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Bem-vindos ao 23º Congresso Internacio-
nal da Visão Celular no Modelo dos 12. Um 
ano bem diferente, atípico, de desafios, mas 
também de muito crescimento para todos que 
nos mantivemos confiantes no nosso Deus, 
nAquele que nos guarda e que, em meio às 
dificuldades, protegeu e fortaleceu nosso 
coração em fé. 
 
Se você está aqui é por ser arauto no Reino, 
líder de esforço e unido neste propósito de 
servir ao Reino e ao Rei, em todos os tem-
pos, inclusive neste tempo de pandemia. E 
por você estar aqui, sua presença muito nos 
alegra. O fato de você se dispor a pagar um 
preço pela Visão nos motiva a perseverar, 
crendo que, em todo o território nacional 
e nas nações, o Senhor mantém firmes os 
homens e mulheres dispostos a orar, interce-
der, clamar e jejuar para que tenhamos, não 
apenas o Brasil, mas as nações sendo trans-
formadas e redimidas. 

 

23 anos se passaram e a Visão continua 
sendo a ferramenta que o Senhor tem usado 
para um grande avivamento; você é a prova 
viva disso. Na verdade, você tem trabalhado 
para ver o Brasil e as nações vivendo novas 
perspectivas. E assim será. Nós cremos! 
 
Fazemos parte de uma geração que transfor-
mará a história do nosso país, e, daqui, da 
Terra do Avivamento, transformaremos a his-
tória das nações, através dos princípios pau-
tados na Palavra de Deus. Estamos vivendo 
um tempo no qual nossos olhos contempla-
rão sinais, milagres, prodígios e maravilhas.  
 
Bem-vindo ao maior Congresso da Visão 
Celular no Modelo dos 12. Cremos que o 
que precisamos de Deus, Ele já nos deu. 
Avançaremos como Atalaias do Reino, com-
prometidos em ver nossa Nação restaurada e 
firmada no Senhor. Contamos com você!
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Queridos Discípulos,

Apóstolos  Renê e  Marita  Terra  Nova





QUARTA-FEIRA - DIA 16/06
Abertura - 19h às 21h

QUINTA-FEIRA - DIA 17/06
Manhã - 10h às 12h
Noite - 19h às 21h

SEXTA-FEIRA – DIA 18/06
Manhã - 10h às 12h
Noite - 19h às 21h

SÁBADO – DIA 19/06
Manhã - Livre
Tarde - Fruto Fiel Drive-in
16h30 às 19h

PROGRAMAÇÃO

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

• Camisas
• Canetas
• Chaveiros
• Adesivos

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

LOJA
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O mundo passou por uma transformação 
com a pandemia da Covid-19 e, por conta 
disso, as rotinas, hábitos e o cotidiano da 
humanidade entrou em uma ebulição de 
mudanças que alcançou todos os segmentos 
da sociedade, inclusive as Igrejas. Em todo 
o mundo, as Igrejas tiveram de se reinven-
tar para propagar o Evangelho e encarar 
um desafio ainda maior: Atuar no mundo 
virtual e fortalecer o socorro aos discípulos, 
especialmente aos órfãos e às viúvas, em 
suas necessidades físicas e espirituais.  

Em meio aos picos da Covid-19, vivencia-
dos desde 2020, ousar em fé foi determi-
nante para colocar em prática o trabalho 
das Igrejas da Visão Celular no M12. No 
Ministério Internacional da Restauração 
(MIR), em Manaus (AM), as plataformas 
digitais ganharam cada vez mais espaço 
entre os líderes e discípulos com o estabe-
lecimento das medidas de restrição deter-
minadas pelos órgãos governamentais para 
garantir a segurança das pessoas contra a 
doença.  

A IGREJA VIRTUAL QUE ACOLHE



Os Cultos e Reuniões, de forma híbrida, 
marcaram a vida das pessoas que passaram 
a acompanhar as programações ministeriais 
pelos celulares, tablets, computadores, en-
tre outros meios eletrônicos. Congressos e 
até celebração de Fruto Fiel foram adapta-
dos ao meio virtual, sem perder a essência 
do avivamento. 
 
Sempre em sintonia com as mudanças no 
reino espiritual, o Apóstolo Renê Terra 
Nova foi um dos líderes que já apontavam 
para essa mudança. Com publicações e 
ensinos direcionados ao assunto, o Apósto-
lo foi um motivador nato dessas adaptações 
para toda a liderança da Visão Celular no 
Brasil e no mundo. Com lives diárias em 
suas redes sociais, ele mobilizou milhares 
de pessoas a prosseguir com a difusão do 
Evangelho além de quatro paredes.  

“A igreja tem hoje um papel importante 
com as mudanças que estamos passando, 
não podemos nos calar diante dessas trans-
formações que o mundo atravessa. Como 
atalaias do Grande Rei, temos de ser a voz 
profética nessa Terra”, declarou o Apóstolo.  

 
FOCO NO SOCORRO 
 
Com a tecnologia cada vez mais em ascen-
são na vida dos cristãos, a necessidade de 
ajudar o próximo ficou ainda mais intensa 
com o agravamento do isolamento social 
que trouxe consequências socioeconômicas 
em muitas famílias. 

O desemprego, os traumas causados pelas 
mortes e demais patologias desenvolvidas 
com a crise da doença, acenderam o alerta 
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de massificar o socorro às famílias necessita-
das de oração, alimento e equilíbrio emocio-
nal.  
 
O Apóstolo Renê Terra Nova criou uma 
rede de apoiadores da causa em Manaus e 
na cobertura espiritual para outros estados. 
Na área social, o MIR mobilizou a Igreja e a 
comunidade para uma expressiva campanha 
de doação de alimentos para ajudar as famí-
lias carentes. 
 
Em atendimento às necessidades de apoio 
na vida espiritual, a equipe de intercessores 
da Igreja, coordenada pelo Apóstolo Wallace 
Silva, realizou duas edições do Drive-thru de 
Oração, uma tenda onde os veículos paravam 
para receber uma palavra de vida e de en-
corajamento nos tempos desafiadores. Esti-
ma-se que mais de 50 mil pessoas tenham 
passado pela tenda.
  
“Não podíamos fechar os olhos, e jamais va-
mos ignorar o socorro. Temos que manter a 
essência de Atos dos Apóstolos com unidade 

e fé na Igreja atual. Nosso trabalho, no Brasil 
e nas nações, deve trazer respostas às neces-
sidades das famílias”, disse o Apóstolo Renê 
Terra Nova.  
 
O Amazonas voltou a ser o foco da doença, 
no início do ano, com a crise gerada pela fal-
ta de oxigênio nas unidades de saúde. Com 
mais esse desafio, líderes e Pastores atende-
ram às demandas de famílias que precisavam 
de ajuda. Com uma das empresas fabricantes 
do insumo em Manaus, o Apóstolo Marcel 
Alexandre e demais líderes correram contra 
o tempo para levar e trazer balas de oxigênio. 

