
TEMA 2022: Minha Geografia é Território da Promessa

Publicação do Ministério Internacional da Restauração

Nº 1164 | 31 de Julho de 2022



Agosto
Olhem, observem e obedeçam, pois estou reivindicando Meu direito e convocando Meu povo à 
santidade. Não omitam Meu Nome nem neguem Minha Palavra. Como lhes prometi, mudarei a 

sorte do Meu povo e lhes darei dias de tranquilidade.

“Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões, e ações de 
graças, por todos os homens; Pelos reis, e por todos os que estão em eminência, para que 

tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade; Porque isto é bom e 
agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos, e ve-

nham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus, e um só Mediador entre Deus e os 
homens, Jesus Cristo homem. O qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para 

servir de testemunho a seu tempo.” (I Timóteo 2:1-6)

DECRETOS  2022

LEITURA BÍBLICALEITURA BÍBLICA

01 Agosto

II Samuel 18
Jeremias 22
Romanos 9

02 Ago

II Samuel 19
Jeremias 23
Romanos 10 e 11

03 Ago

II Samuel 20 e 21
Jeremias 24
Romanos 12

04 Agosto

II Samuel 22
Jeremias 25
Romanos 13 e 14

SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA

SEXTA SÁBADO DOMINGO ANOTAÇÕES

05 Agosto

II Samuel 23
Jeremias 26
Romanos 15 e 16
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II Samuel 24
Jeremias 27
Marcos 1

07 Agosto

I Reis 1
Jeremias 28
Marcos 2
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Vem aí o maior congresso juvenil do Brasil o 
JUMP Sumaré 2022! A juventude estará reuni-
da, entre os dias 19 e 21 de Agosto, na Estância 
Árvore da Vida, na cidade de Sumaré (SP), para 
o maior mover de Avivamento já visto no país.
 
Nesta edição estarão presentes o Pastor Marco 
Feliciano; os levitas Théo Rubia e Jhonas Serra 
e o Ministério Retiro Tour.
 
Os nossos mentores, Apóstolo Renê Terra Nova 
e os coordenadores do Jump, Pastores Hélcio 
e Larissa Terra Nova Maia, estarão presentes 
para abençoar a vida da juventude, além de toda 
equipe do M12 do Brasil.

 

AVIVAMENTO
 
Com o tema “Avivamento”, o congresso vai ser 
um divisor de águas na vida dos líderes, discí-

pulos e de toda a geração que vem para mergu-
lhar nesses três dias de genuíno Poder de Deus.
 
Várias lideranças estão lançando a semente 
e gerando grandes expectativas para um dos 
maiores congressos de todos os tempos. 
 
A proposta é construir um legado de avivalistas 
em nossa nação, a partir da juventude brasileira 
diante do altar do Senhor.
 
Cremos que, nesses dias, o Brasil entrará em 
um outro nível de conquista e de sabedoria para 
a tomada dos territórios.
 
Influencie seus líderes, sua igreja e sua cidade 
para, juntos, recebermos uma nova unção de 
Avivamento em nossas geografias!

Ainda dá tempo de fazer inscrição!

https://www.mironline.com.br/sumare2022
https://www.mironline.com.br/sumare2022


“Você pede e não recebe, porque você pede mal 
para gastar nos seus próprios interesses.” 
(Tiago 4:3)

Aqueles que sabem acessar a presença de Deus, 
com certeza, são posicionados e lograrão êxito e 
terão o resultado acima da expectativa. O prazer 
de Deus é responder a petição dos santos e a sua 
missão é pedir. 

Quando você é um líder posicionado, seu rela-
cionamento com Deus é tudo que você precisa 
para crescer em fé e ter sua confiança estabe-
lecida. “Jesus respondeu: O que é impossível 
para os homens é possível para Deus.” (Lucas 
18:27). Existem impossíveis humanos, mas que 

são possíveis para Deus. Quando você alimenta 
sua fé em Deus, o impossível se torna possível.  

COMO SE POSICIONAR 

Alguns líderes só querem as coisas do Alto, mas 
não têm um bom testemunho na Terra dos vi-
ventes. “Mantenham o pensamento nas coisas 
do alto, e não nas coisas terrenas.”
(Colossenses 3:2).

