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BoAS-VindAS

Bem-vindo ao Seminário de Honra! Obrigado por 
estar presente, somando conosco e mostrando seu 
compromisso com o Rei e o Reino. Este ano vamos 
abordar o tema Nações mergulhadas no princípio da 
Família, porque o cumprimento bíblico do manda-
mento com promessa tem respaldo na honra. “Honra 
teu pai e tua mãe para que seus dias sejam fartos na 
terra.” (Êxodo 20:12) 

O assunto HONRA jamais poderá deixar de ser 
estudado, afinal, já trabalhamos sobre essas bases há 
muito tempo, especificamente por 9 anos. Contu-
do, em 2017, Ano da Família, vamos ajustar a nossa 
casa e transformá-la em um lar onde a vida em 
abundância conquistada por Jesus seja real. Quando 
temos a honra como uma verdade no seio da família, 
podemos viver o tema proposto Nações mergulhadas 
no princípio da Família, tema que primeiramente 
se entende no espírito, sob a compreensão de que o 
Senhor sempre quer nos levar a dimensões maiores, a 
começar pela nossa casa. 

No Ano da Família, estou ainda mais convicto de que 
para se formar um líder, a fim de que se torne um 
conquistador de vitórias e não um multiplicador de 
problemas, é necessário que ele seja, verdadeiramente 
líder da sua casa. E, para isso, são necessários atri-
butos que somente a honra pode plasmar no caráter 
dele. Portanto, vamos tratar a alma do nosso povo 
para viver os princípios do Reino exigidos para um 
líder maduro e conquistador de nações. 

Abra seu coração para receber a vida de Deus e de-
tectar as características que identificam a probabilida-
de de estar vivendo fora dos padrões de honra no seu 
lar. Com certeza, você sairá formado nas convicções 
que Deus tem para sua vida e para a sua família. 

Da minha parte, estou crédulo de que você sairá 
ampliado na sua vida pessoal, mas, principalmente, 
no que diz respeito ao ministério familiar, o maior 
ministério que você pode exercer e que denota a con-
quista sobrenatural que Deus tem para nos entregar. 

É chegado o tempo de praticar a Palavra que é viva 
e eficaz. Exercitar o que nos está sendo ministrado 
é fundamental. Concluo dizendo o mesmo que a 
Bíblia: que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o 
que Deus preparou para nós nestes dias de 16 a 18 de 
Março. 

Obrigado por ter atendido meu convite de honra! 
Obrigado por ser discípulo e filho de honra! Obriga-
do por se deixar ser marcado de uma forma especial. 
Serão dias que beberemos juntos da Fonte de Sabe-
doria, do Espírito Santo, e cresceremos ainda mais.

Beijos no coração,

Apóstolo Renê Terra Nova
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Há nove anos, o estudo sobre Honra faz 
parte da vida do MIR. Tantos anos dedica-
dos ao entendimento desse tema mostram a 
importância de um princípio que foi criado 
pelo próprio Deus e que é semente, alicerce, 
caminho, revelação e verdade e, também, traz 
recompensas valiosas para os que o praticam: 
vida longa, prosperidade, êxito pleno, mudan-
ça de sorte, valores do Reino, reestruturação 
de caráter, santidade...

É um assunto inesgotável e, por isso, conti-
nuamos firmes no propósito de entendê-lo 
e vivê-lo, buscando as novidades de Deus e 

certos de que Ele está nos conduzindo a alvos 
cada vez maiores.

A seguir você terá um resumo dos oito últi-
mos Seminários realizados. Leia e aprovei-
te para relembrar tudo o que foi ensinado 
durante esse tempo. Reviva a unção que Deus 
derramou sobre a sua vida, buscando se pare-
cer com Jesus, nosso padrão, o maior exem-
plo do princípio da honra, nas atitudes, nos 
pensamentos, na perfeição. Todos os sinais da 
honra estão em Cristo. Ele viveu a essência e a 
plenitude da honra.

História 
do Seminário de Honra
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2009 - O CódigO da HOnra

O Seminário abordou temas relacionados à hon-
ra de um líder guiado pelos Princípios de Deus. 
Pessoas de todo o Brasil e também da Bolívia, 
Venezuela, Estados Unidos e Portugal aprende-
ram a decifrar o código de acesso à honra, que 
abre portas para o êxito. 

As ministrações trouxeram o entendimento de 
que toda honra passa pelo coração do homem, 
que é a sede das emoções, do intelecto, das von-
tades e decisões humanas e está cheio de códigos, 
chaves e mistérios. Da mesma forma que honra 
abre portas para o êxito, a desonra abre as portas 
para o fracasso e toda pessoa que desrespeita a 
honra de seu pai e do líder, por exemplo, cai em 
prostituição espiritual e entra na ilegalidade. 