O MIR, por meio de doações, adquiriu, na 
época, cilindros de oxigênio vindos de outro 
estado para socorrer as famílias. A missão foi 
dada e cumprida pela Igreja em todo terri-
tório brasileiro. Em tempos de mudanças, a 
essência do Evangelho deve prevalecer em 
todas as formas e plataformas de comuni-
cação que ultrapassam as barreiras físicas e 
tecnológicas.
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Mais um ano se passou, mais um capítulo 
da nossa história foi escrito e, nesse tempo, 
grandemente o Senhor nos acrescentou 
em experiência, aprendizado e unção para 
ganhar vidas.

A Visão Celular no Modelo dos 12 
completa 23 anos, cada vez mais 
consolidada, madura e eficaz naquilo 
para o qual foi revelada dos Céus: Ser um 
instrumento, uma ferramenta estratégica 
para fortalecer e direcionar a Igreja de 
Cristo, na missão de cumprir o Ide de 
Jesus.

E o casal levantado para essa grande obra, 
Apóstolos Renê e Ana Marita, continua 
à frente deste relevante ministério, tendo 
como auxílio um grande exército de líderes 
dispostos a serem verdadeiros Atalaias de 
Avivamento.

Louvamos a Deus por nos permitir viver 
esse novo tempo, o tempo perfeito, nos 
preparando para um novo ciclo que, 
certamente, será de grandes conquistas, de 

muitos frutos que apresentaremos, como 
oferta, no Altar do Senhor.

Com o nosso coração agradecido, vamos 
relembrar momentos importantes da 
história do Congresso Internacional, que 
todos os anos representa um marco na 
trajetória da Visão Celular, reunindo, para 
um tempo único, aqueles que pensam, 
estabelecem as estratégias, oram, jejuam e 
agem, fazendo a Visão acontecer.

Cada Congresso representa grandes e 
pequenos memoriais do que Deus tem feito 
no nosso meio. Vamos recordar, isso nos 
permite viver de novo tudo o que o Senhor 
fez em nós e através de nós ao longo desses 
23 abençoados anos de Visão M12.

NOSSA HISTÓRIA CONTADA PELO 
NOSSO MENTOR.

Este é um resumo de uma trajetória que 
começou no ano de 1998. Os relatos 
históricos são do personagem principal 
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dela, o Apóstolo Renê Terra Nova, aquele 
que acreditou na Visão Celular não como 
um desejo humano, mas uma ideia divina, 
obedecendo ao Ide e o tornando vivo a 
cada alma alcançada.

“Tínhamos uma Igreja em franco 
crescimento, porém, decidimos ampliar as 
nossas tendas. E nesse processo, contamos 
com líderes de diversos estados do Brasil 
e diferentes denominações, que sonharam 
conosco e foram partícipes na caminhada. 
Juntos fomos a Bogotá, na Colômbia, 
para um Congresso sobre Células. Ali 
conhecemos a MCI – Missão Carismática 
Internacional – Igreja liderada pelos 
Pastores Cesar e Cláudia Castellanos. 
A partir de então, entendi que Deus tinha 
mais para fazer em nós e através de nós. 
Havíamos conquistado muito, sim, nossa 
Igreja era próspera, os Grupos Familiares 
uma bênção, mas o Senhor tinha muito 
mais para o MIR. Da nossa parte, Ele sabia 
que tinha sempre corações disponíveis 
para o Seu agir. E assim nos lançamos em 
conhecer a Visão Celular no Modelo dos 
12 e decidimos modelar Jesus também no 
que dizia respeito à Sua Equipe.
De volta ao Brasil, estávamos certos 
do que faríamos. Trabalhamos as 

estratégias que o Senhor nos entregou 
e reunimos com os líderes. A estrutura 
estava pronta e acordamos com eles que 
realizaríamos o primeiro Encontro com 
Deus. Foram escolhidos 200 homens e 
200 mulheres, todos líderes de linha de 
frente. Precisamente nos dias 11, 12 e 13 de 
Setembro de 1998 todos saíram declarando 
a frase que se espalhou no Brasil e nações: 
“É tremendo!” Porque passaram por Peniel, 
foram libertos, curados e cheios do Espírito 
Santo em um nível ainda muito mais 
ampliado.

Claro que não guardaríamos apenas para 
nós o que recebemos. Deus ministrou ao 
nosso coração que a Visão deveria correr 
mais veloz que a corça em território 
brasileiro. Por isso, nós nos apressamos 
em realizar o 1º Congresso Internacional 
da Visão Celular no Modelo dos 12, em 
Abril de 1999, com a presença de Jose 
Maria Villanueva, líder da Rede de Casais 
em Bogotá, seguindo a agenda do MIR 
que já promovia há quatro anos, no mesmo 
período, o Congresso para Pastores e 
Líderes.

Na ocasião do 1º Congresso Internacional, 
aproveitamos para divulgar aos colegas 

“Deus ministrou ao nosso coração 
que a Visão deveria correr mais veloz 
que a corça em território brasileiro”.
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de ministério e líderes de Igreja do 
Amazonas e do Brasil a estratégia poderosa 
de evangelismo e de discipulado que 
ardia em nossos corações. Sabíamos que, 
se conseguíssemos atingir um número 
significativo de Pastores que decidissem 
implantar em suas Igrejas a Visão Celular 
no Modelo dos 12, a Nação seria alcançada 
pelo Evangelho mais velozmente. 
Tínhamos um sonho: Ver a nossa Nação 
rendida aos pés do Senhor Jesus.

Quem nos acompanha desde o início sabe 
que à medida que os anos foram passando, 
várias situações surgiam, afinal, estávamos 
em um período de adaptação. Como 
Igreja local, vivenciamos rapidamente 
várias fases, várias mudanças... 
Levantamos Equipes de 12 e de 144. 
Depois, ‘desdozivamos’ todo mundo e 
celularizamos a Igreja, pois entendemos 
que, em primeiro lugar, as Células nascem 
e crescem, e se multiplicam pelas Equipes 
de 12. Então, a partir daquelas Células, 
escolhemos 12 que se tornaram referencial 
e Modelo. Em seguida, legitimamos as 
gerações dando honra para aqueles que 
permaneceram fiéis e íntegros na chamada.

Para algumas pessoas, porém, foi 
um período difícil. Pagamos o preço 
de transicionar. Líderes que estavam 
acostumados à comodidade tiveram 
que trabalhar com mais afinco, alguns 
precisaram ser reposicionados. Porém, 
aprendemos com o tempo que esse é o 
preço de quem se dispõe a desbravar um 
caminho e estar como ponta de lança. O 
certo é que muitos se uniram a nós. Foram 
mais os que somaram do que aqueles que 
dividiram. Inúmeras Igrejas decidiram 
adotar a Visão conosco e desbravar a 
terra. Algumas tiveram receio e só vieram 
depois, quando encontraram um caminho 
mais aplainado. 

Todavia, a nossa disponibilidade em ajudá-
los nesse processo de implantação da Visão 
e transição de suas igrejas locais só crescia.

Nós nos lançamos Brasil afora de tal forma 
que faltava espaço na nossa agenda, tanto 
para nós quanto para os 12. Não estávamos 
conseguindo atender o grande número de 
líderes que desejavam realizar Congressos 
e aprender mais sobre essa poderosa 
ferramenta de conquista. Contudo, não 
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medíamos esforços para estarmos em todos 
os lugares possíveis para que o maior 
número de vidas fosse alcançado e o nome 
do Senhor honrado. 

