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Graça e paz!
 
Escrever as boas-vindas da 23ª edição do 
Congresso Internacional de Resgate 
da Nação tem um peso de vitória maior 
que dos anos anteriores. Afinal, não es-
tamos realizando mais um evento, mas 
vivendo a concretude de uma história. E 
que história!
 
O decreto de conquista da geografia, li-
teralmente, tem se cumprido. Porto Se-
guro será homologada Capital Histórica 
da Nação. As palavras liberadas se cum-
priram nesse território que Deus colo-
cou no nosso coração desde 2000, onde 
fizemos anualmente atos e decretos pro-
féticos. Olho para quando começamos e 
vejo o quanto valeu cada investimento. 
Hoje, podemos dizer que já estamos co-

lhendo o que foi plantado e que não con-
seguimos dimensionar o que Deus ainda 
fará. Verdadeiramente, temos visto a boa 
mão de Deus sobre nós. Claro que tudo 
isso só foi possível porque o favor do Se-
nhor nos alcançou e você esteve conos-
co, como uma atalaia, um arauto.
 
O que dizer? O nosso coração está cheio 
de gratidão e expecto por sermos tes-
temunhas fiéis de que o Senhor age em 
favor na nossa Nação. Eu e você só esta-
mos aqui desde o início porque cremos 
que: “Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, 
e o povo ao qual escolheu para sua herança.” 
(Salmos 33:12). Podemos declarar que 
esta Nação é o Brasil, pois nos movemos 
em fé para ver essa realidade cumprida 
diante dos nossos olhos.
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Chegamos até aqui louvando e engran-
decendo o nome do nosso Deus e mais 
unidos e convictos de que estamos ser-
vindo ao Reino e cumprindo o propó-
sito de pagar preço pelo nosso amado 
Brasil. E você, talvez até sem saber, foi 
um grande motivador para mim, para o 
MIR e para o M12, no sentido de per-
severar, crendo que, em todo o mun-
do, o Senhor mantém firme homens e 
mulheres dispostos a orar, interceder, 
clamar e jejuar para que tenhamos um 
Brasil transformado e redimido.
 
Obrigado por ser um Apóstolo, Bispo, 
Pastor, Líder e Discípulo que pensa no 
Reino e veio se unir a nós nesta edição 
do Congresso Internacional de Res-
gate da Nação, em Porto Seguro/BA. 
Nem mensuramos o que Deus vai nos 
entregar aqui, mas estamos certos de 
que Ele nos surpreenderá.
 
Sempre cri que o Senhor tomaria a nos-
sa causa e faria com que o lema da nossa 
bandeira que diz: Ordem e Progresso, 
seria uma verdade experienciada por 

nós. Sigo crendo que nas mais diversas 
áreas, no nosso país, inclusive na Políti-
ca, essa verdade será estabelecida. Vive-
remos com ordem e assim alcançaremos 
o progresso, exatamente como a Bíblia, 
o Livro Sagrado, diz que a nossa vida 
deve ser pautada. 
 
Conto com você para continuarmos tra-
balhando por um Brasil com uma nova 
perspectiva. Juntos estamos transfor-
mando a história, como fruto do disci-
pulado M12, respaldados na Palavra de 
Deus.
 
Bem-vindo a um novo tempo de sinais, 
milagres, prodígios, maravilhas e, tam-
bém, de decretos proféticos cumpridos 
diante dos nossos olhos, por Aquele que 
tem restaurado a nossa Nação.

 

Apóstolos Renê e
Marita Terra Nova
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Lembramos com saudades da primeira edição do Congresso de Resgate da Nação, no 
ano 2000. Um povo ousado, mas não muito numeroso, seguindo um homem de Deus, que 

saiu do norte com destino a Porto Seguro, o berço do nascimento do Brasil.
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Naquele tempo, já acreditávamos pela 
fé, mas ainda não podíamos ter a dimen-
são de tudo o que Deus faria pelo Brasil 
e pelo povo brasileiro, por meio da Sua 
Igreja.

Vinte e três anos se passaram, e hoje es-
tão diante dos nossos olhos os milagres 
que o Senhor já manifestou, e no nosso 
coração está guardada a certeza de que 
grandes promessas ainda vão se cum-
prir, no momento apropriado.