Reavalie o conteúdo dos seus pensamentos e 
busque a mente do Alto e não ser altivo na men-
te. Essa é a forma de você sempre crer nas pro-
messas de Deus e saber se posicionar. A Palavra 

Um líder posicionado em Deus 
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diz: “Deus não é homem para que minta, nem 
filho de homem para que se arrependa. Acaso 
ele fala e deixa de agir? Acaso promete e dei-
xa de cumprir?” (Números 23:19). A promessa 
que o Eterno fez, cumprirá e dará boa direção de 
que as coisas serão do jeito dEle para que você 
seja completo na Sua resposta. Ele não mente! 
Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro 
(Romanos 3:4).

Seu posicionamento em Deus, através do novo 
nascimento, dá o direito de conversar com Deus. 
Homens e mulheres nascidos de novo têm o di-
reito de dialogar com o Pai. Você jamais ficará 
sem resposta, pois o Autor da vida tem um as-
sunto particular para compartilhar com cada um 
dos filhos.  

AMPLIANDO SUA FÉ
“... Quando, porém, vier o Filho do homem, 
porventura achará fé na terra?” (Lucas 18:8b)

Invista na sua FÉ e conquiste as causas impossí-
veis. Temos feito investimento em coisas mate-
riais, mas muitos estão ressequidos na FÉ. Tudo 
que é feito sem FÉ é pecado! “Mas aquele que 
tem dúvidas, se come está condenado, porque 
não come por fé; e tudo o que não é de fé é pe-
cado.” (Romanos 14:23)

Precisamos aprender a elevar o nível da nossa 
FÉ; a FÉ do Reino é uma FÉ santa. “Mas vós, 
amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a 
vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo.” 
(Judas 1:20). A única ferramenta ou princípio 
para agradar a Deus é se mover em FÉ. “Ora, 
sem fé é impossível agradar-lhe; porque é ne-
cessário que aquele que se aproxima de Deus 
creia que Ele existe, e que é galardoador dos 
que o buscam.” (Hebreus 11:6). Assim como a 
FÉ agrada a Deus, a incredulidade tem poder de 
ofender o Trono. “Conservai-vos a vós mesmos 
no amor de Deus, esperando a misericórdia de 
nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna.” 
(Judas 1:21)

Somos do REINO, logo precisamos da FÉ do 
Reino se quisermos ter êxito em nossos proje-
tos. “Porque o reino de Deus não é comida nem 
bebida, mas justiça, e paz, e alegria no Espírito 
Santo.” (Romanos 14:17). É um Reino de Prin-
cípios. Somos líderes de fé, por isso devemos 
nutrir esse princípio para que causas sejam con-
quistadas. “E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, 
tudo é possível ao que crê.” (Marcos 9:23). Um 
líder  de FÉ é tudo que Deus precisa para aben-
çoar uma geografia.
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Quando você é um líder posicionado, seu relacionamento com 
Deus é tudo que você precisa para crescer em fé e ter

sua confiança estabelecida.

”



CONGRESSO DE MULHERES 20226

Atenção serva valorosa, bondosa, honesta, va-
lente, virtuosa, vitoriosa e digna! Nosso Con-
gresso Mulheres de Honra 2022 está chegan-
do. Nos dias 11, 12 e 13 de Agosto, estaremos 
vivendo algo novo, vindo direto do Trono do 
Deus de Israel!
 
Coordenado pela Apóstola Ana Marita Terra 
Nova, o congresso contará com duas preletoras 
que são verdadeiras pedras preciosas do Reino: 
Pastora Tânia Tereza, que traz ensinos sobre 
Cura e Libertação, e a Missionária Gabriela Lo-
pes, escritora do livro “Não é só caos, há um 
recomeço”. 
 
Mulher, sabemos que a vida não está nada fácil, 
e estamos vivendo dias difíceis e precisamos 
andar no Espírito. 
 
