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Bem-vindos ao 23º Congresso Inter-
nacional da Visão Celular no Modelo 
dos 12. Um ano atípico e de muito 
crescimento para todos nós que nos 
mantivemos confiantes no nosso Deus, 
nAquele que nos guarda e que, em meio 
às dificuldades, protegeu e fortaleceu 
nosso coração em fé.

Louvamos a Deus pela sua vida e pelo 
arauto que você é. Sei que o esforço 
para estar conosco, unido neste propó-
sito de servir ao Reino e ao Rei é so-
brecomum, visto o tempo que enfren-
tamos. Mas você está aqui e isso muito 
nos alegra. O fato de você se dispor a 
pagar um preço pela Visão nos motiva a 
perseverar, crendo que, em todo o ter-
ritório nacional e nas nações, o Senhor 
mantém firmes os arautos, homens e 
mulheres dispostos a orar, interceder, 
clamar e jejuar para que tenhamos, não 
apenas o Brasil, mas as nações sendo 
transformadas e redimidas.

Temos visto, em meio a tudo e a todos, 
a verdade prevalecendo e o Brasil vol-
tando a ter Ordem e Progresso, e isso 
em diversas áreas, principalmente na 
Política. Isso é fato! E a Visão é a ferra-
menta que o Senhor tem usado neste 
novo tempo, bem como tem usado a 

sua vida para trabalhar por um Brasil 
que tenha novas perspectivas. 

Juntos, fazemos parte de uma geração 
que transformará a história do nosso 
país, e, daqui, da Terra do Avivamento, 
transformaremos a história das nações, 
através dos princípios pautados na Pala-
vra de Deus. Estamos vivendo um tem-
po no qual nossos olhos contemplarão 
sinais, milagres, prodígios e maravilhas. 

Estamos alegres por você estar aqui, 
no maior Congresso da Visão Celular 
no Modelo dos 12. Cremos que o que 
precisamos de Deus, Ele já nos deu. 
Avançaremos como arautos do Reino, 
comprometidos em ver nossa Nação 
restaurada e firmada no Senhor.
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Queridos Discípulos,

Apóstolos Renê e  Marita Terra Nova
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QUARTA-FEIRA, 09/12
Abertura - 19h30  

 
QUINTA-FEIRA, 10/12

Manhã - 10h às 12h
Noite - 19h30

 

SEXTA-FEIRA, 11/12
Manhã - 10h às 12h

Noite - 19h30 

SÁBADO, 12/12 
Manhã - 10h às 12h

Noite - 17h (Fruto Fiel)

PROGRAMAÇÃO

*Toda logística será informada a você através do seu líder. Aguarde!



1º DRIVE-IN M12, DIRETO 
DO CORAÇÃO DA FLORESTA AMAZÔNICA

O Fruto Fiel será realizado neste Sábado, a partir das 17h, 
no estacionamento da Universidade Nilton Lins, no bairro Parque das Laranjeiras.

Natacha Rocha 

“Mais um Fruto Fiel que vai entrar para a his-
tória!” Foi assim que o Apóstolo Renê Terra 
Nova anunciou aos discípulos da Visão como 
será no dia 12/12/20.

O Fruto Fiel Drive-in M12 foi a forma 
encontrada para atender a toda logística da 
23ª edição do Congresso Internacional da 
Visão Celular no Modelo dos 12.

O evento será realizado no estacionamento 
da Universidade Nilton Lins, na zona centro 
sul de Manaus e obedecerá a todas as regras 

de regulamentação da saúde, com utilização 
de máscara e álcool em gel, e mantendo a 
distância permitida.  

Para isso, toda logística foi pensada estrate-
gicamente. Haverá equipes de voluntários 
e líderes que farão o melhor para que tudo 
ocorra bem.

Os Web-congressistas terão acesso ao vivo, 
direto do local, para que possam acompanhar 
essa grande festa ao Rei Jesus. 
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A ideia é que os discípulos possam assistir 
o Fruto Fiel de dentro dos seus carros, em 
família, ou com sua célula. Haverá um siste-
ma de transmissão apropriado. O Apóstolo 
Renê Terra Nova estará no palco principal, 
ministrando a Palavra de Deus e declarando 
um novo tempo. Foram preparados também 

lugares especiais com cadeiras para os líderes 
e convidados, obedecendo todas as regras de 
distanciamento. 

No louvor, teremos a participação confirma-
da dos nossos levitas, os queridos Apóstolos 
Gilmar e Ana Márcia Britto, com a equipe. 

