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Boas-vindas
Shalom, mulher de honra!

Que alegria receber você no nosso Congresso de 
Mulheres! Sei que você está aqui porque quer 
aprender mais de Deus, pois a busca do seu co-
ração é agradá-lO, e isso é muito honroso da sua 
parte.

Nestes dias, peço que você abra o seu 
coração e o seu entendimento para re-
ceber tudo que o Senhor preparou para 
a sua vida. Estou certa de que seremos 
enriquecidas com o banquete que es-
tará à mesa e viveremos dias fartos de 
amor e comunhão. 

Juntas, estamos construindo um exér-
cito poderoso na Terra para cumprir o 
nosso propósito. Cada uma de nós nas-
ceu para fazer diferença e para ser dife-
rente em meio a uma geração de mulhe-
res iguais. E no ambiente onde estamos, 
exalamos o bom perfume de Cristo.

Então, vamos beber das Suas fontes e 
mergulhar nas Suas águas, crendo que 
o Senhor nos encherá da plena convic-
ção de que estamos no caminho certo e 
vivendo o nosso propósito.

Minha oração é para que Deus surpre-
enda o seu coração e a abençoe com as 
mais ricas bênçãos para que você seja 
sal e luz nesta geração.

Apa. Marita Terra Nova
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• Camisas
• Canetas
• Chaveiros
• Adesivos

MATERIAIS DIVERSOS DO M12

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



Com alegria, chegamos à 12ª edição do Congresso Mulheres de 
Honra. Celebramos essa marca com alegria e com o coração cheio 
gratidão a Deus. Em nossos lábios está o louvor e a adoração por 
saber que nosso Pai cuidou de nós com amor em cada momento, e 

supriu todas as nossas necessidades.

CONGRESSO DE MULHERES
CHEGAMOS À 12ª EDIÇÃO!

Mulheres de Honra- 7
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Quando fomos fracas, Ele nos for-
taleceu. Quando pensamos que 

seria difícil, Ele fez o impossível por 
nós. E assim, podemos dizer: “Até 
aqui nos ajudou o Senhor e por isso 
estamos muito felizes”. 

São 12 anos vivendo a bondade e a 
fidelidade de Deus nas nossas vidas. 
São 12 anos de muitas histórias, ven-
do cada mulher de honra crescer no 
Senhor e conhecer a sua verdadeira 
identidade nEle, o Criador, compre-
endendo que Ele nos criou em amor 
para cumprir um propósito grandio-
so aqui na Terra, tal como descreve 
o Salmo 139. O Senhor nos formou 
no ventre da nossa mãe, de forma 
maravilhosa, incrível e admirável. E 
Ele viu o nosso corpo quando ainda 

éramos massa informe. Toda a nossa 
vida já foi escrita por Aquele que tem 
todo o poder.

Quando olhamos para trás e faze-
mos uma retrospectiva, sabemos que 
se chegamos até aqui, é tão-somente 
porque o Senhor é Bom e Sua miseri-
córdia dura para sempre. Afinal, são 
12 anos construindo uma história de 
honra com mulheres que decidiram, 
em Deus, fazer a diferença nesta ge-
ração.

RelembRaR é ReviveR o que foi 
bom veR aconteceR

Tudo começou em 2010. A Apóstola 
Ana Marita, de forma tímida, reuniu 
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as mulheres para um tempo de edifica-
ção. A ideia era fazer ministrações com 
ensinos direcionados ao universo femi-
nino, à luz da Bíblia. 

Como foi maravilhoso! Foi tão mara-
vilhoso que não paramos mais... As 
mulheres foram compartilhando suas 
experiências e, para muitas, essa data 
faz realmente parte da agenda anual e 
prioritária em suas vidas. 

Verdade é que a Palavra de Deus, quan-
do lançada em solo fértil, sempre vai 
produzir frutos. E assim tem sido: A 
cada ano, temos bebido das fontes do 
Senhor e recebido unção fresca e reno-
vadora para seguirmos firmes na cami-
nhada.

E como relembrar é reviver o que foi 
bom ver acontecer, compartilhamos 
com você uma trajetória resumida, mas 
marcante, de cada ano do Congresso 
Mulheres de Honra. Você, que partici-
pou de todas, ou de algumas edições, 
com certeza, lembra o que mais marcou 
você e como foi importante viver esses 
momentos...