Ao longo desse tempo, estar em Porto 
Seguro tem nos ensinado a sonhar com 
um Brasil transformado, redimido, res-
gatado, de povo santo, íntegro, próspe-
ro e feliz, e que serve a um Deus que 

não compactua com a corrupção, com 
a injustiça, com a maldade e com a ido-
latria.

DECRETOS PROFÉTICOS PARA 
RESGATAR A NAÇÃO

Os céus do Senhor têm sido abertos 
sobre o Brasil toda vez que o Apóstolo 
Renê Terra Nova, se coloca como um 
servo disposto a declarar o que Deus 
imprime em seu espírito.

Algumas palavras ainda ecoam forte até 
hoje, como: “Em 2008 o Brasil será ou-
tro” e “Em 2010, o Brasil aos Seus pés”. 
E Deus tem honrando as declarações 
proferidas pelos lábios do Apóstolo, 
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que são poderosas armas proféticas lança-
das sobre Porto Seguro, o Útero da Nação 
brasileira, a partir do qual, toda o país tem 
sido abençoado, com quebra de maldição e 
estabelecimento de princípios espirituais.

Somos gratos a Deus por mudar a nossa 
sorte e por termos conquistado esse ter-
ritório profético. E agora estamos dispos-
tos a continuar trabalhando para manter 
essa conquista, afinal, um grande preço 
foi pago, com lágrimas, arrependimen-
to esforço, jejum, oração e rendição aos 
pés do Senhor. Agora, como nos ensina o 
nosso mentor, é preciso avançar, pois, “é 
inteligente conquistar, mas a sabedoria se 
manifesta quando conservamos o que con-
quistamos”.

Seguimos colocando em prática a visão de 
conquista que nos move e convocando os 
Atalaias espalhados pelo Brasil para conti-
nuarem a caminhada, porque os sonhos de 
Deus não têm fim.

PORTO SEGURO, UMA GEOGRA-
FIA DE PROMESSA

O tema deste ano faz referência a tudo o 
que esse lugar representa. Um território 
santificado, uma geografia que tem sido 
regada com oração, jejum e muitas decla-
rações de bênção, cura e libertação.
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Cada palavra que um dia foi lançada, de 
cada morador do Brasil, de perto e de 
longe, presencial ou virtualmente, está 
plantada nessa terra fértil e dará frutos a 
cem por um.

GRATIDÃO

É tempo de relembrar tudo o que cons-
truímos e também de expressar gratidão 
àqueles que estiveram conosco desde o 
início ou se juntaram no meio do cami-
nho, como John Kelly, Peter Wagner, 
Mike Murdock, Tom Hess, Myles Mu-
roe, Valnice Milhomens, Larry Stocks-

till, Joseph Mattera, Dorothy Bedford, 
Annika Klotz Daley, Chad Daniel, Mi-
chael Bolton, Edméia Willians, Silas Ma-
lafaia, Magno Malta, Marco Feliciano, 
Marina Silva, Gilmar Britto, Ludmila 
Ferber, Cassiane, Asaph Borba, Fernan-
da Brum, Ana Paula Valadão, Fernandi-
nho, Thalles Roberto e muitos outros.

E o nosso agradecimento especial é para 
os líderes da Visão Celular no Mo-
delo dos 12, mentores do Congresso 
de Resgate da Nação e abençoadores 
do Brasil, Apóstolos Renê e Ana Marita 
Terra Nova.
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“Ora, o SENHOR disse a Abrão: Sai-te da 
tua terra, da tua parentela e da casa de teu 
pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-
-te-ei uma grande Nação, e abençoar-te-ei 
e engrandecerei o teu nome; e tu serás uma 
bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e 
amaldiçoarei os que te amaldiçoarem; e em ti 

serão benditas todas as famílias da terra. As-
sim partiu Abrão como o SENHOR lhe tinha 
dito, e foi Ló com ele; e era Abrão da idade 
de setenta e cinco anos quando saiu de Harã. 
E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, 
filho de seu irmão, e todos os bens que haviam 
adquirido, e as almas que lhe acresceram em 



