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Editorial
Resumir 20 anos em 80 páginas foi uma tarefa desafia-
dora e ao mesmo tempo empolgante, pois nos permi-
tiu viajar e ter um novo encontro com um passado que 
ainda está tão vivo em nós. 

Reviver sentimentos é, de certa forma, vivê-los de 
novo, e é isso que pretendemos com esta edição 
especial comemorativa aos 20 anos do Congresso 
de Resgate da Nação.

Queremos que você, querido leitor, se emocione mais 
uma vez, como a cada ano em que esteve conosco ou 
assistiu, pela internet, o Congresso. Que você sinta 
orgulho da sua bravura e obediência, que você se alegre 
pela fé que depositou em Deus; que você relembre os 
decretos emitidos sobre a nossa Nação e que também al-
cançaram você e os seus; que você se divirta relembran-
do os figurinos de época, as marchas pelas ruas de Porto 
Seguro; que você compare as suas fotos antigas com o 
homem ou a mulher que você é hoje, duas década de-
pois. E que, acima de tudo, o seu coração transborde de 
gratidão e louvor a Jesus, Aquele a quem entronizamos 
como Senhor e Salvador do Brasil. 

Equipe de Comunicação
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Bem-vindos aos Novos Começos! 

Bem-vindos ao 20º Congresso Internacio-
nal de Resgate da Nação para a edição 
comemorativa de 20 anos.

Parece que foi ontem que estávamos aqui 
começando tudo isso, apenas com fé e cer-
tos de que Deus havia nos chamado para esta 
missão: Vir a Porto Seguro, na Bahia, onde 
tudo começou, e resgatar a nossa Nação, a 
partir daqui.

Muitos que começaram conosco não estão 
mais aqui, mas eu e você estamos vivos para 
nos alegrar em Deus e agradecer por tudo 
o que Ele nos conduziu a fazer, e porque 
obedecemos, Ele mesmo fez brotar nossas 

sementes. 

Nosso coração transborda de gratidão 
aos discípulos da Visão Celular no Mode-
lo dos 12 de Manaus, do Amazonas, de 

cada Estado do nosso querido Bra-
sil e de todas as nações da Terra 

que já passaram por aqui e 
que somaram conosco ao 
longo desses anos. 

Posso dizer que, por 
20 anos, de diferentes 
denominações, o povo 
de Deus veio a Porto 
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Seguro para fazer Atos Proféticos, louvar 
a Deus, declarar nesses céus que a Nação 
mudaria, a despeito de todas as circuns-
tâncias contrárias. E hoje, literalmente, 
diante de nossos olhos, já podemos con-
templar os grandes feitos do Senhor. 

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 relaciona-
mento que sempre oramos e sonhamos. 
Nossa Nação está sendo limpa, liberta, 
curada, restaurada e tudo isso é fruto do 
que plantamos aqui.

Nesta edição, Ouse Sonhar – Novos 
Começos, vamos agradecer e celebrar a 
Deus, pela sua vida e por tudo que es-
tamos vivendo. Pagamos um preço pela 
nossa Nação e estamos aqui para usufruir 
a bondade e fidelidade do nosso Deus. 

A você que veio nesses 20 anos e a você 
que veio em alguma edição e hoje está 
aqui também, saiba que sua presença 
sempre nos motivou a perseverar e crer 
que, em todo o território nacional, o Se-
nhor mantém firme os arautos, homens 
e mulheres dispostos a orar, interceder, 
clamar e jejuar para que tenhamos um 
Brasil transformado e redimido.

Este tempo chegou! Deus já é Soberano 
na nossa Nação. O Brasil está se arru-
mando para viver o que tremula na nossa 
bandeira: Ordem e Progresso. E a Polí-
tica está entrando em um novo tempo. 
Isso é fato! E quanto a nós, estaremos 
sempre trabalhando debaixo da direção 
do Espírito Santo para que a nossa des-
cendência conheça um Brasil por uma 
nova perspectiva. 

Que alegria é poder dizer que juntos 
fazemos parte de uma geração que trans-
formou e continuará transformando a 
história do nosso país, e, daqui, do Útero 
da Nação, da Jerusalém do Brasil, nações 
serão abençoadas através dos princípios 
pautados na Palavra de Deus. 

Estamos vivendo um tempo no qual nos-
sos olhos contemplam sinais, milagres, 
prodígios e maravilhas. E palavras não 
são suficientes para expressar o quanto 
estamos alegres por todos os feitos do 
Senhor no Resgate da Nação. Podemos 
até dizer que, em relação ao Brasil, o que 
precisávamos de Deus, Ele já nos deu. 
Agora é só avançarmos como arautos 
do Reino, comprometidos em ver nossa 
Nação restaurada.

Apóstolo Renê Terra Nova
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Shalom, Líderes e Discípulos 
de Honra.
 
Bem-vindos à nossa Conferência de 
Resgate da Nação que marcará um 
novo tempo na sua vida!

20 anos de Resgate da Nação e você 
está aqui para viver este tempo lindo 
de Deus. Tê-lo conosco é motivo de 
muita satisfação, pois nesta edição 
comemorativa, quando vamos falar 
sobre Ouse Sonhar – Novos Começos, 
sabemos que estar aqui é realmente 
para aqueles que querem mergulhar 
no tema e viver a missão que Deus 
confiou aos Seus nobres.

O desejo do meu coração é que nestes 
cinco dias, você possa abrir o seu 
entendimento para receber tudo que 
o Senhor tem para derramar sobre a 
sua vida. Cada vez que paramos para 
nos reunir, entramos em um tempo de 
conhecimento e também de estreitar 
de relacionamentos.

Estou muito feliz por você fazer 
parte desta seleção de Deus para ser 
ampliado e despertado a se autoavaliar, 
porque sempre há algo a aprender e 
a mudar, quando somos líderes com 
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inteligência e sabedoria, e estamos 
dispostos a dar o nosso melhor no Reino 
e ao Rei.

Como Corpo de Cristo, vamos 
desfrutar juntos o banquete que para 
nós está preparado, pois não há nada 
mais precioso do que investir na nossa 
intimidade com o Pai. É isso que nos 
proporciona ser o bom perfume de 
Cristo e refletir um testemunho santo e 
irrepreensível. 

Para mim, sua presença faz a diferença e 
abrilhanta ainda mais o Útero da Nação. 
Vamos buscar, a cada dia, agradecer tudo 
o que vivemos aqui e o que o Senhor 
tem feito no nosso Brasil, sempre crendo 
no melhor dEle para as nossas vidas e 
para o nosso país. 

Receba o novo de Deus neste ano de 
Novos Começos e Ouse Sonhar os 
sonhos do coração do Pai para você. 
Verdadeiramente, Ele tem feito tudo 

novo. E é maravilhoso sermos desafiados 
para o tema que nos foi proposto, afinal, 
só temos motivos para honrar esse Deus 
que tem nos abençoado, fortalecido e 
nos feito avançar. 

Com um tema tão relevante como esse, 
não tenho dúvidas de que esta será 
uma Conferência cheia das novidades 
do Trono sobre nós. Estou certa de 
que nosso Pai nos levará a níveis mais 
altos do que os que já alcançamos, e 
a transformação que buscamos para 
viver o extraordinário e mantermos as 
conquistas obtidas serão notórias. Todos 
olharão e verão que em nós se cumpriu 
a Palavra do Senhor, que diz: “Mas, como 
está escrito: As coisas que o olho não viu, e o 
ouvido não ouviu, e não subiram ao coração 
do homem, são as que Deus preparou para os 
que o amam.”  (I Coríntios 2:9)

Beijos no seu coração,

Apóstola Marita Terra Nova 
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O Resgate já é uma verdade e a proposta de 
uma nova Nação está diante dos nossos olhos. 
Literalmente estamos contemplando a bondade 
de Deus e a resposta dos Céus. Essa é uma 
conquista de todos! 
- Renê Terra Nova

Nesses 20 anos, agradecemos a Deus pelos Seus 
grandes feitos, pela transformação da nossa 
Nação e ao Ap. Renê, por todo investimento 
e por abrir nossa mente para a conquista da 
Terra, através dos Atos Proféticos. Porto Seguro 
representa um marco na história do cristianismo 
brasileiro, representa a unidade de lutarmos 
pelo mesmo propósito, que é a conquista da 
terra e o Resgate da Nação, através de uma 
só linguagem, fazendo Cristo Jesus conhecido 
como Senhor e Salvador.
- Ana Marita Terra Nova
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Estar nos 20 anos de Porto Seguro para mim é 
um tempo de celebração. Pois reconheço que 
esse congresso impactou os céus do Brasil de tal 
forma que trouxe mudança. E a cada ano somos 
surpreendidos com ministrações e Atos Proféticos 
poderosos!
- Rachel Terra Nova