Desde a antiguidade, as mulheres se esforçam 
diariamente para tomarem decisões com sabe-
doria, pautadas no equilíbrio de suas priorida-
des. Porém, como acertar no trato, em meio a 
tantas questões, como casamento, maternidade, 
formação profissional, liderança, carreira, pas-
torado, saúde emocional; tudo ao mesmo tempo 
e com sabedoria?
 
Como cumprir os propósitos de Deus em meio a 
tantos problemas? A palavra de Deus nos orien-
ta em João 15.5: “Eu sou a videira, vós as va-
ras; quem está em Mim, e Eu nele, esse dá mui-
to fruto; porque sem Mim nada podeis fazer.”

ENTREGA TOTAL
 
Reconhecer que Deus pode orientar e mudar si-
tuações é o primeiro passo da vitória!
 
Umas das principais características de uma sol-
dada de Cristo é a fé! A sabedoria não é pautada 
na força do nosso próprio entendimento, mas na 
busca insana para estar no centro da vontade de 
Deus.
 
Essa reflexão traz à memória a história de uma 
mulher cheia de fé, que não renunciou aos pla-
nos do Eterno para sua vida, mesmo diante de 
uma grande frustração, de um problema que só 
se resolveria, se um verdadeiro milagre divino 
acontecesse. Era um caso impossível.
 
Qualquer pessoa mais próxima a ela poderia di-
zer: “aceita que dói menos”, ou, mulher é me-
lhor você se conformar, afinal, se Deus quisesse 
que você fosse mãe, não teria te colocado nessa 
situação. Mas, aquela guerreira buscou a sua 
resposta em Deus.
 
Se você é nova na fé e não conhece essa história 
da Bíblia, trata-se de Ana, esposa de Elcana, um 
homem que também era casado com outra mu-
lher, que se chamava Penina.

Guarda a informação principal: Ana era estéril, 
enquanto Penina, gerava filhos (I Samuel 1.1,2). 
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No costume da época, o homem poderia ter uma 
segunda esposa, se a primeira fosse estéril para 
garantir a descendência dele.
 
Ana era muito amada pelo marido, porém, tinha 
muitos problemas, estresses, amarguras e afli-
ções com Penina, e sua maior tristeza era a de 
não poder gerar filhos. Mas, Ana era valente; 
não se conformava; não fugia da situação; nem 
jogava bálsamo na sua dor.
 
Como uma verdadeira mulher de Deus, ela foi 
insistente na busca pelo Senhor que Pode Todas 
As Coisas, mesmo diante de algo impossível e 
com o coração sangrando profundamente, se 
prostrou e clamou ao Deus de Israel:
  
“com amargura de alma, Ana orou ao Senhor, e 
chorou abundantemente”. (I Samuel 1:10)
  
Ana foi constante, pois ela sabia exatamente o 
que queria da parte do Eterno, e perseverou em 
oração, fez uma entrega total, e esvaziou-se es-
vaziou-se em oração até receber a sua benção 
(I Samuel 1:11). E isso só foi possível porque a 
bênção de Ana era para a glória de Deus, para 
que outras vidas também fossem abençoadas. 
Ana gerou Samuel e apresentou esse filho a ser-
viço do Senhor.

O que a história de Ana tem a ver com o Con-
gresso Mulheres de Honra? Tudo! No momen-
to em que Ana recebeu a Palavra de Deus em sua 
direção, ela tomou posse, creu e gerou Samuel. 

Ana foi uma mulher que usou a oração como a 
sua maior fonte de sabedoria, como forma de 
enfrentar os seus problemas, como abrigo para 
passar o dia mal e como estrada para seguir em 
frente. A oração pode muito em seus efeitos!
 
Jesus respondeu: “Eu lhes asseguro que, se 
vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão 
fazer não somente o que foi feito à figuei-
ra, mas também dizer a este monte: ‘Levan-
te-se e atire-se no mar’, e assim será feito. 
E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vo-
cês receberão”. (Mateus 21:21,22)
 
Quando você ora, o Amado de nossas almas 
ouve e responde. A oração é o primeiro pas-
so para viver os propósitos do Santo de Israel, 
mesmo diante de todos os desafios diários da 
vida. 
 