Decidimos, então, no mesmo ano de 1999, 
em Outubro, realizar o 2º Congresso 
Internacional da Visão Celular no 
Modelo dos 12, assim, abrimos a 
oportunidade de, antes do Congresso, 
os líderes participarem do Encontro 
com Deus. Manaus não tinha estrutura 
para acomodar o número de inscritos 
e realizamos os Encontros também em 
municípios como Presidente Figueiredo, 
Manacapuru e Balbina. Os ministradores se 
encontravam pelas rodovias, indo e vindo 
numa euforia contagiante.

Que recordações maravilhosas! Que tempo 
precioso! O Senhor nos marcou com a 
chama do amor, renovou em nós o amor 
por vidas, a gana em resgatar do inferno 
as almas que lá estavam presas, despertou-
nos para cumprir um chamado que ecoava 
há quase dois milênios: Façam discípulos 
em toda a Terra. Não poderíamos deixar 
de abrir as portas do MIR e derramar em 
outros aquilo que aprendemos. Jamais 

poderíamos ter guardado essa pérola 
somente para nós.

O crescimento era estrondoso, assim como 
algumas retaliações. Líderes se levantaram 
e falaram veementemente contra a Visão 
Celular. Infelizmente, em meio a tudo isso, 
muitos líderes que diziam ter adotado a 
Visão, mas não expressavam o caráter do 
Reino, deram mau testemunho e realizaram 
‘Encontros’ que não tinham nada a ver com 
o Modelo realizado em Manaus.

Em 2005, vivemos um momento decisivo. 
No dia 24 de Fevereiro, fomos orientados 
pelo Pastor Cesar Castellanos a caminhar 
debaixo de outra cobertura por entender 
que a Visão em Manaus estava muito 
ampliada e tínhamos uma proposta 
atípica para o Brasil e nações. Na época, 
estávamos em um propósito de 90 dias 
de Jejum e Oração, e recebemos o sim 
de Deus. Em 11 de Março do mesmo 
ano, decidimos acatar a sugestão e dar 
continuidade ao trabalho que estávamos 
realizando com afinco e seriedade.
Hoje, reconhecemos a poderosa mão do 
Senhor sobre a Sua Igreja. Discursos 
inflamados foram trocados por diálogos 
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francos, líderes tanto do G12 como 
do Modelo dos 12 têm experimentado 
crescimento em seus rebanhos e o Corpo de 
Cristo é acrescentado. Uma coisa é certa: 
Se unidos não somos fortes, divididos não 
seremos nada, porque maior é Aquele que 
nos une do que aquele que nos separa.

A Visão Celular no Modelo dos 12 
cresceu tanto no Brasil, que tivemos 
que estabelecer em cada estado um 
Coordenador e um Supervisor para 
nos ajudar no trabalho com as Equipes 
de 12 que foram levantadas. Viajamos 
incansavelmente realizando Congressos, 
Seminários, Encontros e proclamando que 
Iavé Shamá, o Senhor, está em cada Estado 
da Nação. E em cada Igreja local, as Redes 
cumpriram o propósito de consolidar os 
que chegavam para somar no aprisco. 

Nesse ínterim, ungimos os Apóstolos em 
Manaus e também no Brasil, bem como 
em nações que decidiram caminhar sob a 
nossa cobertura. Crescemos juntos porque 
trabalhamos na convicção de Reino de 
Deus e não de denominações. Realizamos 
juntos Congressos relevantes como o de 
Porto Seguro, desde 2000, a COBLAP 
e outros. Em 2008, quando declaramos 

que o Brasil seria outro, expandimos as 
nossas Equipes e decidimos trabalhar em 
Manaus com 4 Equipes de 12, sempre com 
o objetivo de organizar o exército para 
avançar ainda mais. E que avanço! Temos 
registros lindos de celebrações de Fruto 
Fiel realizadas em grandes estádios em 
Manaus, no Brasil, na Bolívia e no Japão.

Depois desses 23 Anos, podemos 
reconhecer que a Igreja de Cristo no Brasil 
e nas nações que adotou a Visão Celular 
no Modelo dos 12 está consolidada nos 
quesitos libertação e cura da alma, e que 
segue convicta de que a missão de um filho 
de Deus transcende o marasmo religioso 
de frequentar a Igreja e fazer parte de 
um rol de membros. É uma chamada 
individual, uma responsabilidade dada pelo 
próprio Mestre que nos incumbiu de fazer 
discípulos e cuidar das Suas ovelhas.

O que profetizamos quando começamos 
virou realidade. Verdadeiramente em cada 
Igreja da Visão Celular no Modelo dos 12, 
cada membro se tornou um discípulo; cada 
discípulo se tornou um líder; cada líder se 
tornou um Pastor; cada Pastor se tornou um 
Apóstolo; e, principalmente, cada casa se 
tornou uma Igreja para o Deus Vivo.

“O Senhor nos marcou com a chama do amor,
renovou em nós o amor por vidas, a gana em resgatar do 
inferno as almas que lá estavam presas, despertou-nos para 
cumprir um chamado que ecoava há quase dois milênios: 
Façam discípulos em toda a Terra”.
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O avivamento tomou ruas, bairros, cidades, 
estados e nações pelo poder do Evangelho.

A Visão despertou a missiologia da 
Igreja, renovou a busca pelo exercício do 
ministério pastoral, despertando, desde as 
crianças aos mais maduros, o conselho de 
Paulo ao seu filho na fé, Timóteo: “Aquele 
que almeja o episcopado, excelente obra 
almeja.” Hoje, se um ministrador perguntar 
num auditório de líderes da Visão Celular 
quem quer ser Pastor, uma grande multidão 
levantará suas mãos. Há 20 anos, não 
encontrávamos isso no meio cristão. 

Podemos afirmar que a Visão Celular no 
Modelo dos 12 renovou o amor e o respeito 
das ovelhas pelo Pastor, dos liderados pelos 
líderes, dos discípulos pelos discipuladores. 
Devolveu a honra devida àqueles que 
investem seu tempo cuidando de vidas, 
pastoreando com zelo e paixão ovelhas 
resgatadas do mundo, que chegam ao Reino 
de Deus cheias de dores e traumatizadas 
em seu histórico.

A Visão revelou para a Igreja o Modelo 
de Discipulado de Jesus, um Modelo cem 
por cento bíblico, tendo sua origem em 
Jerusalém. Através do investimento na vida 
de 12 pessoas, que se tornam discípulos 
verdadeiros, outros discípulos são gerados 
e, consequentemente, nasce uma multidão 
incontável como as estrelas do céu e a areia 
do mar.

A Visão restaurou os relacionamentos, 
derrubou as placas de denominações, 
ampliou a mentalidade daqueles que 
trabalhavam por suas tribos, fazendo-os 
entender que Deus tem apenas um Reino. 
Jamais na História se ouviu falar de 
uma estratégia de evangelismo e modelo 
de discipulado que tenha reunido um 
número tão grande de denominações. 
Igrejas de origem Batista, Pentecostal, 
Neo-pentecostal, Assembléia de Deus, 
Quadrangular, Igrejas Independentes 
adotaram a Visão Celular no Modelo dos 
12 e experimentaram um crescimento além 
dos limites.