No final, ficou a lição de que precisamos ser 
investidores e não gastadores da unção que rece-
bemos de Deus. A exemplo do filho pródigo, os 
congressistas receberam a profecia de que fariam 
o caminho de volta, e que Deus devolveria a 
honra, o crédito e as vestes do filho que reina na 
casa do Pai. 

2010 - devOlvidOs à gênese
 da HOnra 

A Igreja aprendeu que precisa voltar à essên-
cia, à origem de tudo, à Gênese da Honra - que 
também é baseada em uma importante verdade 
bíblica sobre prosperidade: Jesus, ao morrer e 
ressuscitar, nos arrancou da ruína, pobreza e mi-
séria, e nos deu vida abundante no espírito, alma 
e corpo, portanto, prosperidade é um presente de 
Deus para todos os seus filhos.

Por meio de tudo o que aprenderam no semi-
nário, os participantes entenderam que podem 
ser devolvidos à essência do Eterno e viver a 
vida nova que Deus lhes oferece, mas que havia 
sido roubada.  Foi uma espécie de retorno, de 
reencontro com a bênção dos Céus que desde 
o princípio da criação estava reservada. E todos 
entraram em novo tempo! Milhares de pessoas 
entraram em profundo arrependimento pela de-
sonra a Deus, a líderes e a discípulos. O Apóstolo 
Renê Terra Nova profetizou, com base no livro 
de Oséias 10:1, que o tempo da figueira verda-
deira havia chegado e ela concederia os frutos de 
honra. “Você foi chamado para produzir. Onde se 
planta uma honra, a porta se abre”.

Essa edição do Seminário foi marcada pela pre-
sença do cantor Kléber Lucas.
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2011 - Korban
a essênCia da HOnra

Korban, a Essência da Honra, significa honrar a 
Deus, preservando Seus princípios e seguindo 
Seus mandamentos. É a honra que se dá ao Eter-
no, aos pais e aos líderes. E é impossível ter atitu-
des de honra se o sacrifício diário de negação a si 
próprio, para o bem do próximo, não fizer parte 
das atitudes diárias do cristão. Esse foi o princi-
pal ensinamento trazido pelo Apóstolo Renê e 
sua equipe, na 3ª edição do Seminário de Honra.

Quando alguém se entrega ao sacrifício da honra 
alcança o Korbanoth, começa a desenvolver um 
relacionamento íntimo com o Espírito Santo 
e isso promove algo acima do entendimento 
comum. Os escolhidos do Senhor aproximando-
-se mais do Pai e tornarem-se apaixonados pela 
Palavra, recebem revelações diretas do Eterno, 
pois as tradições corrompem os princípios e Jesus 
ensinava aos apaixonados, àqueles que realmente 
se sentiam pecadores e tinham em seu coração a 
necessidade da verdadeira cura e libertação.

A Igreja aprendeu também a percorrer os cami-
nhos de honra e sair do território de desonra, 
transformando-se em vasos novos que se entre-
gam nas mãos do Oleiro.

O Seminário, em 2011, teve um convidado 
internacional: O Dr. Mike Brown, dos Estados 
Unidos.

2012 - a Presença fala mais
 que Palavras

O Seminário trouxe entendimento a respeito do 
que é honrar com a presença.  A Igreja foi alerta-
da sobre a importância dos líderes terem cuidado 
com as pessoas que os cercam e aprenderam 
estratégias para vencer a serpente, que envenena 
e tenta tirar o líder do foco da honra, trabalhan-
do na mente e na memória, ferindo o coração 
de Deus, do discipulador e do filho, o discípulo. 
Quem se deixa levar pela serpente faz com que o 
discurso roube a força da presença, assim como 
o discurso sedutor da serpente roubou a essência 
de Adão e Eva. 

Sobre isso o Apóstolo Renê disse: “Deus vai 
fazer duas limpezas. A primeira é em você! Tudo 
aquilo que foi desonra e infectou a sua vida, que 
o magoou, feriu e o faz destilar veneno como 
a serpente, Deus vai curar. A segunda limpeza 
é que Ele mesmo efetuará o milagre que você 
precisa. Onde houver veneno, contaminação, 
Deus vai curar. Todas as vezes que o diabo olhar 
para você, vai notar que você estará plugado no 
Trono”.