2010 – uma GeRação de mulheRes 
de honRa

O início da caminhada foi marcado pela 
vida de Deus derramada em nossas vi-
das através da Apóstola Valnice Milho-
mens, Bispa Sônia Hernandes, Pastora 
Alda Célia e Marina Silva.
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2011 – o PeRfil da mulheR de honRa

No Templo, o crescimento era notório. Nosso 
exército ultrapassou 4 mil mulheres, sedentas 
para aprender o que Jesus tinha para lhes entre-
gar como porção. Tivemos um homem como con-
vidado especial, o cantor Kleber Lucas.

2012 – imPactando a sua GeRação com uma 
mente bRilhante

Que ano especial! Recebemos da nossa Apa. Ma-
rita Terra Nova e da Dra. Adriana Muller, psicó-
loga cristã norte-americana, ministrações sobre a 
construção de uma mente brilhante pela verdade 
e renovação na Palavra de Deus.

2013 – a inteliGência emocional tRans-
foRma a GeRação

Para nos falar sobre esse tema tão importante 
para as mulheres, recebemos o Procurador Re-
gional da República, Guilherme Schelb, e a Pas-
tora Ângela Sirino. As mulheres aprenderam que 
Inteligência Emocional é uma ferramenta pode-
rosa para seguir firme nos caminhos do Senhor.
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2014 – Uma Mente Saudável em meio 
a uma Geração Perversa

Em 2014, a Apóstola Marita introduziu 
como preletor oficial do Congresso, o Após-
tolo Renê Terra Nova, convidado de honra. 
Juntos, eles ministraram à vida das mulhe-
res alertando sobre os cuidados necessários 
para ter uma mente saudável no mundo em 
que vivemos. 

2015 – vencendo as cRises do século

A forma de vencer qualquer crise, é sempre 
se firmando na Palavra de Deus. E para mos-
trar isso na prática, a missionária Edméia 
Williams e a cantora e Pastora Fernanda 
Brum, falaram de suas experiências de vida 
e ministraram palavras de encorajamento às 
mulheres.

2016 – RefoRmadas PaRa tRansfoRmaR 
teRRitóRios

De um território distante, do outro lado do 
Oceano Atlântico, recebemos a Apóstola 
Tina Matias, de Luanda, na Angola. Mulher 
cheia do poder de Deus, ela nos abençoou 
com palavras de encorajamento para trans-
formarmos os territórios que estamos ocu-
pando e os que Deus ainda vai nos entregar. 
Esteve conosco também Damares Alves, Mi-
nistra da Mulher, Família e Direitos Huma-
nos e a Pastora Lauriete.
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2017 – mulheR RefoRmista, a co-
luna da família

A Apóstola Marita pautou todo o Con-
gresso desse ano no versículo de Pro-
vérbios 14:1, que diz: “Toda mulher sábia 
edifica a sua casa; mas a tola a derruba com 
as próprias mãos.” E como convidada es-
pecial, recebemos a cantora Cassiane.

2018 – conGResso de homens 
mulheRes e casais

Uma edição inusitada e muito espe-
cial. Pela primeira vez, os Congressos 
de Mulheres e de Homens foram re-
alizados simultaneamente, em espa-
ços diferentes. Os convidados foram o 

Pastor Altomir Rangel, Margô Rahhal e 
Guta Oliveira.

2019 – GeRando sonhos extRa-
oRdináRios

Literalmente, aprendemos a sonhar os 
sonhos de Deus. Destaque para a mi-
nistração do Apóstolo Renê que falou 
sobre a restituição dos sonhos, afir-
marmos que Deus é especialista em 
mudar históricos de calamidade e criar 
esperança onde não existe. A cantora 
Eyshila marcou a vida das mulheres 
com seu exemplo de fé e superação, 
gerando sonhos extraordinários, mes-
mo em meio a grandes perdas, como a 
do filho Mateus.
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2020 – mulheRes de honRa 

Em 2020, voltamos para o início. A Apóstola 
Marita decidiu que o Congresso voltaria a ter 
sempre o mesmo tema de quando começou: 
Mulheres de Honra. E trouxe como convidada 
a Pastora Isa Reis. Juntas, elas ensinaram as mu-
lheres sobre o tema proposto.