“A Visão quebrou paradigmas
que existiam pela força da tradição, que estavam 
entranhados na essência das denominações”.
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A Visão tirou um fardo das costas 
dos Pastores, que antigamente eram 
considerados os únicos responsáveis pelo 
fracasso das igrejas locais. Se uma igreja 
não crescia, a culpa era do Pastor. Porém, a 
Visão nos fez ver que ovelha gera ovelha. 
Cabe a cada discípulo, cada líder gerar 
vidas. A liderança foi compartilhada e o 
Reino de Deus ganhou em crescimento e 
qualidade.

A Visão quebrou paradigmas que existiam 
pela força da tradição, que estavam 
entranhados na essência das denominações. 
Como estratégia de evangelismo e 
discipulado, a Visão cumpre com eficácia o 
objetivo de Jesus que é gerar frutos e frutos 
que permaneçam. 

A Visão nos enriqueceu tremendamente, 
mas também foi ampliada com três ênfases 

que estavam arraigadas em nossa cultura de 
igreja local: Família, alvo da graça divina; 
Jerusalém, sede dos Princípios Bíblicos e 
para onde devemos retornar; Resgate da 
Nação brasileira.

Queremos glorificar o nome do nosso Deus 
e transbordar o nosso coração diante dEle, 
expressando quão gratos somos por Sua 
fidelidade, amor, cuidado, proteção. Não 
temos como contabilizar as muitas vidas 
que foram libertas, curadas e marcadas pelo 
agir do Pai, mas tudo está computado no 
Céu.

Seguiremos na missão, vivendo o 
propósito, olhando para o futuro com o 
coração aberto às novidade do Pai para 
nossa vida e para o aumento do Reino que 
não terá fim. 
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O Salmo 128 é uma imagem da vida do 
Apóstolo Renê Terra Nova, pois esse texto 

bíblico descreve um homem abençoado, feliz, 
justo, que vive dias longos e fartos e deixa um 

legado poderoso sobre a Terra.
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Assim tem sido a vida dp Apóstolo Renê 
Terra Nova, que chegou aos 60 anos de 
idade, saudável, em plena atividade mi-
nisterial, sonhando e realizando sonhos e 
atraindo uma multidão de pessoas a Cristo.
 
Este texto é uma homenagem a esse ho-
mem de Deus, um registro para relembrar 

as suas conquistas no passado, uma forma 
de honrar as suas atitudes relevantes nes-
se tempo presente e também uma oração 
escrita, contendo um desejo sincero de que 
o Senhor o abençoe com longevidade para 
completar uma existência extraordinária e 
gloriosa! 
 

“Bem-aventurado aquele que teme ao SENHOR e 
anda nos seus caminhos.” (Salmos 128:1)
  
Bem-aventurado significa feliz, bendito, em estado 
de satisfação plena, cheio da glória dos Céus, caracte-
rísticas que descrevem bem a vida do Apóstolo Renê, 
um homem que transborda felicidade, entusiasmo, 
otimismo, ousadia, gratidão e prazer em servir a Deus 
e ao Seu Reino. 
 
E essa alegria genuína é alicerçada em um coração 
que teme ao Senhor, que entendeu a grandeza do 
Deus Criador e decidiu se submeter a Ele em obe-
diência, respeito, reverência e amor, pavimentando 
a cada dia um caminho reto, sem desvios e que leva 
para o Céu, para a eternidade. 
 
A felicidade, da qual desfruta, tem Deus como Fonte, 
é resultado de uma vida dirigida pelo Espírito Santo e 
de um relacionamento pautado pela confiança naque-
le que lhe dirige os passos, as atitudes, as escolhas. 
E foi por confiar no Senhor e decidir obedecê-lO que 
ele saiu da cidade onde nasceu, Serrinha/BA, e foi 
para um terra distante, onde Deus o honrou com mais 
filhos, uma Visão e um Ministério frutífero que alcan-
ça todo o Brasil e ultrapassa fronteiras. 
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 “Você comerá do fruto do seu trabalho, e será feliz e prós-
pero.” (Salmos 128:2) 
 
Renê Terra Nova é um homem que deposita a sua esperança 
em Deus, e que busca em primeiro lugar o Reino, por isso 
o Senhor tem prosperado as obras das suas mãos abun-
dantemente. Pois é assim que Deus age com aqueles que 
reconhecem que cada dom e talento que possuem vieram 
do Alto, assim como a disposição para cumprir o chamado, 
a vocação, tudo é providência divina, inclusive a vida e a 
saúde para desfrutar do que o Senhor nos permitiu construir. 
 
Apóstolo Renê é um homem próspero integralmente. Para 
além de bens materiais, esse líder transborda em saúde, 
física e emocional, tem uma vida espiritual conectada com 
Deus, estabelece relacionamentos saudáveis e é modelo, 
um espelho que inspira outros e reflete a glória de Deus. 
Isso tudo é uma bênção da qual desfrutam aqueles que têm 
um coração de servo e que foram alcançados pela graça do 
Eterno, pelo favor do Todo-Poderoso.

“Sua mulher será como videira frutífera 
em sua casa; seus filhos serão como bro-
tos de oliveira ao redor da sua mesa.” 
(Salmos 128:3) 
 
A família do Apóstolo Renê é sua célula 
principal, seu respaldo, seu maior bem 
nesta terra. A conexão intensa, honrada 
e respeitosa com a sua esposa, Marita, é 
percebida, e vivida tão intensamente que se 
torna um referencial e alegra e consolida a 
vida dos seus discípulos. 

Videira diz respeito a riqueza, provisão e 
felicidade na família, representada pela 
figura da esposa, que honra o seu marido e 
é frutífera, gerando filhos e sendo motivo 
de alegria no lar. 
 
O seu testemunho de pai, presente, prove-
dor, amoroso solidifica a sua família sacer-
dotal e transforma o seu lar em um pedaci-
nho especial do céu, cheio de harmonia e 
amor. 
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“Assim será abençoado o homem que 
teme ao Senhor!” (Salmos 128:4) 
 
Olhar para a vida do Apóstolo Renê nos 
incentiva a acreditar nas promessas do 
Senhor para os que O temem, e nas Suas 
bênçãos, que quando alcançam os Seus 
filhos, transbordam e alcançam também os 
que os cercam.
 
Prosperidade, uma família ajustada, a paz 
que excede a todo entendimento, mesmo 
em meio às lutas, filhos saudáveis e obe-
dientes, e um Ministério frutífero, são dádi-
vas de Deus para aqueles que o honram. 

 

A Visão Celular no Modelo dos 12 e todas 
as milhares de pessoas que essa estratégia 
de evangelismo já alcançou para Jesus, em 
23 anos de existência, são um imenso e 
incontestável legado que o Apóstolo Renê 
Terra Nova alcançou nesta Terra, uma 
prova do quanto esse líder é um homem 
abençoado por Deus e também abençoador, 
disposto a multiplicar aquilo que do Alto 
tem recebido. 
 