BRASIL & ISRAEL 

Discípulos e líderes do Avivamento, a sua 
presença será aguardada com muita honra, a 
partir das 17h.

Lembrem-se que os lugares de estaciona-
mento serão por ordem de chegada. Então, 
organizem-se, e cheguem cedo.

Juntos, exaltaremos o Nome do Senhor Jesus 
e demonstraremos o nosso amor a Israel e ao 
nosso Brasil. 

Vista a camisa com a cor do seu Fruto Fiel, 
leve sua bandeira de Israel e do Brasil, traga 
balões, fogos, e prepare-se para uma grande 
celebração!
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• Camisas
• Canetas
• Chaveiros
• Adesivos

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

STAND



8



UMA NOVA VISÃO PARA UM NOVO TEMPO

2020 foi o ano em que o mundo parou diante de um vírus. Tragédia, 
perplexidade, morte, desespero... Um cenário nunca visto se formou bem diante 

dos nossos olhos, mas não foi capaz de abalar a Igreja do Senhor!

O povo de Deus ficou atribulado, sim, po-
rém não angustiado, perplexo, mas não 
desanimado, porque teve discernimento de 
espírito, observou os detalhes e estava aten-
to, com os ouvidos sensíveis para ouvir o que 
Deus estava falando. E fez isso, seguindo a 
orientação da Bíblia: “Creia em Deus, ouça 
os profetas e prospere.”

Assim fizemos, recebemos a direção do ho-
mem que o Senhor levantou sobre nós e que, 

além de profetizar, também entregou estraté-
gias e palavras de encorajamento: “O Senhor 
vai fazer acima do que pensamos. Aqueles 
que vieram para nos matar, aniquilar, nós os 
venceremos e tiraremos um grande despo-
jo, tiraremos lucro da situação de prejuízo”, 
afirmava o Apóstolo Renê Terra Nova.

Ele também trouxe o entendimento de que 
o Covid-19 é uma revelação de caráter: “É 
para dizer quem é e quem não é, quem crê 
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e quem não crê, quem faz e quem não faz, e 
como faz. É uma revelação dos abutres. As 
nações, em peso, estão paradas, sem direção 
precisando de vozes nesta geração, de alguém 
que volte a abrir as águas, para que a gente 
entre na direção de Deus. Precisamos de uma 
voz, porque voz é destino e precisamos dar 
esse comando para a Igreja”. 

E a Igreja seguiu a voz de comando e conti-
nuou marchando. Fechou as portas dos Tem-
plos, mas não fechou a boca, continuou bra-
dando o Evangelho, utilizando novos formas de 
comunicação, se utilizando da tecnologia, se 
renovando, se reinventando, se superando.

E é diante dessa realidade, que muitos cha-
mam de Pós-Pandemia, que a Visão Celular 
no Modelo dos 12 se prepara para uma nova 
fase, agora ainda mais forte. Sempre alicerça-
da nos princípios eternos e na visão de Israel, 
mas com o entendimento ampliado, disposta 

a inovar e a fazer o que nunca foi feito, para 
cumprir o Ide de Jesus, pois, como declarou o 
Presidente da Visão M12, não adianta apenas 
saber sobre a escada de êxito: Ganhar, Conso-
lidar, Discipular e Enviar, e não ter o enten-
dimento aberto. “Precisamos saber que uma 
visão é maior do que um homem, maior que 
uma Instituição, que uma Denominação, que 
uma Cidade, que um Estado, que uma Nação”.

Com esse entendimento, é que entramos em 
um novo patamar, que nos preparamos para 
este novo ciclo, certos de que tudo o que 
vivemos até aqui, depois de 20 anos, e que 
enfrentamos durante a Pandemia, nos serviu 
de muito aprendizado. 

Várias vezes, fomos testados, mas um bom 
soldado é forjado na batalha. Enfrentamos de-
safios nunca vistos, tentativas de calar a nossa 
voz e limitar a nossa atuação como Igreja; mas 
nós vencemos. E o Fruto Fiel, uma das nossas 
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marcas tão significativas da Visão, não deixou 
de ser realizado. Mostramos o resultado do 
nosso trabalho para o Reino através da Inter-
net e acrescentamos algo nunca antes feito, nas 
páginas do livro da nossa história.

A realização do Congresso de Porto Seguro 
foi um outro ato de bravura! Os Apóstolos 
Renê Terra Nova, Marcel Alexandre e Gilmar 
Britto, como arautos, assumiram a linha de 
frente e não deixaram que o ciclo de derramar 
de bênçãos sobre o Brasil, que começou no 
passado, fosse interrompido.