E assim, seguimos vivendo a cada ano novas 
experiência com o nosso Papai e crescendo em 
intimidade com Ele...

Mulheres de Honra- 13
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“Quero, entretanto, que saibas ser Cristo o 
cabeça de todo homem, e o homem, o cabeça da 
mulher, e Deus, o cabeça de Cristo.” 
(I Coríntios 11:3)

A bênção de Deus vem sobre a vida da 
mulher de honra como resultado da 
obediência, porque ela cumpre o pro-
pósito de glorificar a Deus. 

A mulher de honra sabe reivindicar 
as promessas de Deus e promove uma 
estrutura diferenciada dentro do seu 
lar. Ela cumpre os Princípios Bíblicos, 
é feliz e desfruta da bênção do Senhor 
em todas as áreas da sua vida. E quan-
do vê que uma maldição familiar quer 
se instalar, se levanta na força do Se-
nhor para que a harmonia do lar não 
seja destruída, cuidando, assim, da 
comunhão na família e do equilíbrio 
emocional dos filhos.

Toda mulher de honra segue ao Senhor 
em obediência e aceita ser exortada 
para ter mudança no seu caráter, as-
sim como você, amém?! E se você tem 
passado muitas guerras, pode ser por-
que tem quebrado alguns princípios 
que trazem maldições para a sua vida e 
para dentro da sua casa. Mas isso pode 
ser encerrado hoje! Vamos nos levan-
tar como um exército de mulheres que 
vivem para Deus e sabem se posicionar 

A Mulher de Honra cumpre 
os Princípios Bíblicos
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para demolir o mal que se instalou e 
trouxe consequências sérias para todos 
os membros da família. 

O princípio tem que ser preservado. 
Quando o princípio é quebrado, co-
meçamos a inverter o papel. Mas hoje, 
Deus vai nos devolver para o lugar que 
Ele tem preparado para cada uma de 
nós.

O PROCEDER DA MULHER DE 
HONRA QUE CUMPRE OS PRINCÍ-
PIOS BÍBLICOS

Em I Pedro 3:1-6 lemos: “Mulheres, sede 
vós, igualmente, submissas a vosso próprio 
marido, para que se ele ainda não obedecer 
à Palavra, seja ganho, sem palavra alguma, 
por meio do procedimento de sua esposa, ao 
observar o vosso honesto comportamento 
cheio de temor. Não seja o adorno da espo-
sa o que é exterior, como frisado de cabelos, 
adereços de ouro, aparatos de vestuário; seja, 
porém, o homem interior do coração, unido 
ao incorruptível trajo de um espírito manso 
e tranquilo, que é de grande valor diante de 
Deus. Pois foi assim também que a si mesmas 
se ataviaram, outrora, as santas mulheres 
que esperavam em Deus, estando submissas 
ao seu próprio marido, como fazia Sara, que 
obedeceu a Abraão, chamando-lhe senhor, da 
qual vós vos tornastes filhas, praticando o 
bem e não temendo perturbação alguma.” 

Não estamos soltas, temos um referen-
cial a seguir, como Sara, a mãe de todas 
as mulheres da fé. Só que, para seguir 
Sara como um referencial, é necessário 
abandonar o referencial de Jezabel, 
que trazemos do mundo e, às vezes, 
nem percebemos.

Quando não cumprimos os princípios, 
vivemos longe da prática da Palavra de 
Deus na nossa vida e no casamento, e 
isso atrai o espírito de Jezabel.

QUEM ERA JEZABEL?

A história dessa mulher está em I Reis 
21. Jezabel significa onde está o prínci-
pe. Ela era uma princesa fenícia, filha 
do sacerdote, rei de Sidom e se casou 
com o rei Acabe. Reinou em Israel, 100 
anos depois da morte de Davi. Por ser 
poderosa, arrogante, e de fortes convic-
ções, se opôs a Deus e espalhou a ido-
latria em todo Israel. 

A adoração de Jezabel era dirigida ao 
deus pagão da fertilidade, Baal. Ela 
era controladora e queria converter 
Israel à sua religião que perseguia e 
matava todos os profetas. De caráter 
forte, Jezabel poderia ter sido como o 
Apóstolo Paulo, mas se destacou como 
uma mulher perversa, idólatra, impe-
tuosa, feiticeira, manipuladora e que 
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foi governada por um principado que 
adotou o seu nome. Jezabel é sinônimo 
de perversidade.