Entendemos que todas as sementes plantadas como 
sacrifício vivo geram resultado em terra fértil. 
Decidi plantar meus últimos vinte aniversários no 
Útero da Nação. Com Atos Proféticos, orações e 
guerras espirituais, posso dizer que: A nação foi 
resgatada!
- Agnes Terra Nova Martuchelli

O Congresso de Resgate da Nação é uma estratégia 
que o Senhor entregou para o Ap. Renê Terra Nova 
afim de levantar intercessores, devolver o amor pelo 
Brasil e ativar o nosso sentimento de patriotismo. 
Creio que 20 anos depois entramos em um tempo de 
Novos Começos, contemplando o cumprimento das 
profecias. Amo tudo sobre Porto Seguro. Ao longo 
dos anos, fiz grandes amigos, cresci indo àquela 
cidade em todas as fases da minha vida e agora, pela 
primeira vez, irei como mãe, inserindo meu filho 
nesse manto profético.
- Larissa Terra Nova Maia
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Eu gosto muito de ir pra Porto Seguro. Eu 
me sinto feliz, principalmente porque eu 
encontro os meus primos. Eu também gosto 
muito de ver os Atos Proféticos. Acho bonito 
e fico alegre porque eu sei que é pra Deus.
- Davih Terra Nova

Após 20 anos de guerras físicas e espirituais, o 
favor de Deus se revelou e a justiça do Eterno 
veio à tona. No Útero da Nação despertamos 
chamados e paixão pela pátria. O brasileiro 
que outrora estava desesperançoso, hoje é um 
discípulo fiel que crê que Aquele que começou 
a boa obra há de aperfeiçoá-la.
- Victor Martuchelli

Porto Seguro, para mim, é entrar em céus 
proféticos e lavar a Nação de dentro para fora, 
ligando, nos céus, nossas lutas com prantos e 
vivendo para ver tudo se cumprir!
- Pr. Hélcio Maia
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Primeiro dia 

O primeiro Ato Profético do 20° Con-
gresso de Resgate da Nação, em Porto 
Seguro, nos levará a uma viagem no 
tempo, reviveremos os principais even-
tos que configuraram a história de nossa 
Nação, bem como os desafios apresenta-
dos em cada ponteiro desse relógio cha-

mado Brasil. Apesar de levar a platéia a 
olhar para trás e contemplar a trajetória 
do país até aqui, Kairós, o narrador dessa 
história, irá propor também uma pers-
pectiva do futuro, nos levando a ousar 
sonhar com novos começos. “Tudo tem o 
seu tempo determinado, e há tempo para todo 
o propósito debaixo do céu.”  (Eclesiastes 3:1)
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Segundo dia 
 
“E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiço-
arei os que te amaldiçoarem; e em ti serão bendi-
tas todas as famílias da terra.”  (Gênesis12:3) 
A promessa feita a Abraão será a grande tô-
nica do segundo Ato Profético, através de 
uma visão panorâmica da jornada do povo 
escolhido de Yahweh, desde o pai da fé até 

os dias de hoje, veremos o cumprimento 
dessa promessa que nos alcançou não so-
mente na esfera particular mas também 
como Nação. 

Terceiro dia 
 
Sejam bem-vindos ao Hospital Vera Cruz, 
nele serão vistas as mazelas e doenças do 
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país verde e amarelo que parece ter sido 
esquecido em coma pelo médico em 
uma sala fria. Como o tema: “Sonhando 
novos começos na política” o Ato Pro-
fético desse dia apresentará um enredo 
em que a corrupção se mostrará sem 
máscaras e promete despertar muitas 
emoções no público. Onde está o médi-
co? Quanto tempo o Brasil ainda tem de 
vida? Teremos um final feliz? Se prepare 
para rir, chorar e vibrar muito com essa 
história.

QuarTo dia 
 
O inimigo se infiltrou no reino das 
águias e começou a sequestrar suas gera-
ções, a Aljava, a árvore central do reino, 
convocou um grande exército para com-
bater o passarinheiro. Acompanhe a jor-
nada de Makori, uma águia da terra do 
Norte, seus ensinamentos recebidos por 
Akim, educador das águias e seu proces-
so de formação pela supervisão do Aba. 
Uma história de guerra, desafios, cura e 
superação é o que os congressistas verão. 
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Venha fazer parte do reino das águias 
“Mas os que esperam no Senhor renovarão as 
forças, subirão com asas como águias; corre-
rão, e não se cansarão; caminharão, e não se 
fatigarão.”  (Isaías 40:31) 
 
QuinTo dia
 
O avançar da tecnologia e o esfriamento 
das relações familiares serão os pilares do 

quinto Ato Profético, veremos a estraté-
gia de Satanás para destruir famílias nos 
nosso dias através da caixa, um sistema 
futurístico de isolamento e engano. 

Veremos as atmosferas espirituais den-
tro das casas e a guerra pela restauração 
familiar. Junte-se a nós nessa chamada 
profética para os lares da Nação.
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MINISTRAÇÃO

UMA NAÇÃO MOVIDA NA DIREÇÃO DO TRONO
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Todos nós somos testemunhas do que Deus 
tem feito nos céus do Brasil. Ninguém 
pode negar que a boa mão do Senhor tem 
conduzido esta Nação debaixo de grandes 
vitórias. Todos nós, também, estamos 
bebendo de um momento extraordinário 
que os nossos pais e os nossos antepassados 
não experimentaram, porque passou a 
geração e eles não puderam usufruir esse 
grande milagre, assim como nós estamos 
desfrutando hoje.

Perguntar-se-ia: Por que as pessoas não 
lutaram para nos entregar uma Nação 
melhor? E eu ampliaria essa pergunta: 
Por que os nossos pais e aqueles que 
militaram para a cultura e o costume 
do Brasil, não lutaram para sermos, 
exatamente, a referência do cristianismo 
que se apregoa nesta Nação? Claro que não 
podemos responder por eles, mas podemos 
interpretar o que estava no coração deles. 
Medo, insegurança, comodismo... Verdade é 
que não nos estregaram a Nação dos nossos 
sonhos (nos deram uma Nação endividada 
na ética, na moral e no espiritual). Com 
essas sementes degradantes, se gerou a 
maior corrupção da história da Nação e 
uma das maiores do mundo. Tivemos que 
brigar pelo Brasil, e isso de uma forma 
muito difícil, porque não tínhamos armas 
certeiras, exceto a forma intelectual que 

nós adquirimos e as pontuações da 
internet que facilitaram bastante. 
Lutamos? Sim! Contudo, ninguém 
pode subestimar que foi o braço 
forte do Senhor que nos outorgou 
a vitória. Somos como cacos 
quebrados, mas o Senhor nos ajuntou 
e teve misericórdia do Seu povo. 
“Destilai, ó céus, dessas alturas, e as 
nuvens chovam justiça; abra-se a terra, 
e produza a salvação, e ao mesmo tempo 
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frutifique a justiça; eu, o Senhor, as criei. Ai 
daquele que contende com o seu Criador! O 
caco entre outros cacos de barro! Porventura 
dirá o barro ao que o formou: Que fazes? Ou 
a tua obra: Não tens mãos? Ai daquele que diz 
ao pai: Que é o que geras? E à mulher: Que 
dás tu à luz? Assim diz o Senhor, o Santo de 
Israel, aquele que o formou: Perguntai-me as 
coisas futuras; demandai-me acerca de meus 
filhos, e acerca da obra das minhas mãos. Eu 
fiz a terra, e criei nela o homem; eu o fiz; as 

minhas mãos estenderam os céus, e a todos 
os seus exércitos dei as minhas ordens. Eu o 
despertei em justiça, e todos os seus caminhos 
endireitarei; ele edificará a minha cidade, e 
soltará os meus cativos, não por preço nem por 
presente, diz o Senhor dos Exércitos.” (Isaías 
45:8-13)

Brigamos, lutamos, guerreamos e 
vencemos. Estamos desenhando um 
Brasil diferente. A boa mão do Senhor 
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está conduzindo isso. Temos visto, de 
uma maneira muito clara, como o favor 
do Eterno nos socorreu, e como Deus 
tem conduzido nossa história. Por 
misericórdia não sucumbiu nas mãos dos 
adversários, a nossa Nação sobreviveu, 
e o Senhor, como prometeu, entrou 
removendo o lixo e, como vassoura de 
varrer, tratou com seriedade a moral da 
Nação. O lodo está saindo e os monturos 
estão visíveis. 