Hoje, a Visão M12 vive um franco cresci-
mento, se multiplicando, a partir do MIR, 
e alcançando vidas nos quatro cantos do 
Brasil e nas nações da Terra. O número de 
discípulos é superior a 40.000 somente em 
Manaus, integrando centenas de Igrejas. 
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“Que o Senhor o abençoe desde Sião, 
para que você veja a prosperidade de 
Jerusalém todos os dias da sua vida, 
e veja os filhos dos seus filhos.” 
(Salmos 128:5,6) 
 
Essa bênção, tão significativa e podero-
sa, o Apóstolo Renê já tem o privilégio 
de viver, pois Deus o honrou com qua-
tro filhos: Larissa, Agnes, Rachel 
e Davih. 
 
E, ao completar 60 anos de idade, ele 
também já desfruta da alegria de ter dois 
netos: Samuel e Bella, sendo duas gera-
ções da sua descendência já alcançadas 
pelo amor de Jesus manifestado através 
do Apóstolo, representando um presente 

dos céus, e herança que frutificará sobre 
a Terra, perpetuando o nome da família 
Terra Nova. 
 
A família do Apóstolo também é um 
exemplo de que Deus tem convertido o 
coração dos pais aos filhos e o coração 
dos filhos a seus pais e mostrado que 
“A sua posteridade será conhecida en-
tre os gentios, e os seus descendentes no 
meio dos povos; todos quantos os virem 
os conhecerão, como descendência ben-
dita do Senhor.” (Isaías 61:9) 
 
Seus filhos e netos são uma esperança 
para o futuro, a certeza de que Deus 
dará continuidade, por meio deles, à 
grande obra de Renê Terra Nova.
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Renê Terra Nova é líder da Visão Celular 
no Modelo dos 12, Presidente do Ministé-
rio Internacional da Restauração e 
Embaixador Nacional da Embaixada Cristã 
Internacional de Jerusalém (ICEJ) Brasil.  
  
Nasceu em Feira de Santana, na Bahia, 
onde começou a sua atuação como Pastor. 
Anos mais tarde, mudou para Manaus, 
onde fundou o Ministério Internacional da 
Restauração, que completou 29 anos e é 
uma das maiores Igrejas Evangélicas do 
Brasil, reunindo centenas de discípulos em 
todos os estados brasileiros e em mais de 
sete países. 
 
A espontaneidade e o carisma o transfor-
maram em um líder religioso respeitado e 
seguido por multidões que acompanham as 
suas pregações e palestras.
 

Renê também apresenta um programa de 
TV e tem grande atuação nas Redes So-
ciais, consideradas por ele como ferramen-
tas eficazes para divulgar o Evangelho e 
outras mensagens saudáveis e construtivas. 
 
É Teólogo, Mestre e Doutor em Psicologia 
Pastoral e Coach Integral Sistêmico com 
cursos no Brasil e no exterior.
 
O conhecimento e as experiências que 
ele acumulou ao longo dos anos têm sido 
registrados nos livros de sua autoria. Já são 
mais de 200 títulos nos quais compartilha 
reflexões e ensinamentos sobre Familia, 
Inteligência Emocional e Liderança.  
 
É casado com Ana Marita Terra Nova, pai 
de Larissa, Agnes, Rachel e Davih, e avô 
de Samuel e Bella.
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Em 23 anos de Visão Celular no Modelo 
dos 12, posso dizer que existem segredos 
para que o crescimento seja de êxito. Não é 
fácil manter o foco nem a chama acesa, pois 
alguns líderes nem fizeram o dever de casa e 
querem ter o resultado de uma colheita das 
sementes que não plantaram. 

Como podemos descobrir os Segredos do 
Crescimento já com tantas experiências acu-
muladas? É como um agricultor, que passou 

a vida trabalhando a terra equivocadamente, 
fazendo o papel inverso, e chega o agrôno-
mo e muda as técnicas equivocadas. Eu s 
erei seu agrônomo aqui. Ensinarei a você os 
Segredos do Crescimento.

Será que não sabemos as ferramentas do 
crescimento? Claro que sim! Mas existem 
detalhes que se não forem corretamente apli-
cados, nos fazem comprometer o resultado. 
E esses segredos serão revelados a você.



1. TER AUTORIDADE
E BOM TESTEMUNHO

“E, chamando os seus doze discípulos, 
deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, 
para os expulsarem, e para curarem toda a 
enfermidade e todo o mal.” (Mateus 10:1)

Às vezes, queremos funcionar em uma 
estratégia que a mente cria. Somos dinâ-
micos, inteligentes, criativos e, porque 
não dizer, capazes de fazer coisas pode-
rosas com resultados magníficos. Porém, 
ao longo do tempo, podemos perder essa 
conquista na mesma ou maior velocidade 
que a alcançamos. Se Jesus não nos der 
poder e entregar a estratégia pelo Espírito, 
faremos a colheita da carne ou da força do 
braço. Precisamos de poder! Não devemos 
confundir Autoridade Divina com sabedo-
ria humana. Muitos líderes se atrapalharam 
no meio do caminho, pois a estratégia da 
Visão é tão fácil que não velaram pelos 
detalhes e hoje, estamos vendo muitos 
amargurando as consequências, pois não 
tiveram a atenção de que não se deve fazer 
as coisas como achavam que deveriam ser 
feitas, mas obedecendo os princípios para 
não serem frustrados. 

O mais problemático é que a maioria 
procura culpados pelos seus insucessos, 

quando a autorresponsabilidade deveria ser 
a nossa maior aliada no processo do cres-
cimento. Se fiz correto, celebrarei minha 
conquista; se negligenciei, assumirei hu-
mildemente minhas falhas. Precisamos da 
autoridade do Alto. Muitos que estavam 
enfraquecendo o processo da Visão, quando 
perguntadas as questões básicas, afirma-
vam que não estavam fazendo. A Visão tem 
uma dinâmica: Trabalha com vidas, por 
isso precisamos estar atentos para não errar 
na condução do elemento humano. Não se 
trabalha na força do entendimento, estriba-
do no próprio conhecimento, mas no poder 
que em nós opera, vindo do Senhor Jesus. 

A autoridade não é sua, é dEle; foi Ele 
quem deu a você. Jesus, ao chamar os 12, 
deu a eles poder, autoridade, respeito por 
onde quer que fossem. Isso significa que 
eles não andariam no esforço da carne, mas 
no poder do Espírito Santo, dando bom tes-
temunho de tudo que viram e aprenderam 
com o Mestre.

Os Apóstolos não andavam errantes, eles 
tinham uma direção e eram guiados pelo 
Céu. “Mas recebereis o poder do Espírito 
Santo, que há de vir sobre vós; e ser-me-eis 
testemunhas, tanto em Jerusalém como em 
toda a Judeia e Samaria, e até aos confins 
da terra.” (Atos 1:8)
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2. TER RESPONSABILIDADE
COM A CHAMADA

Não chamamos a nós mesmos, somos indi-
cação do Céu! E o fato de sermos indicação 
do Céu deve ser suficiente para nos fazer 
ter respeito e responsabilidade com a cha-
mada que Deus nos confiou.