Os congressistas saíram com a mente do jus-
to, que é direito de todo filho, e certos de que, 
quando somos luz, dissipamos toda treva, já que 
a desonra é um tipo de treva e um convite para a 
morte. 
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2013 - fidelidade e lealdade, 
bases saudáveis da HOnra

A Igreja ouviu verdades doloridas e sofreu im-
pactos necessários para que ocorressem mudan-
ças e assimilação de princípios. O Apóstolo Renê 
explicou que fidelidade é a mesma natureza que 
se une: “O leão se une à leoa; o homem se une à 
mulher. É um pacto espiritual, emocional, físico, 
dos que são da mesma natureza, têm o mesmo 
pensamento e o mesmo valor”. 

Já lealdade é ter natureza diferente, mas res-
peitar as diferenças e suportá-las. É fácil ser fiel 
à mesma natureza, ao mesmo pensamento, aos 
mesmos discursos. A lealdade, porém, me faz 
conviver com os diferentes e respeitar os pensa-
mentos. Contudo, é preciso ser não apenas fiel, 
mas também leal. 

Durante vários momentos a Igreja orou, adorou 
e se uniu num só clamor, pedindo uma nova 
conexão com Deus.

Nesta edição de 2013, os congressistas conhece-
ram alguns pontos turísticos de Manaus e ouvi-
ram o testemunho do mentor do MIR dizendo 
que todos os Domingos, após os Cultos de Ce-
lebração, costumava percorrer a capital, orando 
e emitindo decretos proféticos, mostrando que 
vale a pena pagar um preço e crer que o Senhor é 
especialista em transformar uma simples cidade 
em Terra de Avivamento.

2014 - eduCaçãO finanCeira & 
PrOsPeridade bíbliCa

A Igreja aprendeu sobre Provérbios 3:16: “Vida 
longa de dias está na sua mão direita; e na esquerda, 
riquezas e honra.” 

Líderes e discípulos entenderam que aqueles 
que cumprem o princípio da honra, atraem para 
si prosperidade. Por outro lado, quem desonra, 
acumula catástrofes na vida. Com base nisso, 
o Apóstolo Renê ensinou que a prosperidade 
é uma senha resultante da honra e que Deus 
instituiu a honra como um mandamento com 
promessa: longevidade, vida longa para todos que 
honram pai e mãe. 

Com base em II Coríntios 8:9, e com uma chave 
na mão, Apóstolo Renê profetizou e instruiu 
os discípulos a estarem atentos para a senha 
da oportunidade, a encontrarem a solução do 
tesouro que foi perdido. Ele também explicou 
uma nova revelação, Tsomed, senha que guarda os 
segredos para abrir portas e áreas que precisam 
ser libertas. 

O seminário também teve a participação de em-
presários que contaram testemunhos de prosperi-
dade financeira baseada nos Princípios Bíblicos e 
ensinaram sobre Planejamento e Reserva Finan-
ceira, estratégias essenciais para quem deseja ter 
uma vida próspera. Também foi ensinado que 
a imoralidade, a pornografia, a prostituição e o 
adultério, são exemplos dos vários pecados que 
levam à miséria. 

O Apóstolo Renê Terra Nova ainda falou sobre 
a importância dos Dízimos, Ofertas e Primícias 
e, nesta edição, o MIR recebeu, como convidado 
especial, o cantor Marquinhos Gomes. 
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2015 - restaurandO a HOnra
 PelO altar santO

O Apóstolo Renê levou os congressistas a refleti-
rem sobre o que é honra em um país de desonra 
e também sobre o que é honra em instituições de 
desonra. A convocação foi para que o Altar – que 
é representado pelas pessoas, suas famílias, histó-
ria de vida, unção e chamado – seja restaurado, o 
que só pode ocorrer se houver quebrantamento, 
oração, arrependimento, geração de novas experi-
ências e fé.  

Ele também exortou os congressistas dizendo 
que ninguém pode caminhar na sua própria rota, 
perdendo o curso do avivamento. Os congres-
sistas aprenderam que a tradição de homens e a 
religiosidade impedem as pessoas de conhece-
rem a verdadeira vontade do Senhor, que só será 
compreendida e vivida, de fato, quando cada um 
se dispuser a voltar ao princípio da honra. “A or-
dem é: não voltem à tradição, voltem às veredas, 
a ser apaixonados por Jesus e a honrar o Espírito 
Santo”.

A Apóstola Ana Marita Terra Nova convocou a 
Igreja a cumprir a honra através do dom da mi-
sericórdia e aconselhou que as pessoas abrissem o 
coração para abençoar outras vidas. 

2016- refOrma divina Para 
PrOsPerar nOssa geraçãO

A 8a edição do Seminário de Honra mostrou que, 
em meio às realidades da nação brasileira, a Igre-
ja deve lançar fora a corrupção do coração, pois o 
juízo de Deus começa por ela.