O espírito de Jezabel é um poder ce-
lestial de influência mundial. Não é 
simplesmente um demônio que se 
apossa de um indivíduo, é um poder 
que transcende as fronteiras e pode 
afetar nações inteiras. Opera em con-
junto com os principados das áreas que 
consegue adentrar.

Estes poderes demoníacos do espírito 
de Jezabel incluem espírito de mani-
pulação, controle, cobiça, perversão 
e ocultismo, constroem fortalezas nas 
mentes das pessoas e as levam à imora-
lidade. Este espírito pode operar no dia 
a dia de uma família normal, que deixa 
de ouvir a voz de Deus e que não segue 
os princípios bíblicos para a sua casa.

INFLUÊNCIAS DO ESPÍRITO DE 
JEZABEL NA VIDA DA MULHER

• Dentro da Igreja tem espírito reli-
gioso;

• Gosta de oração, mas em casa vive 
brigando;

• É mal-humorada e insensata;

• Castra a liderança do marido e de 
qualquer líder que puder (ainda que 
faça isso de forma inconsciente);

• É mandona, birrenta, rixosa;

• Vive guiada pelas suas emoções e 
não pela Palavra de Deus;

• Menospreza outras opiniões;

• É agressiva e passa a ideia de que é 
espiritualmente mais forte;

Ministração- 17
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• Manipula o marido e a vida dos fi-
lhos e de quem quer passar por ela;

• 
• É metida a mulher resolvida demais 

e que não depende nem precisa de 
ninguém;

• Nunca consulta o marido – as dívi-
das chegam sem ele saber por que 
foram contraídas.

INFLUÊNCIA DE JEZABEL NA VIDA 
DOS FILHOS

FILHAS MULHERES

• As meninas criadas por mães domi-
nadoras podem manifestar compor-
tamento masculino ou agressivida-
de excessiva, porque são reprimidas 
na verdadeira feminilidade.

• Algumas têm semente de rebelião, 
manipulação, controle, dificuldade 
de confiar em homens e se entregar 
ao domínio de um homem. Sempre 
ouviram que homens não prestam, 
como resultado do trauma da mãe.

• Por conta de um pai fraco, a menina 
buscará fora, sempre cedo demais, 
um homem macho que supra suas 
carências de mulher que precisa de 
referencial de homem. No entanto, 
não consegue se relacionar porque, 
dentro dela, ela não se submete ao 
homem. Sente a necessidade emo-
cional, mas não se submete. Por 
isso, o relacionamento não dá certo. 
Desenvolve a promiscuidade facil-
mente.

FILHOS HOMENS

• Comportamento masculino com-
prometido.

• Alguns se tornam sexualmente 
agressivos.

• Dominam a mulher a força, para se 
vingar da mãe dominadora (incons-
ciente).

• O filho pode responder a intimida-
ção da mãe tornando-se tirano.

18 - Ministração
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• Tem medo da mulher fazer com ele 
o que a mãe fazia com o pai.

• Se tornam fracos como o pai e vão 
em busca de uma mulher como a 
mãe, porque esse é o modelo que 
têm.

• A regência do espírito de Jezabel 
deforma a personalidade dos filhos.

VENÇA O ESPÍRITO DE JEZABEL E 
VOLTE PARA O MODELO BÍBLICO

Em I Pedro 1:4-10, Pedro nos ensina 
que se crermos entraremos no relacio-
namento familiar com Deus, no qual os 
filhos demonstram as características do 
Pai Celeste. Assim como em outros tex-
tos, como Romanos 8:9; Gálatas 2:20; I 
João 5:1.

Sara é um exemplo de mulher que con-
fiou em Deus e obedeceu ao marido, 
acompanhando-o na caminhada para 
uma terra desconhecida. Nós somos 
filhas de Sara. Então, vamos aprender 
com ela o que a sua vida nos ensina:

• Seguir a liderança do marido

Seguir a liderança do marido é uma 
missão que você tem aqui na terra. 
Renê sempre fala do quanto somos 
diferentes, mas isso não nos impede de 

servimos ao Reino. Eu escolho seguir 
a liderança dele, porque entendo que 
Deus, em Seu plano, estabeleceu que a 
família tivesse um só cabeça, para que 
nela reinasse a unidade da paz. Um 
corpo humano não funcionaria bem se 
tivesse duas cabeças, porque, com cer-
teza, dariam direções e ordens diferen-
tes. O mesmo ocorre com a família. Em 
situações de impasse, ela deveria ceder 
em prol da unidade do lar.