E você pode estar pensando: “É claro que 
eu respeito a chamada!”. E eu tenho cer-
teza que sim, contudo, esse respeito entra 
no entendimento de que não chamamos a 
nós mesmos, somos a indicação do Céu. O 
respeito do qual estamos tratando aqui fala 
do entendimento de que você não recebeu 
um assobio e veio. Não! Você foi gerado 
para este tempo. E os que são gerados, não 
cumprem o chamado sozinhos; contam 
com auxiliares que somam no ministério, 
os que também são chamados, que são uma 
indicação do Céu para que, ao seu lado, o 
trabalho tenha mais resultado. 

Todos os que são indicação do Céu, são os 
que Deus traz para somar na sua chamada 
e não para atrasar o relógio na sua vida. 
Claro que isso não isenta você de encontrar 
alguns que vão atrapalhar, até porque a ver-
dade é que o inimigo trabalha para roubar 
você do centro do propósito, por isso traz 
alguns que parecem amigos, mas são ini-
migos. Isso porque o inimigo não é aquele 
que rejeita você, mas aquele que beija na 
frente e trai por trás. 

A revelação do inimigo no Getsemâni 
mostra que inimigo é aquele que é bem 
próximo. Traição é por alguém que a gen-
te ama e que está perto. Eu sei que quase 
sempre, ou nunca, estamos preparados para 
a traição. Então, quando acontece, levamos 
um baque e até podemos perder a respon-
sabilidade com a chamada, mesmo tendo 
entendimento de que ela é indicação do 
Céu e assim, não descobrimos os Segredos 
do crescimento. 
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É o Senhor quem chama e sustenta. E o Se-
nhor, que nos chama e sustenta, é quem nos 
diz que, uma vez colocada a mão no arado, 
não devemos mais olhar para trás. Infeliz-
mente, nos dias atuais, o que mais vemos 
são líderes olhando para trás e outros sem 
arado algum para colocar a mão. Muitos 
criando uma nova Teologia, querendo ensi-
nar no arado alheio, porque não têm arado. 
A chamada não é essa, é para ter arado e 
não olhar para trás, pois se olhar para trás, 
não é apto para o Reino de Deus. 

A verdade é que colocar a mão no arado 
exige estratégia e poder de liderança dado 
por Deus. Ele chama e capacita. Não existe 
liderança forte com estratégia fraca. Quem 
tem arado, precisa estar perto dos seus 
líderes, se fortalecendo em Deus para não 
perder o foco, pelo contrário, trabalhar no 
arado com as estratégias do Céu.

“E Jesus lhe disse: Ninguém, que lança 
mão do arado e olha para trás, é apto para 
o reino de Deus.” (Lucas 9:62)

3. TER COMO ESTRATÉGIA 
CAMINHAR NO MODELO

“E aconteceu que naqueles dias saiu ao 
monte a orar, e passou a noite em oração 

a Deus. E, quando já era dia, chamou a si 
os seus discípulos, e escolheu doze deles, a 
quem também deu o nome de apóstolos.” 
(Lucas 6:12,13)

Que estratégia eu tenho? A estratégia que 
eu e você temos é o M12. Nossa chamada é 
caminhar no Modelo dos 12. É fácil? Não! 
Muitos querem nos seduzir para sairmos 
ou pararmos o Modelo. É assim desde que 
eu comecei e deve ser assim desde que 
você começou também. Mas, a verdade é 
que não adianta o quanto criticam ou fa-
lam mal, o que interessa é que estejamos 
cumprindo a estratégia do Céu e ganhando 
vidas para Deus.

Caminhar no Modelo é entender que somos 
Visão Celular no Modelo dos 12! Nin-
guém está aqui por outro motivo! Talvez 
você nem entenda a proposta do M12 ao 
certo. A proposta do M12 é uma proposta 
de santidade. Você já imaginou isso? Você 
se santificar para cuidar dos discípulos? 
Porque eles estão atentos para o que você 
fala, onde você anda, o que você come; 
observam tudo, inclusive como você se 
comporta na Internet. Isso é tão verdade 
que a Bíblia diz que nós temos uma nuvem 
de testemunhas, porque as pessoas nos 
olham e, se há um deslize moral, é o fim 
para muitas delas. 
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Vamos caminhar no Modelo! Em Lucas 
6:12,13, Jesus disse que esse é o nosso Mo-
delo. Não temos outro Modelo. Então, para 
que ser uma espécie de adúltero teológico, 
adúltero da Visão, trazendo outras teorias e 
quebrando princípios ensinados pelo nosso 
Mestre? Quantas pessoas, milhares e mi-
lhares de pessoas, já foram alcançadas pelo 
método da Visão Celular no Modelo dos 
12?! E ainda hoje, o povo está com fome 
e sede de Jesus. No MIR, temos visto, em 
todos os Cultos, no momento da consolida-
ção, o povo vindo e sendo liberto das garras 
de Satanás. Essa é a nossa função: Pregar 
ao povo para que sejam livres, porque eles 
não têm forças de vir à frente sozinhos. 

Somos chamados por Jesus! Jesus chamou 
os discípulos e deu a eles poder e autori-
dade, chamando-os de 12, declarando que 
eles eram apostólicos, assim como nós, que 
somos uma Igreja Apostólica. Você sabe o 
que é Apóstolo? É o líder, aquele que en-
cabeça um movimento, uma mudança. Por 

isso Jesus os escolheu como 12 e os enviou 
como Apóstolos para estabelecerem uma 
poderosa mudança territorial. 

4. TER SIMPATIA COM OS INCRÉ-
DULOS

“Louvando a Deus, e caindo na graça de 
todo o povo. E todos os dias acrescentava 
o Senhor à igreja aqueles que se haviam de 
salvar.” (Atos 2:47)

Ter simpatia com os incrédulos é atrair as 
vidas pelo testemunho de Cristo e não pela 
estratégia humana apenas. Eu tenho um 
amor, uma simpatia pelos incrédulos, um 
amor pelos ímpios, muito maior do que eu 
tinha antes. E isso me faz pagar um preço 
pelas almas perdidas.

Você precisa entrar nas atmosferas de Deus, 
orar pelas pessoas, ganhá-las para Jesus, 
entendendo que é preciso ter simpatia pelo 
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ímpio que, quando convertido, vai ser bênção. Acreditar que 
aquele que nasce de novo entra no Reino e que, ao entrar 
no Reino, vai ter a vida do Reino e o conteúdo do Reino. E 
além de ter a simpatia pelas vidas, você tem que entender 
que precisa atrair as vidas pelo testemunho de Cristo. As 
pessoas vão querer seguir você pelo caráter e pela unção de 
Jesus na sua vida. É por isso que elas estão observando você, 
de perto, de longe, porque o reconhecem como um homem 
de Deus. É o testemunho de Cristo em você que atrai as 
vidas.

Eu sei que você pode ter estratégias para crescer e que po-
dem ser boas, mas o que mais vai contar, não serão as estra-
tégias e sim seu testemunho. Então, esteja atento a tudo, pois 
até a forma como você louva a Deus, pode afastar ou aproxi-
mar as pessoas. Claro que você não precisa fingir ser o que 
não é, se passar por ímpio para ganhar o ímpio, até porque 
não foi isso que Paulo ensinou. O que Paulo disse foi que ele 
se vestiu de fraco para ganhar os fracos, e esses fracos eram 
os intelectuais, não os imorais, mas os que discutiam com 
ele filosofia; não tem nada a ver com modismo ou mundanis-
mo. 