Os líderes foram confrontados pelo Apóstolo 
Renê, que disse: “Você que está gritando ‘fora, 
políticos corruptos’, deve observar como está o 
seu coração. Todos têm uma semente de corrup-
ção desde o Éden, mas todos, também, têm uma 
oportunidade de mudança a partir da Cruz.”

Também houve ensino sobre: Como prosperar 
em meio à crise; Reforma para sermos novas pes-
soas; A honra que traz uma mente de excelência; 
Conhecimento e Estratégia: ferramentas para 
prosperidade; Princípios Bíblicos para a prospe-
ridade; Honra na Família para viver as novidades 
de Deus; Criatividade; Profetas da Reforma e 
A Reforma no Discipulado.
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A honra é um princípio que não deve ser negli-
genciado. E esse princípio deve ser estabelecido 
dentro da sua casa, segundo o mandamento bí-
blico com promessa. Sabemos que a todo instan-
te Deus está fazendo algo novo, porque Ele não 
para nunca e muitas famílias não tem usufruído 
as novidades de Deus, por não estarem cumprin-
do o princípio da honra. 

Deus quer estabelecer um antes e um depois na 
sua vida, na sua casa. Deus quer curar o relacio-
namento entre pais e filhos, filhos e pais. No Ano 
da Família, essa bênção alcançará o seu lar, se 
você assim crer. Saiba que as mudanças que Deus 
já fez na sua vida e na sua casa, não são nada, se 
comparadas ao que Ele fará. 

COisas nOvas da Parte de deus 

Em Apocalipse 21:5, o Senhor diz: “Eis que faço 
novas todas as coisas.” Então, creia que Deus fará 
algo novo dentro da sua casa. Creia que o pro-
blema que tem roubado a sua alegria e causado 
perturbação no seu lar não mais afligirá o seu 
coração, porque Deus entrará nessa história e fará 
um milagre na sua família.

Como podemos falar de famílias, sem honra? 
Como podemos buscar mudanças em famílias 
tão arrebentadas, se não implantarmos antes o 
princípio da honra? Mas Deus enviará o mensa-
geiro da aliança para que a sua casa seja o lugar 
mais seguro que você conhece, e a sua família 

mi n i S t r A ç ã o  |   13



viverá na certeza de que tem um lar que é um 
pedacinho do Céu, usufruindo paz e segurança 
onde todos se amam e se respeitam, como deve 
ser em uma família.

Quem promove guerra na sua casa? Quem 
perturba mais? O marido, a esposa ou os filhos? 
Independente de quem seja, o importante é de-
cidir mudar, é decidir acreditar nas coisas novas 
que Deus fará. 

Não conhecemos a realidade na qual muitas 
famílias se encontram, mesmo estando na Igreja 
e aparentemente congregando de forma saudável. 
Contudo, pela boca de Deus, como profeta, que-
ro dizer a você que Deus mudará essa situação. 
Deus vai mudar a sorte da sua casa. Você sabe 
por quê? Porque muitas famílias que fazem parte 
do Reino de Deus estão infelizes e não vivem a 
vida em abundância, e o Senhor quer mudar esse 
histórico. 

Muitas casas não estão vivendo as novidades de 
Deus porque pais são líderes de outros, mas não 
líderes da própria família. Ainda estão insistindo 
em não romper com a aliança, tão somente por 
Jesus. E por esse motivo, Jesus entrará e mudará 
o histórico dessas casas para que a vida em abun-
dância seja verdadeira sobre as famílias.

O testemunho é o mais importante na vida de 
um líder de êxito. Pode-se ministrar bem em 
qualquer lugar, mas o mais importante é ser 
aplaudido em casa, por aqueles que nos conhe-
cem de perto, recebendo a honra e vivendo esse 
princípio poderoso.

A tristeza com a qual você é recebido na sua casa, 
pelo cônjuge e filhos, será trocada pela alegria e 
a interrogação, a cobrança e o descrédito serão 
trocados por certezas, verdades e credibilidade. A 
resposta da vida de Deus em você mudará todo o 
contexto do seu lar.

a visãO de HOnra é vOltada Para a 
família

Quando penso na visão de honra, não tenho 
como não lembrar da desonra que entrou na 
família de Eli. Uma família que foi ungida para 
exercer o sacerdócio e recebeu as promessas do 
Eterno, mas teve uma história com um final tris-
te, por não viver a honra entre pai e filhos, como 
a Palavra ordena. 

Em I Samuel 2:30, está escrito: “Portanto, diz o 
Senhor Deus de Israel: Na verdade tinha falado eu 
que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante 
de mim perpetuamente; porém agora diz o Senhor: 
Longe de mim tal coisa, porque aos que me honram 
honrarei, porém os que me desprezam serão despre-
zados.”