Mulher, estamos em oração e cremos que este 
congresso será um divisor de águas na sua his-
tória! Gere expectativas no Senhor! Haverá um 
derramar da graça do céu sobre a sua vida. 
 
Prepare-se! Reúna sua caravana, convide suas 
amigas, discípulas, mãe, prima, tia, avó; aquela 
mulher que você deseja que seja grandemente 
abençoada por Yeshua!
 
Venha receber dAquele que pode todas as coi-
sas, a direção, a graça e a sabedoria para seguir 
em frente! Esperamos você!

Clique para
se Inscrever!

https://www.mironline.com.br/mulheres2022


“Uns confiam em carros, outros em cavalos, 
mas nós confiamos no Nome do Senhor.” (Sal-
mo 20:7)

Não permita jamais que sua confiança em Deus 
seja minada, pois essa não é uma confiança 
de cunho humano. Este estudo vai ampliar a 
sua confiança em Deus para compreender o 
que Ele quer ministrar na sua vida no quesito 
FÉ. Nós, como filhos de Deus, não temos ou-
tra confiança, a não ser o Senhor. E isso ficou 
ainda mais claro diante da pandemia, quando 
muitos governantes provaram que não podiam 
fazer nada pelo povo. Os cientistas e os mé-
dicos, muitas vezes, não puderam fazer nada 
pelo povo. Mas Deus sempre teve uma solu-
ção.

Tudo que vivemos foi também uma oportu-
nidade para redescobrir quem é o Deus que 
servimos, que marca a nossa vida, constrói a 

nossa história, muda a nossa geografia e am-
plia a nossa FÉ.

CONFIE EM DEUS, MESMO COM 
MEDO

“Mas eu, quando estiver com medo, confiarei 
em ti.” (Salmo 56:3) 

Confiar em Deus é o sinal visível de que nossa 
fé está saudável. Confiar em momentos de paz 
qualquer pessoa poderá fazer, mas a confiança 
legítima é quando a prova bate à nossa porta 
porque o medo e a confiança não caminham 
juntos. Ou você assume confiar, ou se associa 
ao medo. Davi abortou o medo quando as cir-
cunstâncias difíceis lhe cercaram. Ele decidiu 
demitir o medo e adotar a confiança para que 
seus adversários saíssem do arraial. 

ESTUDO DE CÉLULAS8

Confie em Deus



O medo governa uma pessoa e escraviza uma 
geografia. A confiança liberta o fiel e entrega 
territórios completos ao que crê. Somos um 
povo diferente, nossa confiança está em Deus. 
Simples, mas poderoso! Um povo que confia 
fará diferença no seu território e ganhará cre-
dibilidade na sua geografia. Você não precisa 
de perfeição para confiar, precisa de atitude 
para fazer acontecer. Sempre digo: Não so-
mos perfeitos, mas somos confiáveis. Quando 
você desenvolve sua confiança até seus adver-
sários imitam sua fé. 

A confiança é um antídoto contra todas as de-
mandas negativas que estamos vivendo. Os 
homens plantaram dúvidas no coração da hu-
manidade. Precisamos de líderes que plantem 
fé? Onde encontrá-los? Porém, nosso Deus 
continua nos alimentado com palavras de 
esperança. A soberania do Senhor não pode 
ser questionada. Seu amor consolida a todos. 
“Confie no Senhor de todo o seu coração e 
não se apoie em seu próprio entendimento.” 
(Provérbios 3:5)

A maioria de nós quer que Deus responda sen-
tindo nossas expectativas, poucos perguntam 
ao Eterno: O que o Senhor está me ensinan-
do? Se depois dessa prova, você continua a 
mesma pessoa, você não aprendeu a maior 
lição da história. Confiar no Senhor, de todo 
coração, significa não desistir dos sonhos por 
causa da batalha. “Não ignore a guerra nem 
se aflija por causa dia seus adversários. Ó Se-
nhor dos Exércitos, como é feliz aquele que 
em ti confia!” (Salmo 84:12). Se você manti-
ver sua confiança em ordem, todas as adver-
sidades serão eximidas diante dos seus olhos.