Harã; e saíram para irem à terra de Canaã; e 
chegaram à terra de Canaã. E passou Abrão 
por aquela terra até ao lugar de Siquém, até 
ao carvalho de Moré; e estavam então os CA-
NANEUS naquela geografia. E apareceu o 
SENHOR a Abrão, e disse: À tua descendên-
cia darei esta terra. E edificou ali um altar ao 
SENHOR, que lhe aparecera. E moveu-se dali 
para a montanha do lado oriental de Betel, e 
armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente, 
e Ai ao oriente; e edificou ali um altar ao 
SENHOR, e invocou o nome do SENHOR. 
Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda 
para o lado do sul.” (Gênesis 12:1-9)

Sai da tua terra e da tua parentela – que 
instrução é essa? Esse sair é uma ordem, 
mas não é uma ideia fácil de entender e 
quase improvável de obedecer. Para sair 
de onde você está, é preciso sair de onde 

você é. Muitos não estão no território, 
muitos são o território; estão presos, 
arraigados, plantados e não conseguem 
romper. O que é isso? É que muitos es-
tão em algum lugar, mas outros são o 
lugar.

A ordem de Deus para Abraão rompia 
fronteiras que não são comuns e signifi-
cava um deixar completo, que envolvia:

• Sair da geografia física

• Sair da geografia emocional

• Sair da geografia moral

• Sair da geografia financeira

• Sair da geografia espiritual

MINISTRAÇÃO12



SAIR DA GEOGRAFIA DO CO-
NHECIDO PARA O DESCONHE-
CIDO

O que significa sair da geografia do co-
nhecido para o desconhecido? Já ouvi 
muitas frases: “Você não me conhece!”, 
tanto para o lado bom, como para o 
lado pejorativo. “Você não sabe quem 
sou eu!”, que coisa forte! Mas, os es-
tudos comportamentais advogam que 
as pessoas vivem em seus universos e 
que se ignoram e não sabem quem elas 
são. Exemplo: Eu nem sei quem sou eu, 
quanto mais quem você é. A teoria do 
existencialismo diz que a maior crise 
do homem é: “Quem eu sou, de onde 
vim, para onde eu vou”. A lei do exis-
tencialismo nos desfia à autopercepção, 
ao autoconhecimento. O que eu estou 
fazendo aqui? Por que eu vim a este lu-

gar? Quem é você para me interpretar, 
se você não me conhece?

Sócrates, 4 séculos antes de Jesus, já in-
quietava a psique dos seus discípulos: 
“Conhece-te a ti mesmo! A visão epicu-
riana já dizia que tínhamos que sair dos 
sofismas, das perguntas para as quais 
não teríamos respostas. Porém, para es-
tarmos consolidados, precisamos saber 
onde estamos. Abraham Lincoln dizia: 
“Se você não sabe para onde vai, por que 
sairá de onde está?”. Então, a questão de 
explorar geografias externas não é sim-
ples, se você não tomar uma decisão.

O movimento hippie, na década de 60, 
foi o maior desafio na vida do ‘eu sou 
livre’, pois colocar uma mochila nas 
costas e não se resolver por dentro é ca-
minhar para o destino de lugar nenhum. 

para Abraão rompia fronteiras que não são 
comuns e significava um deixar completo

A ordem de Deus“
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Então, onde está o segredo? Ainda insisto 
com você que: Se não soubermos o desti-
no, ignoraremos o processo, e quem igno-
ra processo não se encontrará com o seu 
futuro (propósito). E como cumpriremos 
o propósito? Quem obedece o princípio, 
encontra o propósito.

Bem, estamos estudando sobre Abraão, o 
Pai da Fé. Sabe o que é isso? O Senhor não 
daria uma tarefa de descortinar destinos a 
alguém vazio de crenças nEle. Então, três 
fatos antecederam a conquista de territó-
rio para que essa geografia fosse habitada:

1. Deixar a si mesmo, a geografia in-
terna

2. Deixar as geografias externas

3. Deixar os apegos emocionais

Abraão conseguiu? Processualmente sim, 
mas no imediato, não. Ele rompeu den-
tro dele mesmo, rompeu com as situações 

externas, rompeu com coisas e com gen-
te, mas não rompeu na questão emocio-
nal, tanto que carregou com ele um pro-
blema. Esta é a questão: Nossas carências 
emocionais podem complicar o processo 
de conquista da terra. O que Ló tem a ver 
com a chamada de Abrão? Nada! E qual a 
consequência disso? Inúmeras! Os adicio-
nais da nossa chamada retardam a geogra-
fia que deveria ser conquistada.