• Respeitar o marido

Respeitar quer dizer considerar digno, 
estimar, mostrar respeito, mostrar aten-
ção especial, valorizar opiniões. Você 
não precisa chamá-lo de senhor, como 
Sara, mas tem que entender a impor-
tância de ser uma mulher submissa, 
que está debaixo de uma missão – isso 
é ser uma auxiliadora idônea, como 
está escrito em Gênesis.

Deus criou a mulher para ser auxi-
liadora idônea de Adão, pois ele não 
conseguiria resolver as coisas sozinho. 
Então, como uma mulher de honra, 
entenda que sua missão é dar apoio ao 
marido para que a família tenha suces-
so em tudo o que faz. Ser submissa não 
é perder a sua vontade, pelo contrário, 
é ter atitude de vontade para ajudar, 
auxiliar, ser livre de teimosia, é ter obe-
diência em amor, é saber descansar e 
se reclinar, tendo postura de confiança 
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no esposo, assim como você confia no 
Senhor.

• Ser pura e reverente

“Vestem-se com decência, não são imo-
rais, não requisitam na cama atos imo-
rais (sexo desnatural).” (Tito 2:8)

A mulher de honra evita que as impu-
rezas do mundo venham para dentro 
de casa, através de vestimentas, músi-
cas e o estilo de vida mundano atual. 
Cuida da linguagem para que seja sem-
pre santa e irrepreensível. Cuida bem 
de si, do corpo, da saúde e da casa. Ou 
seja, ela busca equilíbrio em tudo.

E aqui, mulher, eu quero abrir um pa-
rênteses pra dizer a você que o seu ma-
rido precisa ter uma esposa atraente, 
para que ele sinta prazer e alegria em 
estar na sua companhia. Os homens 
são estimulados pelo que veem; então, 
não dê brecha para o inimigo. Sabendo 
que a beleza não está só em como você 
se veste, mas também no fato de ter um 
espírito manso e tranquilo.

• Ter um espírito manso

Ser mansa não é ser covarde, não é ser 
uma mulher fraca. Jesus foi considera-
do manso e era corajoso e forte, tanto 
que morreu na cruz por mim e por 
você. A Mulher de Honra entende que 
ter um espírito humilde, igual ao do 

nosso Mestre, é um presente de Deus, 
como descrito em Filipenses 2.

Busque esse espírito humilde, que não 
significa ser retraída, fraca ou acovar-
dada. Humildade de espírito aponta 
para a completa ausência de orgulho 
pessoal e para a completa confiança e 
segurança em Deus. Seja mansa, gentil, 
tratável, humilde, e não áspera, gros-
seira, violenta, arrogante. Seja uma 
mulher que sabe responder de forma 
sábia e calma, sendo moderada em 
tudo que fizer. E quando falarem de 
você, suporte as injúrias com paciência 
e sem ressentimento, como uma mu-
lher que conhece o caminho do rela-
cionamento com Deus, apresentando 
tudo na Cruz.

A mulher de honra obedece a Deus, 
não somente por obrigação ou medo, 
mas porque acredita que Ele está no 
controle de tudo. E assim caminha com 
mansidão, mesmo nas situações difí-
ceis, como Sara fez quando Abraão a 
entregou a Abimeleque, e ela confiou 
no Senhor e recebeu livramento. A mu-
lher de honra sabe que quando o mari-
do falhar, porque homens erram, ainda 
assim, Deus não falhará.

• Encontrar seu valor aos olhos de 
Deus

Você foi criada por Deus e Ele ama 
você. Essas duas razões já são suficien-
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tes para você encontrar seu valor. Hoje, vemos 
mulheres buscando valorização em coisas banais. 
Quando a mulher encontra seu valor aos olhos de 
Deus, ela não fica pregando para o marido des-
crente, porque ela crê no que está escrito em I Pe-
dro 3:1. Ela prega calada, só com o testemunho, e 
espera em Deus sabendo que o mais, Ele fará. Ela 
é marcada por fé e confiança inabaláveis no seu 
Criador; não anda por circunstâncias, nem opri-
mida, nem estressada, dando dor de cabeça para 
as pessoas, mas ela é a solução para os que estão 
com problemas ao seu redor.