Você precisa ter simpatia pelos incrédulos de tal forma que 
isso faça você louvar a Deus de tal maneira que sua vida 
caia na graça do povo, sua vida tem que ser um instrumento 
tão grande nas mãos de Deus que você ficará perplexo com o 
que o Senhor fará em você e através de você. 

Você verá o que está descrito em Atos dos Apóstolos, e todos 
os dias, Deus vai acrescentar o número de salvos, até che-
gar um ponto em que você batizará 3 mil, 5 mil, 8 mil, até 
perder as contas. Isso vai acontecer, por causa do seu amor 
pelos incrédulos e, principalmente, porque Jesus é o Senhor 
e você entendeu a revelação. 

Creia que todos os dias Deus vai acrescentar salvos na 
Igreja. Sabe como? Através das células. Se a sua célula se 
reúne para tomar apenas cafezinho e comer sanduíche, sinto 
muito, mas você está equivocado. As células são evangelís-
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ticas! As células têm que multiplicar. Está 
errado uma célula levar 5, 6 ou 7 meses, e 
algumas até 1 ano, sem ganhar uma vida. E 
se você está pensando: “Mas o que fazer?”. 
Traz esse líder para perto de você, desata 
esse líder, mexa como for preciso, mas não 
deixe a célula paralisada. Alguns ficam 
tanto tempo parados, 2 ou 3 anos limitando 
uma célula, que a célula só diminui e não 
cresce. O perigo é que vira um antro de 
fofoca, brigas, um falando mal do outro...

A célula tem que cumprir a missão que 
é ser cheias do Espírito Santo, cheia da 
vida de Deus e cheia de vontade de ganhar 
vidas. A célula tem que ter a cadeira vazia 
para ser ocupada pela visita que será alcan-
çada. E quando a cadeira vazia for ocupada 
pelo próximo visitante, coloca outra ca-
deira vazia, e assim por diante. O que isso 
significa? Que você está profetizando que 
a próxima reunião vai sempre ganhar, no 
mínimo, uma vida para Jesus. 

Quem ocupará essas cadeiras vazias? 
Amigos, vizinhos, parentes, colegas de 
trabalho, pessoas que vão aceitar Jesus 
como Senhor e Salvador. São essas pessoas 
que em breve, farão parte da multidão que 
ocupará as cadeiras. E assim, todo dia, o 
Senhor vai acrescentar aqueles que estarão 
sendo salvos. 

O que tem ocorrido é que muitos não estão 
fazendo o básico, ensinado desde o início. 
E quem não faz o que a Visão ensina que se 
deve fazer não tem o resultado que é para 
ter. E a verdade é que ninguém, nenhum 
líder, pode culpar a Visão pela sua inefici-
ência.

5. TER ACESSO AO CORAÇÃO DOS 
DE DENTRO E DE FORA

“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.” 
(Atos 4:32)

Ter acesso ao coração dos de dentro e de 
fora significa criar uma multidão de ho-
mens e mulheres que creem. Acessar o co-
ração das pessoas é um dos segredos mais 
lindos do Evangelho. Porque não há neces-
sidade de ser um crente antipático, mas tem 
muito crente antipático, principalmente, se 
ele for religioso.

Crie linhas de acesso ao coração das pes-
soas. Ter acesso ao coração das pessoas é 
uma das maiores riquezas que alguém pode 
ter no seu currículo ministerial. Como é 
precioso você se sentar com uma pessoa 
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e ao terminar a conversa e ouvir: “Você 
ganhou meu coração! Meu coração estava 
fechado, eu vim aqui por causa de fulano, 
e agora entendi o porquê de fulano seguir 
você. Você tem o coração de Jesus. Você 
hoje ganhou meu coração”. 

Deus vai dar essa graça a você, de as pesso-
as olharem para você e dizerem: “Eu quero 
parecer com você, quero o que você tem... 
E você vai gerar filhos no Reino. Isso é 
acessar o coração deles. Porque precisamos 
criar uma multidão de homens que creiam. 
Daí o cuidado de uma estratégia mal colo-
cada, uma palavra inoportuna... tudo isso 
pode fazer o líder perder a multidão. E a 
multidão que será alcançada deve ser traba-
lhado no caráter de filho, no caráter da fé. 

E dentro dessa questão de trabalhar o cará-
ter da multidão, se você souber que alguém, 
dentro da equipe ou do ministério, estiver 
desconstruindo seu M12, chame a pessoa 
e dê destino a ela. Não deixe ninguém no 
arraial desconstruir o que você levou 20, 30 
anos para construir. Permitir que isso acon-
teça é o mesmo que ser leviano e deixar 
que alguém mexa na história que mudou 

centenas e milhares de vidas. Chame essa 
pessoa para uma conversa e não permita 
que o mal prevaleça. 

Lembre sempre de Atos dos Apóstolos. 
Da multidão dos que creem, o coração não 
pode ser dividido. Se é uma multidão, tem 
que crer com um só coração e uma só alma, 
não deve ter duas almas e dois pensamen-
tos, não deve ter dois corações, duas inter-
pretações. Da multidão dos que criam, a 
Bíblia diz que era um o coração, e tudo que 
possuíam era de todos. Portanto, não deixe 
que nada nem ninguém divida o coração 
e a mente da multidão, jogando dúvidas 
e perturbando a fé do povo. O coração da 
multidão deve estar unido em um só propó-
sito. Agora saiba que esse coração não vem 
pronto, esse coração é gerado. 

Para ter êxito no M12, êxito na equipe, 
tudo começa em ter um só coração. Com 
um só coração vocês se unem em oração, 
removem as dúvidas, creem nas promessas 
de Deus e nada vai atrapalhar o cresci-
mento. Significa que não terão problemas? 
Claro que terão! Mas estarão unidos em um 
só coração. Aí o crescimento não para, não 
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apenas porque você trabalha, mas porque você trabalha para 
que todos tenham um só coração. 

6. TER FOCO COM COMPAIXÃO E VISÃO ABERTA 

“Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos 
olhos, e logo seus olhos viram; e eles o seguiram.” (Mateus 
20:34)

A compaixão é o sentimento mais autêntico para resgatar vidas 
e nos colocar no foco certo. E você pode dizer: “Ah eu tenho 
foco!”. Ok, mas você é apaixonado? Tenha um bom foco, mas 
seja apaixonado e amplie a mente. Eu posso olhar para uma 
coisa, me envolver em algo que não tenha nada a ver comigo. 
Eu posso até colocar lentes ampliadas e não ter um bom resul-
tado, porque não trabalhei corretamente o meu foco, que é a 
minha visão, a paixão da minha vida. 