Brasil é Geografia da Promessa? De 
que mais precisamos? Então vamos lá! 
Você conhece Jesus? Para Ele se fazer car-
ne, precisou deixar a Sua glória. Ou seja, 
não tem como você conquistar a geogra-
fia prometida, se não assumir o princípio 
de deixar. “De sorte que haja em vós o mesmo 
sentimento que houve também em Cristo Je-
sus, que, sendo em forma de Deus, não teve por 
usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mes-
mo de nenhuma reputação, tomando a forma 
de servo, fazendo-se semelhante aos homens; e, 
achado na forma de homem, humilhou-se a si 
mesmo, sendo obediente até à morte, e morte 

o princípio, encontra o propósito

Quem obedece“

MINISTRAÇÃO14
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de cruz. Por isso, também Deus o exaltou so-
beranamente, e lhe deu um nome que é sobre 
todo o nome; para que ao nome de Jesus se 
dobre todo o joelho dos que estão nos céus, e 
na terra, e debaixo da terra, e toda a língua 
confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para gló-
ria de Deus Pai.”  (Filipenses 2:5-11)

Deixar um deserto por outro deserto 
tem um preço. Mas, qual é o preço de 
deixar uma eternidade para vir viver na 
terra? Me explica! Sair da geografia per-
feita para a geografia dos imperfeitos. 
Sair da geografia alta para a geografia 
baixa. Sair da geografia da honra para a 
geografia da desonra. Sair da geografia 
da vida para a geografia da morte. Sair 
da geografia do completo para a geogra-
fia dos incompletos. Sair da geografia da 
exaltação para a geografia da humilha-
ção. Quem é esse Jesus? Se Abraão é o 

Pai da Fé, que nome poderemos dar a 
Quem trocou tudo por nada para trans-
formar esse nada em tudo? SENHOR 
DA FÉ!

Quando eu olho para as minhas geogra-
fias, me pergunto: O que estou fazendo 
aqui? Vinte e dois anos passados lutan- 
do, parece até uma neurose, quando, na 
verdade, é propósito. Voltando a Abraão, 
ele precisou romper com as suas geogra-
fias pagãs para entender uma promessa 
que era maior do que poderia imaginar. 
Jesus deixou a geografia divina para nos 
dar o que jamais poderíamos entender: 
Nos fazer completos. Mas deixe-me 
lembrar você de algo, a despeito de todas 
as promessas e regalias que Deus estava 
apresentando a Abrão: “E passou Abrão 
por aquela terra até ao lugar de Siquém, até 
ao carvalho de Moré; e estavam então os ca-
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naneus na terra. E estavam os CANANEUS 
naquela terra.”  (Gênesis 12:6). Qual terra? 
A terra da promessa, ou a geografia da 
promessa.

DEIXAR A TERRA

Sair da minha terra para me encontrar 
com o inimigo? Sim, porque não existe 
território inabitado. Havia uma promes-
sa? Sim! Havia vitória? Sim! Havia re-
compensas? Também! Mas não faltariam 
os CANANEUS, os filhos de Canaã. “E 
despertou Noé do seu vinho, e soube o que seu 
filho menor lhe fizera. E disse: Maldito seja 
Canaã; servo dos servos seja aos seus irmãos. E 
disse: Bendito seja o SENHOR Deus de Sem; e 
seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé, 
e habite nas tendas de Sem; e seja-lhe Canaã 
por servo.”  (Gênesis 9:24-27). Os cananeus 
eram escravos nas gerações, amaldiçoa-

dos do seu pai, servos dos seus irmãos, 
filhos da confusão, e traziam pertur-
bação mental e desordem emocional, 
aquele que angustia seu irmão.

Você acha que vai conquistar uma terra 
sem enfrentar os inimigos que existem 
nela? Como Deus me faz uma promes-
sa e me dá um território com inimigos 
dEle e, consequentemente, meus den-
tro da geografia? É porque não existe 
geografia desocupada. Temos inimigos 
internos, externos e emocionais. Jesus 
teve seus inimigos – inquietude de alma 
até a morte. Ele disse: “Minha alma tem 
angústia de morte!”. Jesus também teve 
inimigos físicos, ideólogos e espirituais. 
Nós não seremos poupados.