Um temor invade meu coração, porque entendo 
que podemos viver as promessas de Deus ou co-
locá-las a perder. Está em nossas mãos a decisão! 
A família de Eli recebeu a promessa de que ele e 
a sua casa estariam diante da presença de Deus 
constantemente, mas não viveram a promessa. 
Podemos concluir que um sacerdote não restaura 
a geografia da casa dos outros, se a geografia da 
casa dele está com problema. 
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Por causa da desonra, que significa quebra de 
princípios, a família de Eli fez o caminho contrá-
rio da honra e perdeu a promessa. E a lição é de 
que precisamos fazer uma rota diferente. Somos 
pela família! Não podemos ter uma família men-
tirosa. Viveremos exatamente as promessas que 
Deus tem para as nossas casas.

No Ano da Família, vamos viver mais e falar 
menos. Não somos o que falamos, mas o que 
vivemos. A maneira como vivemos define quem 
somos, porque a melhor pregação não é a que 
falamos, mas a que vivemos.

CHamadOs Para viver uma PrOmessa

Deus disse que Eli e os seus descendentes vive-
riam diante do Senhor eternamente. Ele não viu 
a promessa se cumprindo por causa da desonra. 
Mas nós, que estamos vivendo neste tempo, vere-
mos a promessa sendo cumprida nas nossas vidas 
e na vida dos nossos filhos. Teremos uma família 
que caminha por princípios e é feliz. 

Deus estava falando com um sacerdote – cohen 
– e Deus não cumpriu a promessa porque Deus 
não tem obrigação de cumprir promessa em ter-
ritório de desonra. Quando você desonra a Deus, 
que fez a promessa, deixa de ver a promessa se 
cumprir, não apenas na sua vida, mas também 
na vida dos seus descendentes. Quando entra a 
desonra, perde-se o direito da promessa.

A sua família será uma das melhores famílias no 
território da esperança. Se você quer ver as 

Nações mergulhadas no princípio da Família, 
precisa entender que começa em você, começa 
no seu casamento, começa na sua casa. Volte a 
sonhar com a promessa de envelhecer com o seu 
cônjuge, porque os filhos merecem viver nesse 
ambiente saudável, para quando crescerem, for-
marem famílias ajustadas.

Se queremos que a Palavra do Eterno se cumpra, 
temos que cumprir a nossa parte na chamada 
que Deus nos deu. Nossa casa não ficará debaixo 
de vergonha. Se honrarmos a Deus, a promessa 
nos acompanhará. E seja qual for o problema da 
sua casa, haverá solução. Seus filhos são herança 
sacerdotal, e não se perderão.

Deseje a sua família restaurada e veja a sua casa 
se tornando uma luz do Evangelho da glória 
de Cristo. Você não terá filhos como Hofni e 
Finéias, cujos nomes representam confusão e tre-
vas. Rejeite essa síndrome de contenda dentro de 
casa, e não deixe que as trevas entrem e invadam 
seu lar. 

Hoje, entrará um nível de honra divina na sua 
casa para prosperar a sua geração. Você é o líder 
levantado por Deus para mudar o histórico da 
sua geração e dos seus descendentes para fazer 
acontecer mudanças. Deus quer usar a sua vida 
como agente de contribuição para que todos 
possam ver as Nações mergulhadas no princípio 
da Família.

Apóstolo Renê Terra Nova
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de êxito. pode-se ministrar bem em qualquer lugar, mas o 

mais importante é ser aplaudido em casa”



Decretos Bíblicos para Família

Salmos 128

1. Bem-aventurado aquele que teme ao SENHOR e 
anda nos seus caminhos.

2. Pois comerás do trabalho das tuas mãos; feliz serás, e 
te irá bem.

3. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados 
da tua casa; os teus filhos como plantas de oliveira à 
roda da tua mesa.

4. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao 
Senhor.

5. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem 
de Jerusalém em todos os dias da tua vida.

6. E verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel.
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PORTO SEGURO 2017
Família no modelo bíblico

O Congresso de Resgate da Nação, em Porto 
Seguro, é o maior evento promovido pelo MIR, e 
também o mais duradouro. São 18 anos ininterrup-
tos de realização. 

A grandeza desse encontro traz desafios também 
muito amplos. Imagine o que significa reunir 
milhares de pessoas, de todas as partes do país, 
durante cinco dias. Isso exige um esforço enorme 
de investimento financeiro, de infraestrutura, de 
logística e, claro, de oração e intercessão.