Quando eu me apaixonei pelo M12, decidi alimentar a paixão, 
decidi trabalhar minha visão aberta. Jesus é Dono da Visão e 
entendi, nesse processo, que a compaixão é o sentimento mais 
autêntico para resgatar vidas. Você quer um sentimento para 
resgatar vidas? Compaixão! E o que é compaixão? É uma pes-
soa com paixão, apaixonada, focada e esmerada naquilo que 
ela crê. Compaixão é o sentimento mais autêntico para resga-
tar vidas. Jesus, quando olhava para as multidões, se envolvia 
em compaixão, sinais, prodígios e maravilhas e os milagres 
aconteciam.

Há uma palavra nos Evangelhos que mexe muito comigo, 
é quando Jesus vê o jovem morto cruzando a cidade. Jesus 
entrando e o corpo saindo pela mesma porta, na mesma at-
mosfera. Jesus parou e perguntou o que era, então viu a viúva 
chorando e dizendo que seu filho único morrera. E a Bíblia diz 
que Jesus, movido de compaixão, tocou naquele jovem, ele 
ressuscitou e foi devolvido para sua mãe. 

Às vezes, estamos em um portal, parece que tudo está morren-
do, mas não está. Pelo contrário, Jesus está cruzando o portal e 
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dizendo para você que vai ressuscitar o seu 
‘filho’, seu sonho, sua chamada, sua un-
ção... Porque a compaixão é um sentimento 
autêntico que resgata e ressuscita uma vida.
Em Mateus 20:34, Jesus cura um cego. 
Alguns teólogos dizem que ele era cego 
e surdo-mudo. Jesus chama o cego, abre 
os olhos dele e ele vê. Jesus, movido em 
íntima compaixão, atende o clamor daquele 
homem que dizia: “Jesus, filho de Davi, 
tem compaixão de mim”. O cego sabia 
quem era Jesus; ele não via, mas tinha 
visão, revelação; não tinha olhos físicos 
saudáveis, mas tinha olhos espirituais para 
ver que Jesus era o Filho de Davi. E mesmo 
os discípulos mandando o cego calar, mais 
alto ainda ele gritava. Nesse texto, apren-
demos que nem os 12 conseguem parar o 
mover do Espírito. 

Jesus chega diante do cego e pergunta: “O 
que você quer?”. Sabe por que Ele pergun-
tou? Porque todo mundo que quer a visão 
tem que saber que quer a visão. Jesus nun-
ca vai dar a visão para quem não quer. Você 
pode até adotar a Visão para sua vaidade, 
mas para finalidades espirituais, só Jesus 
dá a visão a quem Ele quer. E o cego dis-
se: “Eu quero ver!”. Jesus tocou nos olhos 
dele que logo se abriram. E a Bíblia diz que 
todos seguiram a Jesus. E quando o cego 
saltou, com os olhos abertos, deixou para 

trás sua capa. Largar a capa é requisito para 
quem entra na luz. Jesus, quando abre seus 
olhos, quando abre a sua visão, é para você 
enxergar pela ótica dEle. Jesus se movia 
em compaixão. 

7. TER VOZ E NÃO ECO

“E disse-lhes: Ide por todo o mundo, 
pregai o evangelho a toda criatura. Quem 
crer e for batizado será salvo; mas quem 
não crer será condenado. E estes sinais 
seguirão aos que crerem: Em meu nome 
expulsarão os demônios; falarão novas lín-
guas; pegarão nas serpentes; e, se beberem 
alguma coisa mortífera, não lhes fará dano 
algum; e porão as mãos sobre os enfermos, 
e sararão.” (Marcos 16:15-18)

Para fazer discípulos de todas as nações 
da Terra você precisa ter voz e não um 
eco. O que a voz faz? Consolida. E o eco? 
Atrapalha. Cuidado com a forma como tem 
ocorrido a transmissão da sua voz. Cuidado 
com as torres de repetição e com os apare-
lhos de eco. A voz é uma autoridade, o eco 
é um ladrão da comunicação. E ainda bem 
que, apesar de sabemos que muita gente 
virou um eco na Visão, muitos também 
mantiveram a voz no mesmo propósito. 
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O que é a voz? A voz é quando você fala, 
as pessoas reconhecem que sua vida é 
exatamente como você está falando. Então, 
a voz é para fazer discípulos de todas as 
nações da terra que vão reproduzir a vida 
de Jesus em você. E como eu vou fazer 
isso, meu Apóstolo? Ora, não é possível 
que Deus nos deu a internet nas mãos, e 
você não vai falar para as nações, comuni-
car para as nações e alcançar discípulos em 
toda a Terra.

Neste tempo, muitos são os testemunhos 
de discípulos que estão na Europa, Suíça, 
em inúmeras cidades propagando o Evan-
gelho pela Internet e ganhando uma mul-
tidão para Deus. Uma moça, em Zurique, 
já está com mais de 80 vidas que ganhou 
para Jesus, e isso em um ano e meio; até 
Encontro com Deus já fez. Por que? Porque 
quando você entende que é chamado, você 
faz discípulos para Jesus aqui e nos lugares 
transculturais, nos lugares mais distantes do 
mundo. 

Ora, se você não faz discípulos onde está 
plantado, você não faz um discípulo nas 
nações da Terra. Onde você está é o seu 
campo de treinamento. Então, eu quero dar 

as boas-vindas a você, à sua unção, à sua 
chamada, porque eu reconheço que você 
é um líder de avivamento. Você não fará 
discípulos só onde você está, mas no Brasil 
e nas nações da Terra.

Nós temos essa chamada! Nós temos esse 
fogo! Deus vai nos abençoar! Jesus disse 
que devemos fazer o Ide, então, vamos 
por todo mundo pregar o Evangelho a toda 
criatura, certos de que todo aquele que crer 
e for batizado, será salvo. Então, quando 
você leva o Evangelho, leva fé para ser 
implantada no coração daqueles vão seguir 
os sinais e crer.

Como líder, você será perseguido pelos 
sinais de Deus. Os sinais de Deus vão per-
seguir a sua vida. Aonde você for, os sinais 
de Deus vão perseguir você e os demônios 
vão bater em retirada. Você vai expulsar de-
mônios, falar em novas línguas, pegar em 
serpentes e escorpiões, beber água mortífe-
ra, e nada, absolutamente nada, fará dano 
algum a você. Você vai curar os enfermos, 
colocando as mãos sobre eles e eles serão 
curados, libertos, restaurados, porque este 
é o poder do Evangelho do Senhor Jesus 
Cristo.
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Tenho visto o choro de angústia de alguns. Mas Eu perguntarei: 
Onde falhei com vocês? Por um acaso, não lhes dei mais do que 

Me pediram? Minha fidelidade não foi além do que a fidelidade de 
vocês Comigo? Ainda que sejam infiéis, Eu não posso negar quem 

Eu Sou na direção daqueles que Me servem.

JUNHO
“E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima; e não haverá mais morte, nem 
pranto, nem clamor, nem dor; porque já as primeiras coisas são passadas.”  

(Apocalipse 21:4)

“Palavra fiel é esta: que, se morrermos com ele, também com ele viveremos; se 
sofrermos, também com ele reinaremos; se o negarmos, também ele nos negará; se 

formos infiéis, ele permanece fiel; não pode negar-se a si mesmo.”  
(II Timóteo 2:11-13)

Leia todos os decretos no nosso site www.mir12.com.br