• Quem eram os CANANEUS nos dias 
de Jesus? Os que viviam em trevas e 
jaziam no vale da morte. 

MINISTRAÇÃO16
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• Quem são os CANANEUS nos nos-
sos dias? As ideologias que tentam 
confrontar os princípios sagrados.

• Quem são os CANANEUS que afli-
gem sua alma? Aqueles argumentos 
que autodescredibilizam você e tra-
zem perturbação no território.

• Quem são os CANANEUS que estão 
no seu território? Aqueles que são os 
confrontadores de princípios e que 
afrontam a paternidade. 

• Quem são os CANANEUS que que-
rem obstruir a sua conquista? Aque-
les que adotaram perversão e não se 
rendem ao arrependimento.

Toda conquista legítima tem uma afron-
ta no seu território. 

DEVOLVIDOS À NOSSA
IDENTIDADE

Não conquistaremos as geografias per-
turbados em nós mesmos. Essas angús-
tias que nos descentralizam do propósi-
to precisam ser vencidas. Então, vamos 
lá:

• Você lembra da questão da identida-
de: Você não sabe quem é você?

• Você lembra Abraão dizendo: “Mas 
sou um velho, como essa promessa se cum-
prirá?”  (Gênesis 15). 

MINISTRAÇÃO 17



• Você lembra Jesus perguntando: “Que 
dizem os homens que Eu Sou?”. “E saiu Je-
sus, e os seus discípulos, para as aldeias de 
Cesareia de Filipe; e no caminho pergun-
tou aos seus discípulos, dizendo: Quem 
dizem os homens que eu sou? E eles res-
ponderam: João o Batista; e outros: Elias; 
mas outros: Um dos profetas. E ele lhes 
disse: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E, 
respondendo Pedro, lhe disse: Tu és o Cris-
to. E admoestou-os, para que a ninguém 
dissessem aquilo dele.”  (Marcos 8:27-30)

• Você lembra Deus falando ao liberta-
dor: “Diga a eles que Eu Sou enviou 
você?”. “E disse Deus a Moisés: EU SOU 
O QUE SOU. Disse mais: Assim dirás aos 
filhos de Israel: EU SOU me enviou a vós.” 
(Êxodo 3:14)

Todas as vezes que CANANEUS – amal-
diçoados – (figurativo) quiserem parali-
sar você, não se pergunte quem você é 
nem se questione se você pode. Revele a 
identidade do Eu Sou em você que, com 
certeza, descobrirá quem Eu Sou é e o 
que Ele faz. Assim saberá como vencer 
qualquer CANANEU – perturbador 
do território – que deseje paralisar sua 
conquista.

Qual o seu território? Antes de se ques-
tionar se pode conquistá-lo, tenha, do 
Eu Sou, a resposta, e pare de brigar com 
quem você é. Enumere as geografias que 
você deseja conquistar e tenha seu rom-
per interno para ampliar territórios.

Rene Terra Nova
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Está mais do que na hora do cristão e 
cidadão brasileiro despertarem para a 
realidade que vivemos. Durante qua-
se 24 anos, a esquerda esteve no Poder 
da política nacional, porque nós estáva-
mos adormecidos. Estávamos, como diz 
no Hino Nacional brasileiro, “Deitados 
eternamente em berço esplêndido”, e 
nunca essa parte da letra de Joaquim 
Osório Duque Estrada fez tanto sentido.

Como consequência desse sono profun-
do, a Igreja não atentou para o avanço 
das pautas anticristãs que hoje nos ame-

açam, como as leis pró-aborto, de lega-
lização das drogas, a ideologia de gênero 
nas escolas, e a tentativa de impedir a 
propagação do Evangelho, entre muitas 
outras. 

E o resultado mais danoso, que ainda é 
imperceptível para muitos, é o desali-
nhamento da nossa Carta Cidadã com 
os princípios cristãos. Temos, então, 
uma condução cidadã que determina a 
sua praxe cidadã, sem se ater aos prin-
cípios de fé, família e visão política. Isso 
não teria importância se mais de 90% 

“Governo do Justo, transformando o cidadão
para fazer nascer uma nova Nação”.

