.

Durante a programação, o Apóstolo 
Renê honrou e orou pelos líderes 
que exercem o parlamento em várias 
regiões do País, declarando que o 
resgate do Brasil será consolidado e 
que o Congresso vai continuar, porque 

temos a legitimidade de Deus para 
abençoar nossa Nação e ainda viveremos, 
como Igreja, muitas conquistas e 
contemplaremos a mão de Deus 
limpando nosso País.

O Pastor Nilton Ferreira falou sobre 
“Sementes de Ousadia” e desafiou os 
congressistas a ousarem em fé para 
experimentarem a abundância financeira 
em suas vidas. 

Líderes do Brasil foram agraciados 
com a placa comemorativa e com o 
reconhecimento por todo investimento 
na Nação brasileira durante esses 20 anos 
de Resgate da Nação.

Em todas as ministrações, o Apóstolo 
norte-americano John Kelly falou sobre 
o Ministério Quíntuplo e a missão dos 
Apóstolos nos dias atuais.

Através do teatro, da dança e da 
música, os Atos Proféticos levaram os 



congressistas a fazerem uma viagem 
pelos 20 anos de Resgate. Uma 
homenagem à Cidade do Grande Rei, 
declarava um Novo Começo para as 
Famílias, incentivando a criação de 
novos sonhos na política e comparando 
o povo de Deus àqueles que esperam 
no Senhor e renovam as forças, e 
sobem com asas como águias.

O Apóstolo Renê lançou dois novos 
livros: Novos Começos e A Igreja em 
meio à Plataforma Digital.

Congressistas de Norte a Sul do Brasil 
e das nações marcaram presença 
nessa edição do Congresso e as 
caravanas expressaram muita alegria 
ao vencerem os limites geográficos e 
espirituais para trazerem suas gerações 
para Porto Seguro. Neste ano, o 
Congresso contou com a presença de 
líderes da Bolívia, Argentina, Uruguai, 
Portugal e Estados Unidos da América. 

No meio da programação, os 
congressistas tiveram uma surpresa: 

Um vídeo gravado pelo Presidente Jair 
Bolsonaro, ele agradeceu as orações 
dos cristãos e parabenizou o Apóstolo 
Renê pelos 20 anos do Congresso de 
Resgate da Nação. O Apóstolo Renê 
Terra Nova e todos os congressistas 
oraram pedindo favor, graça e vida 
sobre o Presidente e sua equipe.

Como já é tradicional, teve Marcha 
Profética colorindo as ruas do centro 
histórico de Porto Seguro. O povo 
de Deus, vestido de verde e amarelo 
tomou conta dos espaços. E assim 
comemoramos o aniversário de 519 
anos do Brasil, ao som de Thalles 
Roberto e Cassiane. Os congressistas 
ouviram ainda o Hino Nacional e 
oraram, de joelhos, agradecendo 
o favor de Deus e o resgate que 
Ele promoveu nessas duas décadas, 
pedindo graça para que se conserve 
e amplie tudo aquilo que já foi 
conquistado para que novos sonhos e 
Novos Começos nasçam.

65Matéria





• Camisas
• Chaveiros
• Canetas
• Adesivos

MATERIAIS DIVERSOS DO M12

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