E, se foi nas casas que todos ficaram confi-
nados, foi lá que o Apóstolo Renê entrou. O 
Encontro O Senhor me encontrou em Casa foi 
uma resposta de sabedoria para a limitação que 
havia sido imposta. Deus derramou ensino, 
cuidado e ministrou proteção aos Seus, pela 
boca do Profeta. E a tela de computadores, ce-
lulares e tabletes, que muitas vezes serviu para 
distrair e distanciar as famílias, se tornou um 
instrumento de união e um grande portal para 
o fluir da glória de Deus.

E seguiremos assim, pois, independentemente 
das circunstâncias, cremos no que nos afirma a 
Palavra de Deus em Mateus 5:14-16, que diz: 

“Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder 
uma cidade construída sobre um monte. E, também, 
ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de 
uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apro-
priado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. 
Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para 
que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de 
vocês, que está nos céus.”

Estejamos preparados para cumprir o nosso 
chamado, entendendo que os tempos são ou-
tros, que precisamos ter resiliência e nos dei-
xar ser moldados para que sejamos usados por 
Deus. E para nos dispor a isso, talvez tenhamos 
que desenvolver novas habilidades, encarar de 
frente o que é novo, descobrir uma maneira de 
fazer o que sempre fizemos de forma diferen-
ciada, tendo a humildade de saber que nem 
sempre sabemos tudo.

Não há tempo para resistência, não podemos 
retroceder. É hora de avançar com a vontade 
de sempre fazer melhor e, se preciso for, dife-
rente! Que cada um de nós que abraçou essa 
Visão com compromisso, que chegou agora, 
ou que já está nesta obra há muito tempo, erga 
os olhos e veja, com os olhos da fé, que “os 
campos, pois já estão brancos para a colheita!”
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GERAÇÃO FORTALECIDA PARA 
VENCER OS DESAFIOS DO TEMPO

Alessandro Bandeira 

O ano de 2020 foi desafiador para todos, in-
clusive para a Igreja do Senhor que precisou 
se readaptar às mudanças exigidas por conta 
da pandemia. E o que fazer para consolidar 
uma geração que precisou lidar com os me-
dos e desafios desse tempo? Essa foi a princi-
pal indagação feitas pelos líderes da Rede de 
Crianças do MIR, Apóstolos Luís e Regina 
Vasconcelos, que lançaram mão das platafor-
mas digitais para propagar o Reino de Deus, 
abençoar as famílias em cada lar e contem-
plar os milagres de uma geração fortalecida 
para todos os desafios do tempo.  
 
Os cultos presenciais com aquele dinamismo 
das crianças deram lugar ao modelo virtual, 
por meio das lives realizadas nas redes sociais 

da Rede, no horário do culto, aos Sábados. 
Com o êxito desse tipo de abordagem, os lí-
deres passaram a diversificar os assuntos para 
que atraíssem o interesse e estimulassem as 
crianças a aprender mais sobre o evangelho.  
 
“Começamos fazendo lives aos Sábados, 
no Instagram da Rede de Crianças. Depois 
passamos a fazer as lives com louvor e dança. 
E foi sensacional, pois vimos não só as nossas 
crianças, mas crianças e pais de todo o Brasil 
sendo abençoados. Daí partimos para uma 
live diária da leitura da Bíblia, com a pro-
posta de ler a Bíblia toda. Esse projeto está 
até hoje abençoando as famílias, assim como 
também reuniões de célula por Zoom e o 
Google Meet”, relata a Apóstola Regina.  
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Com o retorno gradual das atividades pau-
tado nas medidas restritivas para o modo 
presencial, a Rede passou a encarar outro 
desafio: manter o distanciamento social das 
crianças. O intenso sentimento de saudade 
dos amigos e líderes teve de ser controlado 
para evitar o contato físico.  
 
“O maior desafio mesmo é manter as crian-
ças em distanciamento, porque elas querem 
abraçar e estar juntas, além da insegurança 
dos pais em levar as crianças para a Igreja, 
ainda com medo da Covid19. Mas estamos 
vencendo com todo o cuidado que as medi-

das sanitárias de higienização e segurança nos 
exigem”, explicou a Apóstola Regina.  
 