ouSe Sonhar – novoS começoS

a Profecia bradou

Há muitos anos falávamos que o Senhor 
iria levantar as saias da Nação. E Ele fez 
isso diante de todos aqueles que criam, 
como também expôs a verdade diante 
dos que não criam, a profecia se estendeu 
diante do mais cético ao mais crédulo. “O 
que ama a instrução ama o conhecimento, mas 
o que odeia a repreensão é estúpido. O homem 
de bem alcançará o favor do Senhor, mas ao 
homem de intenções perversas ele condenará. 
O homem não se estabelecerá pela impiedade, 
mas a raiz dos justos não será removida. A 
mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas 
a que o envergonha é como podridão nos seus 
ossos. Os pensamentos dos justos são retos, mas 
os conselhos dos ímpios, engano. As palavras 
dos ímpios são ciladas para derramar sangue, 

mas a boca dos retos os livrará. Os ímpios 
serão transtornados e não subsistirão, mas a 
casa dos justos permanecerá. Cada qual será 
louvado segundo o seu entendimento, mas o 
perverso de coração estará em desprezo. Melhor 
é o que se estima em pouco, e tem servos, do 
que o que se vangloria e tem falta de pão. 
O justo tem consideração pela vida dos seus 
animais, mas as afeições dos ímpios são cruéis. 
O que lavra a sua terra se fartará de pão; 
mas o que segue os ociosos é falto de juízo. O 
ímpio deseja a rede dos maus, mas a raiz dos 
justos produz o seu fruto. O ímpio se enlaça na 
transgressão dos lábios, mas o justo sairá da 
angústia. O homem será saciado de bem pelo 
fruto da sua boca, e da obra das suas mãos 
o homem receberá a recompensa. O caminho 
do insensato é reto aos seus próprios olhos, 
mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. 
A ira do insensato se conhece no mesmo dia, 
mas o prudente encobre a afronta. O que diz 
a verdade manifesta a justiça, mas a falsa 
testemunha diz engano.”  (Provérbios 12:1-17)

Todo tipo de barbárie caiu por terra e as 
soluções de Deus começaram a apontar 
para um sol que começou a nascer, 
exatamente como a Bíblia identifica: 
O sol da justiça, ou o sol que a Palavra 
declara, que é Jesus, brilhando sobre 
nós para mudar situações catastróficas 
que vão conduzir a Nação para um novo 
patamar. “E a luz da lua será como a luz do 
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sol, e a luz do sol sete vezes maior, como a luz 
de sete dias, no dia em que o Senhor ligar a 
quebradura do seu povo, e curar a chaga da 
sua ferida.”  (Isaías 30:26)

As profecias que foram lançadas no céu 
do Brasil, por quem caminhou no Útero 
da Nação, Porto Seguro, nossa Jerusalém 
brasileira, não podem negar que vivemos 
momentos extraordinários e que as 
palavras foram todas consolidadas. As 
palavras lançadas no Resgate da Nação, 
como profecias, se cumpriram diante 
dos nossos olhos. 

“Porque, assim como desce a chuva e a neve dos 
céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, 
e a fazem produzir, e brotar, e dar semente 
ao semeador, e pão ao que come, assim será a 
minha palavra, que sair da minha boca; ela 
não voltará para mim vazia, antes fará o que 
me apraz, e prosperará naquilo para que a 
enviei.”  (Isaías 55:10,11)

A Palavra do Eterno diz: Poderá nascer 
uma nação em um só dia? Quem 
jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas 
semelhantes? “Poder-se-ia fazer nascer uma 
terra num só dia? Nasceria uma nação de 
uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu 
à luz seus filhos.”  (Isaías 66:8)
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O que vimos foi que, de repente, o 
cenário mudou, as coisas começaram a 
ser encaminhadas em um outro nível, e 
vimos que Deus, na Sua infinita graça e 
misericórdia, redesenhou a Nação.

ouSe Sonhar – novoS começoS

oS miSTérioS de deuS

Deus escondeu um homem, 
guardou-o no secreto do Seu coração, 
doutrinando-o por quase três décadas, 
preparando-o para este momento, 
trazendo sobre o Brasil um novo sopro. 
Eu chamo esse sopro de Huach Kadosh, 
o sopro do Eterno, a vida de Deus para 
tirar o Brasil da UTI e da vergonha em 
que se encontrava. 

Vejo um paralelo físico e espiritual, 
literalmente, na vida desse homem. 
A Nação estava com seus intestinos 
expostos (assim como ele ficou). A 
Nação estava no UTI (assim como 
ele ficou). Literalmente, ele foi um 
intercessor no lugar do Brasil. Esse 
homem aparece no cenário, como uma 
espécie de Ciro, aquele a quem Deus 
unge, aquele a quem Deus chama, aquele 
a quem Deus declara que é Seu Pastor. 
“Que digo de Ciro: É meu pastor, e cumprirá 
tudo o que me apraz, dizendo também a 
Jerusalém: Tu serás edificada; e ao templo: Tu 
serás fundado.” (Isaías 44:28) 

Com uma fé inabalável, e não muito 
conhecida no patamar político, Deus usa 
esse indivíduo para que possa confrontar 
o império das trevas, ganhar o coração 
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da Nação e modificar o histórico do 
Brasil. Que coisa tremenda! 

Poderá uma Nação nascer em um só 
dia? Sim! A mão do Senhor produziu 
isso de uma forma tão sobrenatural que 
não existe dúvida alguma no coração de 
quem quer seja, que caminha no campo 
da fé, que não assuma que a mão do 
Todo-Poderoso conduziu a Nação para 
esta vitória. Que diremos, pois, acerca 
destas coisas? Se Deus é por nós, quem 
será contra nós? “Que diremos, pois, a estas 
coisas? Se Deus é por nós, quem será contra 
nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio 
Filho poupou, antes o entregou por todos nós, 
como nos não dará também com ele todas as 
coisas? Quem intentará acusação contra os 
escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. 
Quem é que condena? Pois é Cristo quem 

morreu, ou antes quem ressuscitou dentre 
os mortos, o qual está à direita de Deus, e 
o que também intercede por nós. Quem nos 
separará do amor de Cristo? A tribulação, ou 
a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a 
nudez, ou o perigo, ou a espada?” 
(Romanos 8:31)

Se estivermos dentro desse contexto, 
avaliando pela ótica humana, vamos 
perder muito. Se olharmos pelo lado 
profético, nós já ganhamos o bastante. 
Deus respondeu a oração do justo que é 
poder em todos os seus efeitos. “Confessai 
as vossas culpas uns aos outros, e orai uns 
pelos outros, para que sareis. A oração do justo 
pode muito em seus efeitos.”  (Tiago 5:16)

Novos Começos. Sim! Deus disse que 
está fazendo uma coisa nova que ainda 
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não sabemos. Ele abrirá rios no ermo 
e fontes no deserto, isso significa 
que Ele vai, literalmente, suprir as 
necessidades da Nação, tirando os 
estados do caos, e propiciando que a 
terra volte a florescer. “Eis que faço uma 
coisa nova, agora sairá à luz; porventura 
não a percebeis? Eis que porei um caminho 
no deserto, e rios no ermo.” (Isaías 43:19). 
Quando estamos debaixo de maldição, 
a terra não produz o seu fruto e os 
céus negam a sua chuva. Deus, na Sua 
misericórdia e graça, olhou para esta 
Nação e emitiu um decreto favorável 
sobre nós. Por isso, podemos dizer que 
estamos vivendo dias diferenciados de 
tudo quanto sonhamos.

ouSe Sonhar – novoS começoS

fazendo novaS TodaS aS coiSaS

Ora, quando olhamos para Jesus, 
vemos nEle o Criador do novo. Todas 
as vezes que Jesus aparece ou os 
decretos dEle se manifestam é para 
que o Seu povo viva o extraordinário. 
“E o que estava assentado sobre o trono 
disse: Eis que faço novas todas as coisas. E 
disse-me: Escreve; porque estas palavras são 
verdadeiras e fiéis.”  (Apocalipse 21:5). E 
nós estamos vivendo o extraordinário 
e vendo as coisas novas acontecerem. 

Verdadeiramente, em Jesus, 
tudo se fez novo. Aquele que 
está em Cristo é uma nova 
Criação, as coisas velhas ficaram 
para trás e tudo foi construído 
de novo. 

Eis que faço novas todas as 
coisas, é o perfil de Jesus de 
Criação. Ele vai criar um novo 
Brasil dentro desse Brasil, com 
perspectiva melhor em todas 
as áreas, como Economia, 
Política, Segurança, Educação, 
Tecnologia, Desenvolvimento 
sustentável, Mercado livre... O 
Brasil viverá o extraordinário 
dentro desses prismas que já 
estão sendo trabalhados.