A mulher de honra é equilibrada e constrói o lar 
com suas atitudes e não o destrói com rixas e con-
fusões. Não é tola, é sábia.

Ministração- 21

Você foi criada por Deus 
e Ele ama você.!

CONCLUSÃO

Não é fácil vencer o espírito de Jeza-
bel e se expor ao tratamento, porém, 
Deus vai curar a nossa geração e fazer 
de nós um exército de mulheres valo-
rosas. Vamos nos expor à Palavra de 
Deus, que tem promessa, mas tam-
bém tem confronto para nossas vidas. 

Deus nos gerou para o louvor da Sua 
glória. Não viveremos aprisionadas 
pelo espírito de Jezabel, mas cumpri-
remos o propósito para o qual fomos 
criadas pelo nosso Pai.





Quem é Ana Marita Terra Nova? Certa-
mente, em palavras, não podemos des-
crevê-la. Porém, resumidamente, pode-
mos dizer que ela é uma mulher de Deus 
cheia de misericórdia e amor e exerce al-
gumas funções de liderança.

Ana Marita Terra Nova é esposa, mãe, 
discipuladora, amiga, Pastora, Apóstola, 
líder da Rede de Mulheres do MIR e da 
Rede de Casais, ao lado do seu esposo, e 
líder do Ministério da Restauração, uma 
Igreja na Visão Celular no Modelo dos 
12, que dá cobertura a várias outras Igre-
jas no Brasil e nas nações.

Uma mulher de honra, valorosa, que não 
se atém aos títulos e posições que ocupa, 
ou aos reconhecimentos que recebe por 
onde passa. Seu caráter, sua forma de li-
dar com cada pessoa, respeitando, aman-
do e cuidando, são suas marcas registra-
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das. O compromisso com Deus e com 
Seu Reino fazem dela uma referência 
para os milhares de discípulos a quem 
ela tem tocado.

Literalmente, de Itagibá, no interior da 
Bahia, para as nações. Como Deus son-
da e conhece os corações, ela foi apro-
vada quando ainda não era conhecida. 
Já na adolescência, mostrou que era 
uma mulher de honra, quando, ao per-
der sua mãe, cuidou dos irmãos mais 
novos com muito amor.

E como tudo na vida dela aconteceu de 
forma precoce, ainda adolescente, en-

tregou sua vida a Jesus e foi morar em 
Recife para fazer o Seminário de Edu-
cadoras Cristãs (SEC). Tudo no tempo 
de Deus, vivendo o tempo formoso 
e perfeito do Senhor e deixando Ele 
cumprir os planos dEle na sua vida. 
E foi lá no Seminário que conheceu 
Renê Terra Nova, o homem por quem 
se apaixonou e construiu não apenas 
uma família biológica de 4 filhos e 2 
netos, mas também uma linda família 
espiritual com filhos incontáveis. 

Sempre reservada e dotada de muita 
sabedoria, escreveu 8 livros de edifica-
ção para as mulheres: Edificando Pé-
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rolas, O Perfil da Mulher de Honra, 
Inteligência Emocional transforma 
a Geração, Mentes Brilhantes, Uma 
mente saudável em meio a uma gera-
ção perversa, Vencendo as crises do 
século, Reformadas para transformar 
Territórios, Mulher Reformista – a co-
luna da Família. Os livros foram mais 
uma forma que ela encontrou para es-
tender a mão às pessoas que ela não vê 
fisicamente, mas que pode tocar atra-
vés das páginas escritas.

Um dos seus grandes amores no ser-
viço cristão é a obra social, por isso, 

em meio a todos os seus afazeres, en-
contra tempo para liderar o Serviço 
Social do MIR, atendendo centenas 
de pessoas com ações de saúde, cida-
dania e cooperando para o bem-estar 
também emocional e social de pesso-
as carentes.

Por tudo isso e muito mais que não é 
possível registrar aqui, nos sentimos 
agraciados por Deus em tê-la como 
nossa Pastora e líder espiritual. Se há 
uma mulher de honra a quem deve-
mos reconhecimento é a Ana Marita 
Terra Nova.
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