A POLÍTICA,
A IGREJA E O 
CRISTÃO, NA 

PERSPECTIVA DO 
GOVERNO DO JUSTO
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dos brasileiros não fossem cristãos. Isso 
nos traz o seguinte questionamento: 
como um país que se considera cristão 
não tem os seus princípios fundamentais 
como a base da Carta Cidadã?

Infelizmente, o Estado Laico tem sido 
mal interpretado, pois o que vemos na 
prática é uma tentativa de coibir qual-
quer expressão daqueles que professam 
a fé e princípios cristãos. O Estado Laico 
não é proibir ninguém de professar a sua 
fé, é respeitar a fé de cada um. 

Tenho andado por este Brasil, ensinan-
do sobre a Política, a Igreja e o Cristão 
na Perspectiva do Governo do Justo, e 
tenho visto muitas escamas caírem dos 
olhos da Igreja. Não tem sido fácil, mas 
a esperança salta em nosso coração. Não 
queremos a anarquia. Não pregamos 
a desobediência à Constituição, mas é 
hora de provocarmos uma releitura da 

Carta Magna e propormos mudanças 
através de uma nova Constituinte. 

Está mais do que na hora do povo cristão 
e cada cidadão brasileiro participarem da 
vida política. É melhor falarmos hoje de 
política partidária, para que amanhã não 
sejamos proibidos de falar de Cristo. O 
povo de Cristo precisa entender a políti-
ca, gerar reflexão e questionar a atuação 
dos nossos representantes, como forma 
de fiscalização. 

A nossa liberdade está em perigo! A nos-
sa vida está em jogo! As nossas famílias 
estão ameaçadas. A nossa fé está sendo 
sufocada. Não podemos permitir isso! 

Pela Família, Pela Pátria, Por Cris-
to e pela Liberdade! 

Marcel Alexandre, 
Líder Cristão e Líder Político.

“A nossa liberdade está em perigo! A nossa vida está 
em jogo! As nossas famílias estão ameaçadas. A nossa 

fé está sendo sufocada. Não podemos permitir isso!” 
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Gilmar Britto,
um sonho concretizado e uma voz 

profética gerada para o Brasil

O Apóstolo Gilmar Britto tem muitos 
motivos para celebrar os grandes feitos 
do Senhor, nesses 23 anos de Congres-
so de Resgate da Nação, em Porto 
Seguro, na Bahia (BA). Através de gran-
des canções, que já marcaram a vida de 
milhares de pessoas e grandes momen-
tos do Congresso, ele coleciona muitas 
experiências com Deus nesse tempo, 
que culminam com a geração de um tre-
mendo avivamento, a partir do Útero da 
Nação. 

Ser a “cara” e a “voz” da adoração profé-
tico de Porto Seguro foi compreender 
a importância da redenção espiritual 
da Nação brasileira. Ele relata que foi 
a partir desse entendimento que Deus 
entregou canções que já apontavam uma 
direção de promessas para o Brasil. 
 
“Nesse tempo, canções como “Depen-
de de Mim”, que iniciam falando que 
queremos ver uma linda Nação gerada 
por Jesus, trouxe a responsabilidade 

Alessandro Bandeira
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para cada um de nós, como Nação, da 
consciência de que depende de mim, de 
cada um de nós, pagar o preço pela re-
denção da Nação”, explicou.
 
Essa música se tornou referência em 
várias edições do Congresso de Porto 
Seguro, inclusive, focada no projeto do 
Governo do Justo com a proposta de  
restauração do país. Para este ano, a can-
ção deverá ser reeditada e relembrada 
em muitas vozes. “Ela (canção) apontou 
para o futuro da nossa Nação em todos 
os cenários políticos, econômicos e so-
ciais”, completou. 
 
Sonho realizado - São mais de duas 
décadas de sementes no Útero da Nação 
brasileira. O Apóstolo Gilmar Britto 
relata, ainda, que o Congresso concre-
tizou, através das profecias e revelações 

de Deus, um sonho de infância que era 
se tornar maestro. 
 