Mas, todos esses desafios têm sido vencidos, ano 
a ano, em nome do nobre propósito de abençoar, 
curar, libertar e reformar a nação brasileira que ne-
cessita do clamor da Igreja de Cristo, para ver este 
país transformado em todas as áreas, especialmente 
na moral, na política e na economia.

E a edição de 2017 do Congresso já está chegan-
do! O útero simbólico da nação, carinhosa e pro-
feticamente chamada de Jerusalém do Brasil vai 
receber novamente representantes dos 27 Estados 
da Federação, desta vez para viverem e aprenderem 
mais sobre Família no Modelo Bíblico. Será um mo-
mento muito oportuno para ajustar a programação 
de Porto Seguro ao tema do MIR deste ano, que é 
Família, plano divino para reformar as geografias.

O Senhor está preparando um tempo muito espe-
cial com palavras de edificação para todos aqueles 

que já entenderam que o avivamento genuíno pre-
cisa estar pautado nas verdades do Reino de Deus e 
deve começar primeiro dentro das casas, com a cura 
do sacerdote, da esposa e dos filhos, para depois 
se espalhar por todo o Brasil de maneira rápida e 
extraordinária.

As inscrições estão abertas. Em todos os estados do 
Brasil várias caravanas estão sendo formadas e você 
ainda pode garantir a sua presença nesse mover 
profético. Participe e escreva o seu nome nessa 
grande e bonita história de resgate espiritual do país 
onde nascemos e a quem devemos amor, respeito e 
cuidado.

Venha receber ensino, participar dos Atos Proféti-
cos, ouvir decretos do Trono do Pai e marchar pelas 
ruas de Porto Seguro liberando palavras de bênção 
sobre a Nação, tudo isso sem falar que você vai estar 
em uma cidade linda e que é um marco na história 
do Descobrimento do Brasil.

Aproveite e traga a sua família. O seu esforço vai 
ser recompensado, pois os céus de Porto Seguro 
estarão abertos para derramar sobre você e sua 
casa as bênçãos e os milagres pelos quais você tem 
clamado.

Agende-se! O Congresso será realizado de 18 a 22 
de Abril. Garanta sua inscrição no site mir12.com.br
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As redes sociais estão em alta, isso ninguém pode 
negar! Facebook, YouTube, WhatsApp, Insta-
gram, Snapchat, Twitter... Quem ainda não tem 
um perfil em algumas dessas redes? Ou quem 
tem em todas? Se você respondeu sim, com 
certeza, você é uma pessoa conectada e tem todo 
potencial para usar a internet para evangelizar.   

De acordo com o maior levantamento sobre os 
hábitos de informação dos brasileiros, a Pesquisa 
Brasileira de Mídia 2015 (PBM 2015), o uso de 
aparelhos celulares como forma de acesso à inter-
net já compete com o uso por meio de computa-
dores ou notebooks, 66% e 71%, respectivamente.
O uso de redes sociais influencia esse resultado. 

Entre os internautas, 92% estão conectados por 
meio de redes sociais, sendo as mais utilizadas o 
Facebook (83%), o WhatsApp (58%) e o 
YouTube (17%).

Entre os usuários, a exposição é intensa e com 
um padrão semelhante: 76% das pessoas aces-
sam a internet todos os dias, com uma exposição 
média diária de 4h59m de Segunda a Sexta-feira 
e de 4h24m nos finais de semana. Eles estão em 
busca, principalmente, de informações (67%) 
– sejam elas notícias sobre temas diversos ou 
informações de um modo geral –, de diversão e 
entretenimento (67%), de uma forma de passar 
o tempo livre (38%) e de estudo e aprendizagem 

As redes sociais são ferramentas, em potencial, de evangelização na internet. Você pode evangelizar 
e tocar vidas com a mensagem de Cristo em vários lugares do mundo. Saiba o que fazer e o que não 

fazer nesses espaços cibernéticos que a cada dia conquistam novos seguidores  

Natacha Oliveira Rocha

Como usar as redes soCiais 
para evangelizar?
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(24%). 

O Facebook anunciou no primeiro trimestre de 
2016, que a rede social é acessada por um bilhão 
de usuários de todo o mundo todos os dias. Os 
dados também apontam o número de adeptos de 
outros aplicativos, como os serviços de bate-papo 
WhatsApp e Messenger, além da rede social de 
fotos Instagram. 

Segundo a pesquisa da rede social, o WhatsApp 
chegou a 1 bilhão de usuários, em Fevereiro do 
ano passado, e com 900 milhões de usuários, o 
Messenger está próximo de se tornar a terceira 
ferramenta do Facebook a chegar a um bilhão 
de membros. Já o Instagram tem 400 milhões de 
pessoas abastecendo o aplicativo com fotos.