Quando olhamos para: Eis que 
faço novas todas as coisas, vemos que 
a primeira conexão internacional foi 
com Israel, mesmo antes de todas as 
coisas serem concretizadas. Na visão 
transcultural e geopolítica, foi com 
os Estados Unidos, e na sequência, 
entrar no Mercosul para arrumar 
toda essa situação que estava em 
bagunça, criando novas estratégias 
e depois pontuar tudo isso em 
Israel. Vemos que a mão do Senhor 
conduziu nosso Presidente de uma 
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forma tão sobrenatural, que ele caiu na 
graça do povo israelense, na doutrina 
ética daquele povo, na perspectiva da 
economia daquela gente, para buscar do 
coração de Deus os resultados, os quais 
nós estamos desfrutando  o que é viver 
profeticamente eis que faço novas todas 
as coisas. (Toda crença é autorrealizável. 
Aconteceu!) 

A conexão de Israel com o Brasil dará 
à nossa Nação um status que nunca 

tivemos. Veremos que todas as reformas 
e o que está sendo proposto serão feitos 
de uma forma emergencial, inteligente, 
mas não faltará resistência, apesar de 
ser difícil, vamos vencer. Mesmo que as 
adversidades sejam grandes, a vitória é a 
nossa certeza. 

Eis que eu faço novas todas as coisas, é 
o perfil de que Deus não esqueceu de 
nós e que Novos Começos estão sendo 
‘startados’ para que eu e minha família, 
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você e sua família, e toda a Nação que 
produz, viva dias tranquilos e sossegados, 
como está escrito: “Admoesto-te, pois, 
antes de tudo, que se façam súplicas, orações, 
intercessões, e ações de graças, por todos os 
homens; pelos reis, e por todos os que estão 
em eminência, para que tenhamos uma vida 

quieta e sossegada, em toda a piedade e 
honestidade.”  (I Timóteo 2:1,2)

Deus está fazendo novas todas as coisas 
porque Ele teve misericórdia de nós. 
Diria que foi o tempo de Moshé, uma 
libertação. E assim como Moisés abriu 
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a possibilidade para que a nação saísse 
da escravatura e entrasse no direito da 
Terra, também estávamos ameaçados 
de ser destruídos e passar a ser nada, 
a não ser uma proposta do caos. Mas 
Deus tira essa síndrome de cada um de 
nós, remove essa sentença de maldição e 
reconstrói um Brasil novo.

A Palavra do Eterno diz: “Escreve isso, 
pois essas palavras são fiéis e verdadeiras.”  
(Apocalipse 22:6). Deus não apenas disse 
que daria a nós Novos Começos, mas 
também que escreveríamos um novo 
começo. Isso em hebraico é: “Eu vou 
tornar possível a minha promessa. 
Eu vou fazer com que essa promessa 
seja relevante. Eu construirei a minha 
promessa no caráter de cada um de 
vocês”. Portanto, vamos nos apossar 
dessa verdade e de tudo o que Deus está 
construindo sobre nós.

Esta ministração é diretiva a você, que 
veio a Porto Seguro, que mergulha e 
que vem beber da fonte na Jerusalém do 
Brasil, é um start de fé, um liberar da 
unção e das novidades de Deus. Quando 
Deus diz que Ele está escrevendo coisas 
novas sobre nós e que devemos ratificar 
também escrevendo coisas novas e as 
bênçãos que Ele libera do Trono, é 
porque Ele mesmo diz que essas palavras 

são dignas de confiança. Não podemos 
negar que Ele está querendo fazer de 
cada um de nós arautos de avivamento e 
atalaias do muro.

Deus está construindo coisas novas. E 
isso não está apenas aqui, neste papel, 
em forma de ministração, na revista. 
Também não está distante da Nação, 
mas está perto, porque se refere ao que 
Deus quer construir no nosso caráter, na 
nossa família, no nosso trabalho, na nossa 
prosperidade e em tudo o que estamos 
fazendo. As Igrejas passarão por uma 
grande mudança e o novo de Deus será 
estabelecido.

Ouse Sonhar – Novos Começos, é um 
decreto que faz de cada um de nós um 
líder, devolvendo o potencial que estava 
escondido para que a reconstrução da 
Nação seja visível diante dos nossos 
olhos. A tarefa começou! Em 20 
anos que estamos no Útero da Nação 
brasileira já podemos dizer que o Brasil 
foi resgatado, mas, por um outro lado, 
levantamos o nosso coração como uma 
bandeira arvorada diante do Senhor para 
dizer que conservaremos a conquista.

Eu e você, juntos, podemos fazer muito 
mais. O potencial que está dentro de 
cada um de nós não pode ficar como 
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que, guardado, dentro de um baú, ou 
como se fosse um bonsai que enfeita 
uma geografia. Não! Nós seremos, de 
direito e de fato, homens e mulheres não 
transicionais agora, mas que preservam o 
que Deus já colocou em nossas mãos.

Eu acredito em um novo Brasil. Eu 
sou de Novos Começos. Eu acredito 
nas novidades do Eterno. Eu professo 
as novidades do Eterno no caráter da 
Nação. Eu sou a novidade do Eterno 
no caráter da Nação. Isso é viver Novos 
Começos. E você, também crê?
Lembro-me de quando fiz um discurso 

em Israel, falando no Kenesseth, sobre 
a exportação da fé que Israel esqueceu 
para promover a visão de Israel nas 
nações da Terra. Eu disse que eles 
trocaram a fé por tecnologia. E nós não 
precisamos mais da fé de Israel do que 
da tecnologia que eles têm. Encerrei o 
discurso dizendo: Ser amigos de todos, 
sempre; negociar o território, jamais. 
Que essa mesma palavra fique de alerta 
para o Brasil. 

Neste tempo de Novos Começos, 
seremos amigos de todos, mas jamais 
negociaremos o nosso território.
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“Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, 
o povo que Ele escolheu para lhe pertencer!” 

(Salmos 36:12)

Este ano se cumpre, no calendário de Deus, o fechamento de um ciclo, de uma 
etapa que começou no ano 2000 e se encerra em 2019. São 20 anos ininterruptos, 

duas décadas, orando, jejuando, clamando por Redenção. Conduzidos pelo Apóstolo 
Renê Terra Nova, e a acreditando no sonho que Deus entregou a ele, o povo de 

Deus depositou, no solo de Porto Seguro, sob os céus do Senhor, sementes que já 
estão dando frutos deleitosos.

É tempo de contemplar o cumprimento das promessas de Deus e de olhar para trás 
para lembrar um pouco do muito que vivemos no Congresso de Resgate da Nação e 

de continuar a jornada rumo à Redenção completa do Brasil e do povo brasileiro.
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2000

Comemorando os 500 anos do 
Brasil, foi realizado o 1°Congresso 
de Resgate da Nação. Do Útero 
histórico do Brasil, iniciava-se uma 
linda trajetória de contribuição para 
a transformação espiritual, política e 
social da nossa Terra.

Neste ano, a bandeira de Portugal 
foi mostrada e houve um clamor por 
perdão e pela quebra de todo o jugo 
que a colonização portuguesa trouxe 
sobre o Brasil.

E a Igreja marchou declarando amor 
pelo Brasil e clamando por liberdade 
e justiça.

500 ANOS,
BRASIL EM CÉLULAS
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2001

O primeiro ano do século 21 foi 
marcado pela 2ª edição do Congresso. 
Líderes evangélicos do Brasil e de 
outras nações lembraram que assim 
como Israel passou 430 anos no Egito 
e 70 anos na Babilônia, também a 
nação verde-amarela teve seu período 
de cativeiro durante mais de 500 
anos, mas o Senhor traria libertação e 
resgate.

CONQUISTANDO 
NOVOS TERRITÓRIOS
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2002

O Congresso começou com 
uma peça a céu aberto. Atores 
se misturaram ao público na 
encenação que relembrou 
um episódio acontecido, em 
1792, com Joaquim José da 
Silva Xavier, o Tiradentes. Tal 
como aconteceu com esse líder, 
que rompeu as amarras que o 
prendiam, os líderes discutiram 
as possíveis estratégias para o 
crescimento do Brasil, com 
homens dispostos a fecharem os 
muros e taparem as brechas. 

CONSTRUINDO OS 
MUROS DA NAÇÃO
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2003

Esse foi o quarto ano do Congresso 
que começou a se consolidar e se 
tonar referência no Brasil. Mais uma 
vez, um Ato Profético foi realizado 
na orla de Porto Seguro e a cantora 
Ludmila Ferber foi uma das levitas 
convidadas, além de Gilmar Britto. 

PROTEGENDO AS PORTAS 
DA NAÇÃO ATRAVÉS DO 

GOVERNO DOS 12
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2004

Neste ano, o Congresso de 
Resgate da Nação começou nove 
meses antes, quando discípulos 
do MIR e de outras Igrejas, 
no Brasil e em outras nações, 
realizaram um jejum coletivo 
por uma mudança em todas as 
áreas da sociedade brasileira. O 
jejum foi entregue, em praça 
pública, num Ato Profético que 
marcou o nascimento de uma 
nova Nação.