AMPLIE SUA CONFIANÇA EM DEUS 

“Os que conhecem o teu nome confiam em ti, 
pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te 
buscam.” (Salmos 9:10)

FÉ é uma certeza, que não admite que a dúvi-
da nos visite. Homens e mulheres de FÉ são 
a credibilidade no território. Onde há um ho-
mem e mulher, encontramos o necessário para 
mudanças acontecerem. A nossa confiança é 
testada com as notícias diárias, mas o justo 
não será abalado. O justo não teme as más no-
tícias, porque ele está registrado na mente de 
Deus. “Porque nunca será abalado; o justo 
estará em memória eterna.” (Salmos 112:6)

O que rouba sua confiança? Conteúdos inade-
quados, mentores humanistas, teologias sem 
Bíblia, mentiras de amigos, profecias de en-
gano, relacionamentos mundanos... Quantos 
foram roubados e não sentiram que tiraram 
seu tesouro, a FÉ?! A nossa FÉ é o maior pa-
trimônio que possuímos; é desejada pelo ini-
migo e pelos adversários de Deus. Em tempos 
de prova, precisamos entender: Só o Senhor 
pode nos tirar do laço do inimigo. 

“Se não fora o Senhor, que esteve ao nosso 
lado, ora diga Israel; se não fora o Senhor, 
que esteve ao nosso lado, quando os homens 
se levantaram contra nós, eles então nos te-
riam engolido vivos, quando a sua ira se 
acendeu contra nós. Então as águas teriam 
transbordado sobre nós, e a corrente teria 
passado sobre a nossa alma; então as águas 
altivas teriam passado sobre a nossa alma. 
Bendito seja o Senhor, que não nos deu por 
presa aos seus dentes. A nossa alma escapou, 
como um pássaro do laço dos passarinheiros; 
o laço quebrou-se, e nós escapamos. O nosso 
socorro está no nome do Senhor, que fez o céu 
e a terra.” (Salmos 124:1-8) 

Sua confiança só será abalada se você deixar o 
inimigo acessar os códigos de Deus no seu co-
ração. “Esta é a confiança que temos ao nos 
aproximarmos de Deus: Se pedirmos alguma 
coisa, de acordo com a vontade de Deus, Ele 
nos ouvirá.” (I João 5:14). A confiança atrai 
o milagre. A fé faz o sobrenatural entrar na 
nossa geografia.
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HORÁRIOS DOS CULTOS

/redemiroficial www.mir12.com.br 
www.mironline.com.br mir@mir12.com.br Baixe os nossos aplicativos:

TVMIR, RADIOMIR & MIR Disponíveis para
IOS & Android

@oficialmir

Quarta
19h30 | 1ª Semana Rede de Homens
19h30 | 2ª Semana Rede de Mulheres
19h30 | 3ª Semana Rede de Casais
19h30 | 4ª Semana Rede de Empresários

Sexta
19h30 | Shabat

Sábado
15h30 | Rede de Crianças
17h30 | Rede de Adolescentes
20h00 | Fonte

Domingo
10h | Culto en Español
17h | Culto de Família

Segunda
19h30 | Reunião 
de Líderes

PARABÉNS

O MIR parabeniza o Ap. Luis Vasconcelos  
(03/08) e a líder Rachel Terra Nova (04/08).
A Família Restauração também louva a Deus 

por todos os aniversariantes desta semana.

“Tu me mostrarás o caminho da vida e me darás a alegria de tua
presença e o prazer de viver contigo para sempre.” (Salmos 16:11)

ANIVERSARIANTESANIVERSARIANTES

DA SEMANADA SEMANA

03 04

REDE DA SEMANA

REDE DE HOMENS
03/08, QUARTA-FEIRA, ÀS 19H30

https://www.youtube.com/user/redemiroficial
https://www.mironline.com.br/
https://twitter.com/oficialmir/
https://www.flickr.com/photos/oficialmir/albums
https://www.facebook.com/oficialmir
https://www.instagram.com/oficialmir/
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ROTA VIP 
(Egito -Sinai - Israel - Dubai)
04 a 20/10 
 
ROTA SPECIAL  
(Egito - Sinai - Israel) 
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