“Deus ampliou muitos horizontes. Meu 
sonho, desde criança, era ser maestro, e 
Porto Seguro trouxe oportunidade, e eu 
me tornei maestro. Sempre sonhei em 
ter uma orquestra com todos cantando 
juntos no Altar pela redenção no Brasil, 
e isso foi possível.  Eu passei a escrever 
canções e os arranjos para que, a par-
tir do Útero da Nação, pudéssemos ter 
canções orquestrais em nossas igrejas”, 
disse.
  
Geografia da Promessa -  Com o 
tema deste ano: “Brasil, Geografia da 
Promessa”,  o Apóstolo Gilmar Britto 
retrata que uma nova onda de avivamen-
to está sendo gerada na Nação.
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“Temos uma geografia que foi prometi-
da a nós. Ela é tanto espiritual quanto 
física. Deus nos entregou uma palavra 
profética, a partir da boca da Pastora 
Ludmila Ferber, em 2020, em Manaus, 
quando ela disse que Deus iria desentu-
lhar os Poços. Isso foi há dois anos quan-
do Deus derramou um novo mover que 
aponta para uma grande onda de aviva-
mento. Tudo isso que está acontecendo, 
como pandemia, dentre outras coisas. 

Deus moveu para uma grande onda de 
avivamento, e eu creio que a partir do 

Brasil, Deus irá nos usar como Igreja, 
no Modelo dos 12, como ponta de lança 
nesse mover de avivamento”, declarou.
 
Entre as novidades para este ano está a 
canção “Face a Face”, que revela so-
bre a restauração do Altar de adoração 
a Deus, destacando a promessa do Pai 
para o Brasil.  “Quem vai fazer a restau-
ração é o Senhor, mas temos que estar 
conectados com Ele. O levita que honra 
o Altar de Deus será, por esse mesmo 
Altar honrado. Eu tenho isso comigo 
nesses 23 anos”, finalizou.

Deus derramou um novo
mover que aponta para uma
grande onda de avivamento. 
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Nos 522 anos do Brasil, um clamor ecoa 
para os milagres do Senhor na Nação. Já 
são mais de duas décadas de profecias, 
decretos e avivamento gerados por um 
povo incansável na luta de ver uma Na-
ção rendida aos pés do Senhor Jesus.
   
Desde o ano 2000, os Apóstolos Renê 
e Ana Marita Terra Nova cumprem o 
chamado, com inúmeras lideranças 
do M12, de preparar o Brasil para um 
grande avivamento com mudanças ex-
pressivas nas áreas social, econômica, 
política e espiritual.
 

Com a proposta de declarar um novo 
Brasil e quebrar as maldições trazidas 
pelos imigrantes há mais de 500 anos, 
o Congresso de Porto Seguro, na Bahia, 
transformou-se em um celeiro de ata-
laias treinados para expandir a lingua-
gem dos céus em cada canto da Nação.
 
De norte a sul, o Congresso já atraiu 
milhares de pessoas e se consolidou no 
calendário de eventos da cidade baiana, 
por movimentar a economia e o turis-
mo religioso na cidade, e na agenda das 
Igrejas do M12 em todo o território na-
cional.

Porto Seguro,
Capital do Avivamento

Alessandro Bandeira
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Preletores, cantores e lideranças reno-
madas de várias nações e do Brasil já mar-
caram presença, assim como autoridades 
políticas conhecidas no país. Nessa sinto-
nia espiritual pelos propósitos de Deus, 
destaca-se também o trabalho feito por 
um exército de voluntários de todos os 
estados brasileiros nas mais diversas áre-
as, como música, dança, intercessão, re-
cepção, comunicação, figurinos, teatro, 
administrativo, entre outras.
 
É fato que o Congresso em Porto Seguro 
enche os corações de amor pela Pátria. “É 
uma verdadeira mobilização em favor da 
redenção da nossa Nação, e temos visto 

a mão poderosa do Senhor operar gran-
des milagres, revolucionando a política, 
abrindo portas de prosperidade finan-
ceira, revelando pecados escondidos. Sa-
bemos que muito mais Deus ainda quer 
fazer para nos dar um futuro de esperan-
ça”, declara o Apóstolo Renê Terra Nova.
 