FORMANDO A 
PERSONALIDADE DA 
VISÃO ATRAVÉS DO 
GOVERNO DOS 12
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2005

Neste ano, os Apóstolos Terra Nova 
convidaram os Pastores Antonio e Carla 
Melo, portugueses, para um Ato Profético 
em que misturaram a terra lusitana às 
terras de todos os estados brasileiros 
depositadas em um grande recipiente de 
vidro. O Apóstolo Terra Nova orou para 
que na terra onde foi dito “Independência 
ou morte”, houvesse “Dependência e 
vida de Deus”. E fincou uma pequena 
bandeira brasileira presa a ramos de 
trigo, declarando: “Porto Seguro é a 
nossa base. E não creio que o vento que 
trouxe o navegador Pedro Álvares Cabral 
a esta terra foi ocasional. Creio, sim, 
que o vento do Espírito Santo conduziu 
aquele comandante a esta Terra chamada 
Brasil”. Essa edição teve a presença de 
Ludmila Ferber, Gilmar Britto e do Pastor 
americano Larry Stockstill.

CONSERVANDO A CONQUISTA 
ATRAVÉS DA VISÃO CELULAR
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2006

Neste ano, líderes e discípulos 
do Brasil e das Nações 
declararam amor pelo Brasil e 
por Israel e plantaram, através 
de oração, intercessão e Atos 
Proféticos, mais uma semente 
para a restauração da Nação 
brasileira. Foi um marco o que o 
Senhor fez nesse ano no meio do 
seu povo.

GERANDO UMA 
NAÇÃO SANTA 
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2007

O povo de Deus foi convidado a 
restaurar a aliança com Deus. Líderes 
cristãos de todos os estados brasileiros 
e de várias nações demonstraram 
amor pelo Brasil em mais um 
Congresso de Resgate da Nação. 
Eles acompanharam as ministrações 
na Tenda do Avivamento e também 
invadiram as ruas de Porto Seguro, 
louvando e declarando palavras de 
bênçãos sobre o Brasil e o povo 
brasileiro.

REDENÇÃO DE UMA NAÇÃO 
POR UMA ALIANÇA ETERNA
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2008

Como o Ministério Internacional 
da Restauração declarou por tanto 
tempo: “Em 2008, o Brasil será 
outro!”, o povo de Deus se uniu para 
fazer uma aliança, afinal foi um ano 
de grandes conquistas espirituais para 
a Nação e um tempo para continuar 
na brecha, disposto a não retroceder 
no propósito de ganhar o Brasil 
para Jesus. Houve muita unção e 
manifestação do poder de Deus na 
9ª edição do Congresso de Resgate 
da Nação.Presenças: Dra Edmeia 
Willians, Gilmar Britto, Cassiane e 
Kleber Lucas.

UM BRASIL MOVIDO NOS 
DONS DO ESPÍRITO

4920 Anos de Resgate da Nação



2009

Uma multidão proclamou a vinda do 
Messias pelas ruas de Porto Seguro em 
mais um ano desse evento que mudou 
a história do Brasil por meio de guerra 
espiritual, Atos Proféticos e quebra de 
maldições.

Dr. Mike Murdock, a cantora Mariana 
Valadão e a Dra. Edméia Williams 
estiveram entre os convidados.

UM BRASIL MOVENDO-SE 
NO SOBRENATURAL
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2010

Essa edição teve convidados muito 
especiais: Myles Muroe, Valnice 
Milhomens, Silas Malafaia, Marina 
Silva, Jabes Alencar, Cassiane, Alda 
Célia, Fernandinho, Ludmila Ferber, 
Pastor Jorge Linhares e O Ministério 
Jeová Nissi. Nesse ano, o nascimento 
de Tauan Brasil também ficou marcado 
como um sinal profético. 

O Apóstolo lançou ao mar pão, óleo 
e vinho, declarando que as eiras do 
Brasil se encheriam de trigo, e os 
lagares transbordariam de mosto e de 
azeite.

O REINO DE DEUS 
CHEGOU À NAÇÃO
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2011

A 12° edição do Congresso foi 
profética e teve a participação do 
Apóstolo John Kelly, Dr. Mike 
Murdock, Tom Hess e do cantor Chris 
Duran. Os Atos Proféticos relataram 
a experiência de um homem que 
viu o futuro e recebeu a revelação 
do Espírito Santo, Apóstolo João, e 
mostraram que podemos projetar 
e velar pela promessa de uma nova 
Nação, uma nova terra, a nova 
Jerusalém.

O REINO DE DEUS E O 
PRINCÍPIO DA HONRA
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2012

Os 512 anos do Brasil foram 
comemorados pelo povo cristão com 
a presença de Ana Paula Valadão e 
Thalles Roberto.

Nos Atos Proféticos, a Cidade 
Santa foi apresentada e narrada por 
intermédio de textos e canções. 

O REINO DE DEUS E O 
FUNDAMENTO APOSTÓLICO
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2013

O Congresso contou com a presença 
de Dr. Peter Wagner, Apóstolo John 
Kelly, Thalles Roberto, Kleber Lucas, 
Ana Paula Valadão, Davi Silva e o 
Deputado Marcos Feliciano.

No aniversário do Brasil, a Igreja 
de Cristo reunida em Porto Seguro 
comemorou os 513 anos da Nação, 
realizando a Marcha Profética pelas 
ruas da cidade e celebrando um 
grande culto na Praça Central e o 
Senhor abriu os céus sobre o Útero 
do Brasil e a Igreja foi conduzida a um 
tempo de maturidade.

MERGULHANDO NA MATU-
RIDADE PARA DESFRUTAR 

UMA NOVA NAÇÃO
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2014

No aniversário de 514 anos 
da nossa Nação, Porto Seguro 
recebeu brasileiros dos 27 Estados 
e estrangeiros de outras nações 
representadas. Um grito dos céus 
conclamou a Nação para um levantar 
de transformação do Brasil. Apóstolo 
John Kelly, Asaph Borba, Fernanda 
Brum, Thalles Roberto, Nana e 
Brinco, Joseph Mattera, Marquinhos 
Gomes e o Senador Magno Malta 
estiveram presentes.

EDIFICANDO A NAÇÃO 
SOB ORDEM E PROGRESSO
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2015

A 16ª edição do Congresso trouxe a 
tônica do fortalecimento da unidade 
da Igreja com o propósito de alcançar 
frutos para redimir as nações. Com 
base na palavra profética para este 
ano, que fala de transformar o caráter 
da Nação pelo poder da unidade, os 
Atos Proféticos remontaram a ideia 
original de Deus para o homem: Uma 
vida em perfeita harmonia. Dorothy 
Bedford, ministra de louvor nas Festas 
Bíblicas em Israel, foi uma das levitas 
convidadas.

TRANSFORMANDO O 
CARÁTER DA NAÇÃO PELO 

PODER DA UNIDADE
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2016

Os congressistas foram desafiados a 
levar a Reforma para suas geografias e, 
assim, evangelizar a Nação no poder do 
Espírito. O 5º e último Ato Profético 
foi destaque, pois retratou a diversidade 
e a beleza das cinco regiões brasileiras 
sendo alcançadas pelo Evangelho, 
assim como usou a rica variedade de 
manifestações artísticas para transmitir 
a mensagem de que a Nação será 
evangelizada no poder do Espírito e no 
combustível do amor. Presenças: Marina 
Silva, Apóstolo John Kelly, Michael 
Bolton, Valnice Milhomens, DD Júnior, 
Ministério Rafá e Tonzão.

A MISSÃO DE EVANGELIZAR 
A NAÇÃO NO PODER DO 

ESPÍRITO SANTO
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2017

Um tempo de cura, perdão e de cons-
cientização para mudar o Brasil. Foi assim 
a edição do ano de 2017 do Resgate da 
Nação. Os congressistas compreenderam 
que é necessário o exercício do perdão e o 
reconhecimento de que a Igreja precisa de 
postura política para contemplar as trans-
formações sociais e econômicas na Na-
ção. Participações: Ap. John Kelly, Annika 
Klotz Daley, Gilmar Britto, Delino Marçal 
e Marquinhos Gomes.

Os Líderes dos estados receberam, no 
Altar, das mãos do Ap. Renê Terra Nova, 
mudas de plantas Pau Brasil simbolizando 
um novo tempo para cada região e para o 
Brasil.