Que tal usar esses dados a favor do Reino? Hoje, 
a popularização da internet e principalmente dos 
aparelhos celulares, como Smarthphones, Tablets, 
iPads, Notebooks, enfim, tem ajudado a criar no-
vos ambientes, novas amizades e novas maneiras 
de se relacionar. É uma excelente oportunidade 
de evangelismo online.  

evangelismO X eXibiCiOnismO

Antes de listar as dicas para ajudar você a evan-
gelizar nas redes sociais, faça uma pausa para 
refletir acerca de duas palavras: Evangelismo e 
Exibicionismo. A primeira temos visto pouco 
nas redes, e a segunda é a campeã, infelizmente, 
em nossa timeline. 

Como assim? Se uma pessoa já o procurou e dis-
se que através de uma palavra sua, em determi-
nada situação na rede social, ou um post, ou uma 
frase, uma imagem, uma música, ou um simples 
vídeo, falou tremendamente com ela, naquele 
momento, parabéns, você fez a diferença e com-
partilhou esperança, foi luz em sua rede social. 
No entanto, se entre seus amigos, você fala 

apenas o seu cotidiano, os seus passos, como por 
exemplo: O que temos para hoje? O que vou usar 
no Culto? Que esmalte ou sapato combina; indo 
para academia; acordei chateado, estou de TPM; 
ou ainda se você está em dúvida se come China 
in Box ou se está indo para o Lanche do Zezi-
nho; indo jogar uma pelada.
 
Ou ainda as famosas frases e versículos motiva-
cionais com aquelas fotos sensuais, os homens 
sem camisa, e as mulheres com aquele decote, 
mostrando os seios ou quase tudo... entre outras 
situações... Sinceramente, é essa diferença de 
uma pessoa que nasceu de novo? É essa a posição 
de um cristão? Saiba que não!

É tempo de parar de se exibir e fazer realmente a 
diferença na vida de milhares, ou melhor dizen-
do, milhões de pessoas que esperam por uma 
palavra amiga, de incentivo, de ânimo, de fé e de 
esperança. 

Da próxima vez que você fizer uma Live no Ins-
tagram, Facebook, ou ainda atualizar o seu status 
no WhatsApp, que tal pensar menos em você 
e falar mais de Jesus? Que tal falar o quão bom 
foi, por exemplo, a Célula, ou o 12, ou aproveitar 
para convidar pessoas para ir à Igreja? Não fique 
no comum! Faça algo novo! Use a criatividade 
que Deus deu a você. 

Se Jesus tivesse vindo em nosso tempo, com 
certeza usaria todas as ferramentas possíveis para 
alcançar a nova geração, sabiamente, claro. Que 
possamos imitá-lO ou aprender com a frase: “Se 
você não tem nenhum desejo de levar outros para 
o Céu, você mesmo não está indo para lá.” (C.H. 
Spurgeon)

evangelizandO na internet

Evangelizar na internet significa que você tem 
mais chance de alcançar pessoas em vários luga-
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res de sua cidade, do Brasil e do mundo. Oportu-
nidade essa que no método tradicional não seria 
possível. Lógico que evangelizar pessoalmente 
sempre será mais eficaz, entretanto, online, tenha 
convicção de que você pode alcançar mais vidas, 
e, consequentemente, fazer também o que a pas-
sagem de Marcos 16:15 diz:  “E disse-lhes: Ide por 
todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura.”

A seguir, veja três dicas que podem ajudar você 
a desenvolver um trabalho de evangelização nas 
redes sociais:

1. Escolha uma rede social

Que redes sociais usar? É a primeira pergunta 
que vem à cabeça. Você pode usar a que você 
mais se identifica e a que você mais gosta. Não é 
preciso ter atuação em todas as plataformas, mas 
deve-se aproveitar muito bem as que se escolhe. 
Um planejamento mensal é fundamental.
 
Temos várias redes sociais. É só escolher: Face-
book, Instagram, YouTube, WhatsApp, Snap-
chat, Twitter, etc. Após escolher, seja perito nela. 
Hoje, temos vários tutoriais e e-books online 
disponíveis para ajudar. Fale também com ami-
gos que já possuem trabalho nas redes sociais, ou 
busque um especialista com quem possa trocar 
ideias. O importante é começar e não desistir. 

2. Tenha testemunho e seja dedicado 

Seja exemplo dos fiéis! “Ninguém o despreze pelo 
fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os 
fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e 
na pureza.” (I Timóteo 4:12). Tenha testemunho! 
Não adianta pregar o que você não vive.