Conquistas – Em meio a tantos desafios, 
os frutos foram conquistados. Entre eles, 
estão a adesão da leitura bíblica e alegria em 
‘retornar’ à casa do Pai. “Um dos maiores re-
sultados que alcançamos está sendo ver como 
as pessoas responderam à leitura da Bíblia, e 
também a alegria das crianças no retorno das 
nossas atividades. Olhar cada rostinho sorri-
dente, mesmo sem poder abraçar, é sensacio-
nal”, disse a Apóstola.  
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“Olhar cada rostinho 
sorridente, mesmo sem 

poder abraçar, é sensacional”.



Para os líderes, a maior experiência foi ver o 
cuidado do Senhor em direção ao trabalho e 
à vida de cada liderança da rede e das famí-
lias. “A maior experiência que tivemos foi 
ver o quanto o Senhor cuidou de nós nesse 
tempo, e o entendimento de que é Ele que 
nos fortalece. Nesse tempo, vimos que não 
existe distância quando estamos em Cristo, 
e que, hoje, com todas as ferramentas que 
temos em mãos, podemos alcançar as vidas 
onde quer que elas estejam”, enfatizou o 
Apóstolo Luis.  
 
Projetos - Após o retorno das atividades 
presenciais, os líderes retomaram as aulas de 
jiu-jitsu, de dança e o coral, e ainda implan-

taram dois projetos: Artesanato com o cur-
so de Decoupage e Penteados, e o reforço 
escolar em matemática e leitura. Todas essas 
ações seguem os protocolos de prevenção e 
segurança.  
 
A expectativa é tamanha para o próximo 
ano com a realização de eventos e encontros 
que não puderam ser realizados neste ano. 
“Que venha 2021, com novos cursos para as 
crianças e também para os pais, acampamen-
to, encontros, Escola de Líderes, ações de 
evangelismo, capacitação de novos líderes, 
a celebração das Festas Bíblicas e nosso tão 
amado Congresso de Crianças que, por causa 
da pandemia, não foi realizado este ano”.
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CONEXÃO E UNIDADE NO REINO DE DEUS

Alessandro Bandeira 

O amor ao próximo é uma das principais 
virtudes conquistadas entre as lideranças e 
as gerações da Rede de Adolescentes (RDA) 
do MIR, em 2020. Diante de um cenário de 
limitações nas relações pessoais, o amor fez 
superar todas as dificuldades encontradas no 
decorrer das atividades realizadas na Rede, 
colaborando para manter viva a chama da 
conquista no Reino de Deus. 
 
“Vejo que após a pandemia os adolescentes 
passaram a valorizar mais a Igreja, os cultos 

e sua própria rede. Eles estão mais entregues 
e participativos. Na RDA sempre teve muita 
presença de Deus, mas estamos vivendo uma 
nova atmosfera de Glória em nossos cultos”, 
comentou Rachel Terra Nova que, ao lado de 
João Wesley, coordena a Rede.  
 
Durante a pandemia, foram feitas lives nas 
redes sociais da RDA, nos horários em que 
seriam os cultos presenciais, com ministra-
ções que ajudavam todos a lidar com o que 
estavam passando naquele momento. Entre 
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as abordagens havia conteúdos de valor à vida 
e também de comédia.  
 
Rachel e João comentam que o feedback foi 
positivo nesse tempo por parte dos adoles-
centes, ainda mais com a volta gradual da 
programação presencial.  
 
“Na época das lives, teve feedback positivo 
de pessoas realmente sendo edificadas. E du-
rante os cultos presenciais estamos tendo ex-
periências maravilhosas com Deus. Vejo mais 
conexão com nossas famílias, discipuladores, 
com o próximo, e também nós, voluntários 
da RDA, nos tornamos mais unidos”, desta-
cou João.  
 

Avançar para multiplicar - Novos planos 
para avançar em novas conquistas ministeriais 
estão sendo trabalhados na RDA. Um dos 
projetos visa proclamar a palavra de Deus nas 
escolas da cidade. 
 
“Estamos com um projeto que iniciou um 
pouco antes da quarentena: “RDA nas Esco-
las”. Estamos sonhando com isso há muito 
tempo, e no próximo ano queremos voltar 
a invadir as escolas com a palavra de Deus. 
Além desse projeto, queremos realizar ações 
sociais, missões com os ribeirinhos, evange-
lismo urbano e também nosso acampamento, 
que acontece todos os anos desde 2018”, 
pontuou Rachel Terra Nova.
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“...estamos tendo experiências maravilhosas com Deus. Vejo mais 
conexão com nossas famílias, discipuladores, com o próximo, e 
também nós, voluntários da RDA, nos tornamos mais unidos”.

...............................................................................................