FAMÍLIA NO 
MODELO BÍBLICO
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2018

Ensino, conscientização 
política, gratidão, fé 
e perseverança foram 
alguns dos legados do 19º 
Congresso de Resgate da 
Nação, em Porto Seguro, 
estado da Bahia. A Igreja saiu 
fortalecida, decidida a não 
desistir e nem retroceder até 
cumprir a sua comissão para 
este tempo: Fazer do Brasil a 
Cidade de Deus e garantir a 
conquista desse território.
Convidados: Apóstolo John 
Kelly, Chad Daniel Dorothy 
Bedford, Gilmar Britto 
Thalles Roberto.

Bandeiras de todos os 
estados coloriram o Altar. 
Era aniversário do Brasil e 
a Igreja comemorou, com 
alegria, os 518 anos de 
um Brasil que desde 2000 
se torna mais jovem, mais 
varonil. Um Brasil que vive 
a Visão, a Visão de Deus, o 
Modelo de Deus, vitorioso e 
valoroso, apesar dos saques, 
das ofensas, dos traumas e 
com muitos motivos para 
sorrir e agradecer.

CIDADE DE DEUS, 
A CONQUISTA DO TERRITÓRIO
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Missão cumprida! 
Novos ciclos, Novos Começos!
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Gilmar Britto, o Profeta da Adoração, fala 
sobre o início da missão da Conferência 
Internacional de Resgate da Nação e sobre 
as composições e canções que marcaram o seu 
ministério ao longo dos 20 anos do Resgate. O 
músico deixa também uma mensagem especial 
para os levitas do Brasil, e revela ainda os seus 
sonhos para a Nação.

Natacha Oliveira Rocha

O Apóstolo Gilmar Britto, Líder do 
Ministério de Louvor e Adoração do 
MIR, em Manaus, é conhecido como o 
levita da Visão Celular no Modelo dos 
12. Suas canções já impactaram milhares 
de pessoas em várias nações. Ele é 
pastoreado pelo Apóstolo Renê Terra 
Nova há mais de 30 anos e é casado com 
a Apóstola Ana Márcia Britto, com quem 
tem quatro filhas.
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Músico profissional, conhecido 
internacionalmente, possui dons e 
talentos dados por Deus. Gilmar tem 
atuado como representante do Brasil na 
Festa dos Tabernáculos, em Jerusalém, 
Israel. Hoje ele é cantor oficial da 
Embaixada Cristã em Jerusalém-ICEJ, 
e já participou, por diversos anos 
consecutivos, como cantor solo e corista 
nos CDs lançados pela Embaixada 
cantando em português, inglês e 
hebraico. 

Ao longo desses 20 anos da Conferência 
Internacional de Resgate da Nação, 
o levita tem um marcante repertório 
musical e experiências tremendas no 
maior Congresso 
Profético do Brasil, realizado em
Porto Seguro/BA. 

Para ele, fazer parte do Projeto de 
Resgate da Nação é um chamado de 
Deus, como você pode conferir nos 
tópicos a seguir, que relatam o início e a 
trajetória deste lindo chamado profético. 

deSafioS do início da miSSão do 
reSgaTe da nação

Gilmar Britto lembra que o início da 
missão em Porto Seguro foi em Março 

do ano 2000, através de um telefonema 
do Pastor Renê Terra Nova, na ocasião, 
seu pastor há 10 anos.  

“Quando eu atendi a chamada, fiquei 
surpreso ao ouvir a seguinte convocação: 
“…Gil, você vai viajar para Salvador, 
montar uma equipe de músicos e 
coristas para o Congresso de Resgate da 
Nação que vamos realizar na cidade de 
Porto Seguro, na Bahia”. Fiquei surpreso, 
e não tinha ideia de como seria tudo 
isso nem o que isso significava. Então 
perguntei: Mas tem alguém que pode 
me ajudar a montar isso? Ao que ele me 
respondeu: “Sim! Há uma Igreja Batista 
em Amaralina. Eles têm um coral e os 
Ministros de Música de lá trabalham 
muito bem!”. Eu aceitei o desafio e 
parti em busca de cumprir a missão”, 
lembrou. 

A partir daí o levita viajou para Salvador 
e teve o primeiro encontro com os 
ministros de música: “Eu não sabia 
que ali, começaria uma linda história 
de amizade com esses Ministros: 
Rosivaldo Filho e Raquel Sousa. 
Em Salvador, reuni com o coral da Igreja 
Batista de Amaralina, pastoreada pelo 
querido e saudoso Pastor Samuel Sousa. 
De fato, os músicos e coristas eram 
muito bons e dedicados. A equipe 
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ensaiou comigo durante alguns dias 
e preparamos as músicas para o 1º 
Congresso de Resgate da Nação. O 
que me marcou naquele tempo foi que 
a equipe de levitas alugou um ônibus, 
levou as cozinheiras e se hospedou em 
uma escola para ministrar no Congresso. 
Parecia uma equipe móvel de Encontro 
com Deus, rumo à conquista da Nação 
brasileira”, explicou. 

O cantor lembra que a estrutura do 
início do congresso era bem precária.  
Tanto que eles fizeram tudo a céu 
aberto, em um período que, em geral, 
chove em Porto Seguro. Mas com chuva 
ou não, eles estavam ali para cumprir a 
missão. Ele lembrou ainda que o vento 
era forte e que a microfonação do coral 
ficava bem prejudicada.

Em suas memórias, o início foi bem 
desbravador: “Como tudo era totalmente 
novo, a equipe de levitas de Manaus, 
que ficou hospedada no hotel Garça 
Branca, na orla de Porto, algumas 
vezes pegava o ônibus da linha que 
circulava na orla, para chegar até o 
local do evento.  Foi dessa maneira que 
começamos esse poderoso congresso 
que hoje impacta as nações. Com 
simplicidade e um coração de servo, 
desejando simplesmente cumprir, o que 

entendíamos como vontade de Deus. Eu 
e minha amada esposa Ana Márcia, com 
mais alguns levitas, estávamos ali unidos 
em um só coração com essa equipe de 
desbravadores. Nos sentíamos como 
“colonizadores espirituais”, até porque 
nos primeiros Atos Proféticos em Porto, 
vestimos roupas de época, aí isso ficou 
mais caracterizado ainda (risos)”, disse.

o chamado Para comPor 
cançõeS eSPecíficaS Para o 
reSgaTe da nação

Compor canções para a Conferência de 
Resgate da Nação foi mais uma etapa 
da missão. O Apóstolo Gilmar Britto 
conta que no início do ministério do 
Apóstolo Renê Terra Nova, em Manaus, 
eles compuseram muitas canções juntos 
no Seminário Família, a nível local. Mas, 
a nível Brasil, compuseram também para 
a Conferência, o que foi uma novidade e 
um grande desafio. 

“Para mim, que sempre fui muito 
reservado, significava me expor para o 
país. Eu não me considerava um grande 
compositor, me achava muito limitado, 
e nunca havia sonhado que alguém 
cantaria uma música minha no Brasil, 
quanto mais nas nações. Eram, de fato, 
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Novos Começos! Começamos, então, a 
escrever as músicas para o Congresso. E, 
a cada ano, tínhamos um novo desafio, 
pois além dos temas serem novos eram 
também sempre desafiadores. Muito 
trabalho, mas sempre um coração 
disposto a fazer a obra do Evangelho do 
nosso Senhor Jesus Cristo”, destacou. 
 

ProfeTa da adoração

Em sua árdua tarefa de compor para 
o Resgate da Nação, Gilmar Britto 
entendeu que Deus o havia colocado 

sobre um posto diferente: Profeta da 
Adoração. Quando tomou consciência de 
tamanha responsabilidade, começou a ter 
muitas experiências com Yeshua.  

“Muitas vezes, eu tinha sonhos e Deus 
cantava as músicas para mim enquanto 
eu dormia. Em seguida, eu acordava 
assustado e entendia que Ele, o Eterno, 
me queria compondo para Ele na 
madrugada. Muitas vezes, me levantei e 
me prostrei, ao lado da minha cama, para 
perguntar o que Ele queria com aquela 
canção. Em seguida, eu ouvia o convite: 
“Venha Me adorar!”. Eu pegava 
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meu violão e ia para a sala da minha casa. 
Ali Deus ia me dando melodias, letras, 
visões”, contou. 