Aos olhos humanos, algumas profecias 
eram quase impossíveis de se concreti-
zarem, mas com a força da unidade da fé 
e aliança, a Igreja contemplou mudanças 
no comando presidencial do país. Esse 
foi um dos feitos que direcionaram a Na-
ção para um novo tempo de temor ao 
evangelho com a aproximação da maior 



autoridade política do Brasil aos princí-
pios de Deus.

Além do cenário sociopolítico, outras 
transformações e mudanças na Nação 
foram observadas através de testemu-
nhos pessoais, nas equipes e nas geogra-
fias estabelecidas.
 
Desafios vencidos – Quem um dia 
imaginou aquele auditório com exten-
sas arquibancadas vazias, em pleno pe-
ríodo do Congresso? Em 2020, no pri-
meiro pico da pandemia da Covid-19, 
no Brasil, não foi possível atrair a multi-

dão para Porto Seguro. O eco das vozes 
proféticas foi escutado em cada lar da 
Nação que se interligou às redes sociais, 
nesse tempo, para acompanhar a trans-
missão feita pelo Apóstolo Renê e uma 
parte de sua equipe, direto de um espa-
ço reservado em Porto Seguro.
 
Os profetas não se calaram! No ano se-
guinte, em respeito às medidas restriti-
vas por conta da pandemia, foi realizada 
já com público reduzido, mais uma edi-
ção do evento. E assim se manifestaram 
os milagres de Deus na vida do povo. A 
persistência foi a marca e a promessa 
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um direcionamento para se levan-
tar memoriais para Deus em todo 
esse tempo.
 
“Temos muitos motivos para agra-
decer a Deus, afinal, são mais de 
23 anos ininterruptos em que esse 
Congresso é realizado, pois, nem 
mesmo nos últimos anos, em que 
vivemos o pico da pandemia de 
Covid, a programação deixou de 
acontecer”, disse o Apóstolo Renê.
  
Geografia do Senhor - Em um 
ano em que se completa mais um 
ciclo de milagres, o povo de Deus 
será ainda mais numeroso, demar-
cando território em Porto Seguro 
e atraindo a glória do Senhor para 

o lugar escolhido para nascer o 
Brasil.
 
Em 2022, a cidade de Porto Seguro 
vai ser sede do Governo Federal, 
no dia 22 de Abril, por ocasião da 
data que marca a chegada dos por-
tugueses ao Brasil.

Quanta honra e quanta alegria no 
coração daqueles que se dispuse-
ram, em todo esse período, a crer 
nos grandes feitos do Senhor, assim 
como na vida de todos aqueles que 
herdaram esse legado de avivamen-
to que invadiu as casas, as células, 
os estádios e toda a Nação procla-
mada como a Geografia da Pro-
messa!
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MAIO
12, 13, 14 – Congresso de Família
28 – Encontro de Casais

JUNHO
16 a 18 – Congresso Internacional M12
19 – Aniversário Ap. Renê Terra Nova
28 – Unção Pastoral Ap. Renê Terra Nova

 

JULHO
07 – Apostolado Marita Terra Nova
14, 15 e 16 - Congresso de Crianças
19 – Aniversário PIBREM
29 e 30 – Conexão JUMP

AGOSTO
11 a 13 – Congresso de Mulheres
19 a 21 – JUMP Sumaré

Maio
D         S         T         Q         Q         S          S

Junho
D         S         T         Q         Q         S          S

2022Agenda

Julho
D         S         T         Q         Q         S          S

Agosto
D         S         T         Q         Q         S          S
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SETEMBRO
06 e 07 – Congresso Apostólico
15, 16 e 17 – SER (Seminário Empreendedores do Reino)

OUTUBRO
09 a 16 – Caravana para a Festa dos 
Tabernáculos
20 – Aniversário MIR

NOVEMBRO
16 – Aniversário de Apostolado Renê Terra Nova
24 a 26 – Congresso de Homens

DEZEMBRO
08, 09 e 10 – Fonte Conference
12 – Dia do Discipulador
24 – Aniversário da Apa. Marita
23, 24, 25 – Musical

Setembro
D         S         T         Q         Q         S          S

Outubro
D         S         T         Q         Q         S          S

Novembro
D         S         T         Q         Q         S          S

Dezembro
D         S         T         Q         Q         S          S

Acompanhe todos os
Congressos do MIR Online no site 

www.mironline.com.br
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Inscrições Abertas
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