FONTE QUE FORMA UM EXÉRCITO PARA DEUS

Alessandro Bandeira 

Consolidar uma geração de jovens em um 
tempo ocioso e de restrições presenciais, foi 
fundamental para as conquistas da equipe 
da Rede Fonte. A união do que já faz par-
te do cotidiano dessa geração com a busca 
incessante pelo poder de Deus, trouxe mais 
maturidade para os líderes, os Pastores Victor 
Martuchelli e Agnes Terra Nova. Em pouco 
menos de um ano da implantação da Rede, 
os líderes e suas gerações iniciaram uma jor-
nada de conquistas, antes de encerrar 2020. 

A missão de implantar um evangelho genuí-
no na vida dos jovens foi o foco principal do 
trabalho na Rede, que se adaptou ainda mais 
para o tempo da tecnologia, formando um 
verdadeiro exército de vencedores para a 
Seara do Rei. 
 
“Neste ano, Deus alinhou nossa linguagem 
com o propósito Eterno. Nossa missão tem 
sido implantar o verdadeiro evangelho na 
vida dos jovens, tendo a Sã Doutrina sendo 
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pregada de forma integral, de forma expo-
sitiva e efetiva. Nosso desafio sempre será ir 
para onde Deus quer que a gente vá. Como 
corpo de Cristo, não queremos apenas 
funcionar, mas sim fluir em Deus”, explicou 
Victor. 
 
O retorno gradual dos cultos revelou uma 
juventude mais compromissada com os 
projetos da rede Fonte, que é caraterizada 
pela expressiva atuação de voluntários em 
diversas áreas. “Fomos surpreendidos com a 
quantidade de jovens sedentos pelo calor de 
estarmos juntos e pela presença de Deus nos 
Sábados à noite. Independentemente do que 
façamos ou falamos, nossos resultados apon-
tarão para pessoas no Altar, para se tornarem 
discípulos que entenderam o propósito”, 
ressaltou Agnes Terra Nova.  

Fora da caixa - A sede de servir ao pró-
ximo, conforme os princípios bíblicos, 
mobilizou esses jovens a persistirem nas 
suas caminhadas no evangelho. “Com nos-
so projeto social e de evangelismo, a Fonte 
Street tem saído das quatro paredes e tem 
alcançado bairros, municípios e comunidades 
ribeirinhas que reconheceram que Jesus é o 
verdadeiro Pão da Vida. Também estamos tra-
balhando os fundamentos bíblicos na vida dos 
jovens para que haja um crescimento saudá-
vel e consistente”, destacou Victor .  
 
Incansáveis - Victor Martuchelli ressalta 
que ouvir a Deus e andar debaixo da Sua nu-
vem em todo o tempo tem sido fundamental 
para consolidar as conquistas. “Temos orado 
com todos os líderes e voluntários, às Quar-
tas, às 22h, para sabermos como devemos 
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prosseguir na estação de Deus. Hoje os jo-
vens têm buscado algo que nem eles sabem o 
que é, têm dúvidas que não são solucionáveis 
humanamente, precisamos dar essa reposta 
e nos posicionarmos como filhos de Deus, 
baseados no evangelho de Cristo”.  
 
A ousadia em avançar com os planos de Deus 
foi uma marca neste ano para a geração Fon-
te. A realização da primeira edição da ‘Fonte 
Conference’ foi uma das provas da vontade 
do Pai nos sonhos dessa multidão.  
 
“Acreditamos que se as ideias novas não che-
gam, as gerações adoecem, haja vista que até 
a própria Palavra se renova a cada dia, e por 
isso temos buscado sempre viver as novida-
des, em Deus, através de revelação e ativida-
des que impulsionem os jovens a viverem o 
sobrenatural, como o discipulado e o volun-

tariado. Um de nossos principais projetos foi 
a Fonte Conference 2020, que impulsionou 
jovens de todo o Brasil para um propósito 
eterno, ano que vem teremos mais”, explicou 
Agnes Terra Nova.  
 
Expectativas - Se em 2020 o Senhor alar-
gou as tendas, o próximo ano deve reservar 
bons frutos para essa juventude. Preparados, 
eles sempre estarão para novas experiências 
no Reino de Deus. “Nossos corações têm fei-
to planos, mas estamos aguardando a reposta 
certa dos lábios do Senhor. Como vivemos o 
ano de 2020 cheios de experiências, acredi-
tamos que em 2021 Deus nos levará para um 
novo nível de maturidade. Nossas expecta-
tivas estão no alto, tanto para programações 
internas na Fonte e também externas, como 
o Fonte CAMP e a Fonte Conference”, decla-
rou Victor Martuchelli.
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