Emocionado, ele destaca uma 
experiência sobrenatural com a canção 
“Um Novo Brasil”

“Lembro da canção Um Novo Brasil. 
Ah! É até difícil falar, sem que lágrimas 
venham aos meus olhos! Foi como uma 
oração sincera! Era uma imagem em 
minha mente que eu comecei a registrar 
em música e letra: “…Quero ver a 
minha Nação quebrantada aos Teus pés, 

um povo curado, um povo sarado, que 
é livre em sua expressão… quero ver a 
minha Nação derramada em Teu Altar, 
um povo que clama, um povo que chora, 
um povo que ama, um povo que adora! 
Um novo Brasil, uma grande Nação que 
renasce e se renova pelo poder da Tua 
unção. Um lindo país, uma santa Nação, 
escolhida pelo Eterno, como celeiro de 
missões, um novo Brasil.  Entendi que 
ali eram palavras proféticas que seriam 
proferidas no Útero da Nação brasileira, 
e que seriam como sementes que um dia 
dariam frutos. Hoje, contemplamos, já, 
o começo dessa grande colheita!”. 
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múSicaS marcanTeS doS 20 anoS 
de reSgaTe da nação

Para o levita, falar só de uma canção é 
pouco, afinal, são 20 anos de história. 
Entretanto, ele destaca: O Guarda de 
Israel, que foi cantada no 1º Congresso, 
Jerusalém da Nação, Estandarte da 
Nação, Construa os Muros da Nação, 
Depende de Mim, O Reino de Deus 
Chegou. 

“São muitas profecias cantadas que, hoje, 
nos trazem muita alegria, pois, de fato, 
vieram do coração do Bom Pai. Como eu 
falei antes, eu não tinha intenção de ser 
conhecido ou que minhas músicas fossem 
cantadas fora da minha Igreja local. Algo 
tremendo que aconteceu nesses 20 anos, 
foi que, a cada ano, Deus não só me dava 
as músicas temas dos Congressos, mas 
me deu a bênção de gravar alguns CDs: 
O Guarda de Israel; Cantando a Visão; 
Meu Nome é Colheita em português 
e espanhol – Mi Nombre es Cosecha; 
Gerando Pérolas, também gravado em 
português e espanhol – Engendrando 
Perlas; Filha de Sião; Caminho a Sião; 
Sementes de Honra; Um Novo Brasil; 
Filho do Homem, meu terceiro álbum 
gravado em português e espanhol – Hijo 
del Hombre; Deus de Sião; Andarei 
Pela Fé; O Grande Eu Sou; Graça; Viver 

Família e, o mais recente, Mais de Ti. 
Olhando para trás, penso: Meu Deus, 
quantos álbuns, quantas músicas, quantas 
profecias musicadas! Mas o melhor de 
tudo isso: Quantas vidas transformadas 
pelo poder do Espírito Santo, através 
dessas canções!”, disse. 

o filho do homem – exPloSão 
no braSil e naçõeS

“Claro que nesses 20 anos, não posso 
deixar de destacar uma canção que 
marcou um tempo de explosão em todo 
o Brasil e nações. Me refiro à canção 
O Filho do Homem – faixa bônus no 
CD Um Novo Brasil. Deus havia me 
dado essa canção em um momento 
que eu menos esperava.  Eu havia 
completado 40 anos, olhando para trás, 
via tanta coisa que Deus havia feito, 
mas sabia que tinha algo mais. Durante 
o Seminário de Honra de 2010, eu 
cantei pela primeira vez a música O 
Filho do Homem, no MIR. Ao final 
da ministração da manhã do Apóstolo 
Renê, eu, ao teclado, sem ter ensaiado 
nada com os músicos, comecei a cantar 
a música. Foi um momento poderoso, 
que até hoje ministra à minha vida. Isso 
está registrado em video no YouTube”, 
relembrou. 
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Essa experiência marcou profundamente 
o levita, a canção tornou-se o hino 
oficial do  Seminário de honra de 2010.  
“Para minha surpresa, o técnico de som 
gravou a música durante o fechamento 
do Seminário. Todos queriam saber em 
que CD estava gravado! Mas, eu, durante 
a ministração, falei às pessoas, tentando 
dar uma explicação, que a música 
estava no Céu. Diante das perguntas, 
respondia: “Está no CD do Céu!”. E 
assim foi! 

A partir daí, o Brasil inteiro começou 
a cantar O Filho do Homem. Hoje, a 
canção é cantada no mundo todo em 
diversos idiomas, dentre eles, inglês, 
francês, italiano, japonês, espanhol, 
hebraico… e por aí vai”.

Sobre a 20ª edição do reSgaTe 
da nação

Abordado sobre a diferença da edição 
dos 20 anos de Resgate em relação às 
anteriores, o Apóstolo Gilmar enfatiza:

 “A diferença da edição dos 20 anos 
para os anteriores é muito grande! 
Mas, o principal é a sensação de missão 
cumprida! Creio que um ciclo se 
fechou, e um novo está se abrindo. Não 

podemos deixar de mencionar que a 
cada ano fomos evoluindo em tudo no 
Congresso. Nossa visão foi ampliando, 
novas conquistas chegando, como 
também, novas tecnologias. Para mim, 
cada ano teve o seu marco, pois sempre 
fizemos as edições do Resgate da Nação 
dando o nosso melhor. E a cada ano que 
passava, um novo desafio se apresentava 
diante de nós.  Nossa maior dificuldade 
sempre foi: O que vamos fazer para 
superar o que fizemos no ano anterior? 
E, buscando a direção do Espírito Santo, 
nosso Fiel Companheiro, sempre fomos 
surpreendidos pelas Suas novidades”. 

20 anoS ProfeTizando na 
JeruSalém do braSil, mudançaS 
na vida e miniSTério

“Enquanto construíamos uma nova 
história na Nação brasileira, a partir do 
Útero da Nação, minha vida também 
mudou! Não só ministerialmente, mas 
também, emocionalmente. A cura foi 
sendo processada em todas as áreas. 
Começamos o Congresso com apenas 
uma filha e hoje, temos 4 filhas, e elas 
ministram no Congresso cantando, 
dançando, participando do teatro, ou 
seja, a nossa descendência passou a amar 
Porto Seguro como nossa segunda casa.
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Algo curioso nesses 20 anos, é que até 
o esclarecimento de ser um “levita”, foi 
revelado durante esse tempo. Muitos 
questionaram: Por quê levita? Que 
moda é essa? Porém, só depois vieram 
a compreender que ser levita é servir. E 
só se aprende a servir, servindo! Hoje, 
olhar para trás, como um levita, às 
vezes mencionado como O levita da 
Visão Celular no Modelo dos 12, é um 
sentimento de muita responsabilidade. 
Entretanto, o melhor disso, é saber que 
já estamos transicionando para uma 
nova geração. E uma linda geração de 
levitas, servos, adoradores, está surgindo 
para dar continuidade a uma poderosa 
conquista que começou nos céus da 

Nação Brasileira, há 20 anos, a partir de 
Porto Seguro”, explicou. 

menSagem Para o miniSTério 
levíTico do braSil

“Em 2014, Deus me tomou no Altar do 
MIR, em Manaus, durante o Seminário 
de Honra. Na ocasião, Ele tomou meus 
lábios e eu disse: “Levitas da Nação 
brasileira não se vendam! Levitas da 
Nação brasileira voltem ao Primeiro 
Amor! Voltem ao Primeiro Amor! Não 
sejam pródigos, voltem ao Altar do 
Senhor, pois um dia o Grande Shofar 
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vai tocar e vocês não podem ficar 
esquecidos. Hoje, eu deixo a mesma 
mensagem. Sejam fiéis a Deus, e firmes 
na fé, não vacilantes. Não se deixem levar 
por ventos de doutrina, mas firmem-
se na Palavra do Eterno, pois um dia O 
veremos face a face, e deveremos dar 
contas a Ele da nossa vida aqui”, alertou.  

SonhoS Para o braSil

“Como brasileiro e cristão, meu desejo 
e meu sonho para o Brasil se resumem 
nas palavras da música Depende de 
Mim (CD Um Novo Brasil): “Depende 
de mim, depende de mim pagar o preço 
da redenção por minha Nação; depende 
mim, depende mim, ouvir o grito de um 
povo escravo, por libertação; depende de 
mim, depende de mim, fazer Teu Nome 
ser conhecido em cada coração, Jesus”. 
Meu sonho é ver em cada rua, em cada 
esquina o amor de Deus em um povo 
verdadeiramente livre pelo FILHO DO 
HOMEM, Yeshua!”, explicou. 

honra e agradecimenToS 

Finalizando a série de perguntas para 
esta edição especial dos 20 anos da 
Conferência Internacional de Resgate da 

Nação, o Apóstolo ressalta:
“Quero encerrar agradecendo a Deus, 
por ter me dado a oportunidade de servi-
lO em todas as 20 edições do Congresso 
de Resgate da Nação. Agradeço também 
à minha querida esposa, guerreira ao 
meu lado, Ana Márcia Britto, minha fiel 
companheira, que com sua simplicidade 
e determinação, tem sido intercessora e 
pastora ao meu lado, cuidando dos levitas 
do Brasil e das nações que estão debaixo 
da nossa cobertura. Minha alegria em 
poder servir a Deus ao lado de um Pastor 
que tem sempre me ensinado por quase 
30 anos e desatado minha liderança com 
desafios sempre novos. E agradeço aos 
levitas do Brasil com os quais Deus me 
deu a alegria de poder compartilhar esse 
Altar tão lindo que se tornou o Útero da 
Nação Brasileira. “Ao Eterno, Teu Deus, 
adorarás e só a Ele servirás.”  (Lucas 4:8)

Encontre as canções nas 
plataformas digitais: 
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• Camisas
• Chaveiros
• Canetas
• Adesivos

materiais diversos do m12

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



“20 anos de Congresso, resgatando a história 
da Nação e realizando Atos Proféticos 
mostram o propósito divino que hoje se 
cumpre: bem-aventurado é o Brasil, pois Deus 
é o Senhor”.

O Congresso de Resgate da Nação, 
que é também o Congresso Internacional 
da Visão Celular, nasceu quando, em 
meados dos anos 2000, percebemos a 
importância da comemoração dos 500 
anos do Brasil.

Na época, entendemos a nossa 
responsabilidade como Igreja do Senhor 
e nos comprometemos em realizar uma 
contribuição espiritual, política e social 
para a nação, desde o seu nascedouro. 
Porto Seguro é o útero histórico da 
nação, de onde se geraram os nomes do 
nosso país e onde se tem um registro 
de maior valor histórico  da chegada 
dos portugueses que desembarcaram e 
encontraram os naturais da terra.
Nós cremos que nada acontece sem 
um propósito divino e que a natureza 

Porto Seguro
Uma História de Resgate
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é regida por Deus. Sabemos que os 
navegadores não escolheram essa rota, 
mas foram trazidos por um vento forte 
em meio à tempestade e nossa história, 
como Brasil, começou. Cremos que 
Deus dirigiu e regeu nossa história, mas 
também compreendemos que existe o 
elemento humano.

Das caravelas portuguesas, 
desembarcaram desde a alta corte 
de Portugal e seus membros, a 
trabalhadores, fugitivos, condenados 
e escravos. Nossa cultura nasce dessa 
junção de Europa, África e da nossa 
terra. Um verdadeiro choque cultural 
entre pessoas privilegiadas, pessoas 
sequestradas de sua pátria para serem 
exploradas e o povo indígena a quem 
tentaram escravizar.

Diante da comemoração dos 500 anos de 
toda essa herança de Brasil, percebemos 
que precisávamos fazer alguns atos, 
começando pelos espirituais, como 
os Atos Proféticos, a fim de conciliar 
o indivíduo a Cristo, pois o sangue 
de Jesus nos purifica de todo pecado, 
mas também a própria consciência do 
brasileiro que deve conhecer seu passado 
e através do perdão trazer cura para o 
seu presente.

Nas festividades, temos celebrado 
a história do Brasil dividida em 
períodos de 100 anos, tendo início no 
descobrimento até chegarmos aos temas 
atuais, avaliando os acontecimentos da 
nação brasileira sob a ótica espiritual e 
social. Temos visto tantas barbaridades 
ultimamente que não sabemos se o 
chicote no lombo doía mais do que a 
silenciosa corrupção dos nossos dias.

A corrupção tem subtraído desde a 
merenda escolar dos pequenos até 
os materiais hospitalares. Somos a 7ª 
economia do mundo e nossos hospitais, 
quando não têm material para as 
cirurgias, têm um atendimento tardio, 
e isso é inadmissível. O ser humano está 
com o caráter comprometido, adoecido 
e isso se reflete em toda a sociedade. 

É tarefa da Igreja trazer a mente da 
maturidade e assumir esse compromisso 
por meio do M12 que se espalhou no 
Brasil e no mundo com células nas casas, 
Bases e Setoriais. O impacto de todo 
esse mover é positivo e tem alcançado 
milhares de pessoas. O Congresso faz 
parte dessa realidade transformadora. 
Do Útero da Nação, são liberados 
decretos que se replicam por todo o 
país, como OUSE SONHAR, NOVOS 
COMEÇOS.
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Muitos acontecimentos de Porto Seguro 
foram marcantes. No primeiro ano, 
em 2000, fomos surpreendidos por um 
conflito urbano que se instalou entre 
indígenas e sem terra. Mesmo assim, 
permanecemos firmes no propósito 
de estabelecer o Congresso de Resgate 
da Nação na cidade de Porto Seguro, e 
graças a Deus por isso!   

Os outros anos seguiram com as 
celebrações e hoje olhamos para trás 
e podemos contemplar a evolução do 
comportamento cristão que saiu do 
púlpito e se estendeu para as bancadas 
cristãs que tem se manifestado nas 
tribunas contra um socialismo disfarçado 
e sórdido que corrompeu, matou e nega 
o que fez, tendo a mentira como verdade 
e a verdade como mentira.

Temos travado uma guerra pela família, 
movimentando-nos contra a ideologia 
de gênero, contra o feminismo, que tem 
tirado a consciência valorosa da mulher 
na sociedade, contra o machismo, 
contra a corrupção,  contra a violência, 
que tanto nos desafia, e contra todas as 
pragas sociais.  Em meio ao desafio de 
manter o espírito da Igreja de Cristo e 
também o de lidar com o fato religioso 
e uma influência social transformadora, 

veio o apelo de lançar nossos discípulos 
em um universo político.

Assim como Cristo nos aceitou de 
braços abertos e selou a vida de braços 
abertos, suportando todas as dores 
que esta sociedade lhe impôs e tem 
lhe imposto, o cristão na política trará 
esse olhar cristão, atuando em centros 
sociais, lideranças de bairros, conselhos 
tutelares, nas Câmaras, Assembleias e na 
presidência da República.
Percebemos que se a escola trata de 
educação e o hospital de saúde, então 
os partidos políticos tratam de políticas 
públicas. Desse despertar de que somos 
agentes políticos e que queremos 
políticas públicas mais saudáveis, nasceu 
o sonho de uma revolução espiritual e 
política a partir de nós mesmos; uma 
revolução silenciosa, respeitadora, 
mas construidora de capacidades 
e consciências; uma revolução 
conservadora com princípios e valores 
fundamentais, sem fundamentalismo 
nem os “ismos” que corrompem e 
enrijecem, mas fundamento como 
fundamento, moral como moral e 
valores como valores. 

No ano da Reforma, abraçamos a 
ideia de iniciarmos um processo 

76 Política



transformador. Nesse processo 
reformista, ousamos ir além do 
movimento espiritual de voltar à Palavra 
e se reunir nas casas e no Templo, mas de 
sermos atuantes em um envolvimento 
social que ultrapasse as associações, os 
conselhos, as liderança de bairros, os 
conselhos tutelares e assim estamos 
chegando nas Câmaras, nas Assembleias 

Nosso ideal reformista nos levou a 
uma guerra para fazer nascer nosso 
Partido Reformista Democrático e nos 
trouxe a uma ação enquanto agentes 
de reforma que agem politicamente 
por uma sociedade voltada para 
valores fundamentais, morais, sociais, 
espirituais, olhando para a frente, para 
novas conquistas, sempre voltados para o 
eixo principal saudável que é a família.

Estamos prontos para enfrentar esse 
tempo de deformação na educação, 
pois vivemos por muitos anos uma 
educação que não estava ensinando, 
mas corrompendo, ideologizando e 
idiotizando. Continuam querendo impor 
ideologia de gênero para nossas crianças, 
e até nossos tribunais, lamentavelmente, 
estão corrompidos e têm defendido, em 
nome da diversidade, uma supremacia 
daquilo que é antinatural e afronta a 
Deus, a fé, a família e a lógica.

Nessa guerra, nosso cuidado maior é 
para não nos apegarmos a uma atitude 
antipatizada que nos afaste da visão da 
graça que ama e abraça a todos, mas 
que não abre mão dos princípios que 
reconciliam o homem com ele mesmo, 
com Deus e com a família. Nossa luta 
é exatamente para a visão bíblica dos 
últimos dias: corações de pais e filhos 
convertidos, antes que venha o grande e 
terrível dia do Senhor.  

Meu consolo está em nossos atos de lutas 
e guerras para conquistas espirituais, 
políticas e sociais, mas além disso me 
conforto em saber que chegará o dia do 
cumprimento de Apocalipse 11 que diz  
“O Reino deste mundo já passou a ser do nosso 
Senhor e de seu Cristo e Ele reinará para 
sempre”. 

Esse é o desfecho. Quando a Igreja 
e Israel dizem “amém!”, “ora vem!”. 
Então, a interferência do Messias que 
une a todos e sela o propósito divino de 
uma Nação bem-aventurada cujo Deus 
é o Senhor se cumprirá, conforme está 
escrito no livro de Apocalipse, capítulo 
22.

Ap. Marcel Alexandre
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