Seja dedicado! Dedique um tempo para planejar 
o que você postará diariamente. Hoje, há uma 
infinita possibilidade de você mesmo fazer mí-
dias no PC ou no próprio celular. Escolha mú-
sicas, faça vídeos, enfim, use a criatividade. Falta 
de tempo não deve ser a sua desculpa para não 
ser dedicado, afinal, você tem tempo livre, basta 
querer. 

3. Tenha o desejo de ajudar o próximo e não 
apenas de ganhar dinheiro

Você está no mundo para servir e ajudar o 
próximo! Muitos estão errando na intenção. Se 
você tem um chamado, a consequência do êxito 
virá. Deus te abençoará e as demais coisas serão 
acrescentadas. Mas, não vá pensando em abrir 
um movimento revolucionário com fins lucrati-
vos. Se a sua intenção é ajudar e evangelizar, abra 
uma conta ou um perfil na internet com o desejo 
de realmente ajudar as pessoas. 

Lembre-se de que pregar o Evangelho é sinô-
nimo de ajudar e amar as pessoas. Deus nos 
diz claramente: “Pois toda a Lei se resume num só 
mandamento, a saber: “Amarás o teu próximo como a 
ti mesmo.” (Gálatas 5:14)

Saiba que um versículo, um vídeo, um post, uma 
reflexão pode mudar o dia de alguém. Pronto 
para começar? Deixe o Espírito Santo falar atra-
vés de você. Busque-O, ore, jejue e mãos à obra! 
“ … Levantai os vossos olhos e vede os campos que já 
estão brancos para a ceifa.” ( João 4:35) 
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“Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham 
os que a edificam; se o Senhor não guardar a cidade, 
em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar 
de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, 
pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os 
filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o 
seu galardão. Como flechas na mão de um homem 
poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-a-
venturado o homem que enche deles a sua aljava; não 
serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à 
porta.” (Salmos 127:1-5)

Este é um lindo salmo didático, que foi escrito 
com o objetivo de instruir, ensinar, formar men-
te, trazer reflexão e, especificamente, mostrar o 
pensamento de Deus sobre a família. Há, porém, 
algumas palavras-chaves que preciso situar muito 
bem.

- Edificar, do hebraico, bãnãh: construir, fundar, 
estabelecer, reedificar, fabricar, formar e fazer; 
utilizado no sentido de construir casa, ter filhos, 
construir família.

- Filho, do hebraico, ben ou bat, derivados do 
verbo bãnãh. Então, é a mesma raiz da palavra 
para edificar casa e para gerar filhos, ou seja, 
remete-nos à descendência.

- Guardar, do hebraico, mishmah ou mishmereth, 
que significa vigiar. A primeira versão da palavra 
tem o cunho militar e nos fala que Deus é Yavé 
Tsavaot, o grande general, que vence as batalhas.

- Casa, beith, que significa família, lar, terra, lugar 
de habitação com caráter permanente. 

- Herança, banin, possessão, propriedade, adqui-
rir, herdar, tornar como possessão. 

- Senhor, Adonai, o Deus único e verdadeiro.

Com o entendimento clarificado dessas palavras, 
passamos a entender o Salmo desta forma: “Se 
Adonai não estabelecer a família, em vão traba-
lham seus construtores. Se Adonai não vigiar a 
cidade, em vão vigiam os guardas. Não há senti-
do levantar de madrugada e se atrasar para deitar 
se é só para comer o pão sofrido do trabalho. Aos 
seus amigos, Deus o dá até enquanto dormem. A 
possessão que Adonai concede são os filhos. Seu 
salário é o fruto do ventre. Os filhos gerados na 
juventude são flechas na mão de um guerreiro. 
Feliz o homem que enche sua aljava com elas. 
Não será derrotado nas portas da cidade quando 
entrar em juízo contra os seus inimigos.”

Este salmo nos traz verdades revolucionárias:

1. deus dá a segurança

1.1 Deus edifica a casa
A Bíblia diz que Adonai edifica a casa, ou seja, 
constrói, funda, forma. Nasce, então, a certeza 
de que se a luta chegou até a família, não é para 
destruí-la, mas para construir, para formar, para 
reedificar. Em meio às lutas, o Senhor constrói 
valores e verdades dentro de cada integrante da 
família e a vitória chega. Mas, não é você que irá 
fazer, é Deus que fará através de você. Se você 
não deixar o Senhor edificar a casa, você estará 
trabalhando em vão. Deixe o Senhor edificar a 
sua casa e usar a sua vida como instrumento de 
edificação.

Família, Um PRincíPiO 
dE hOnRa na POlíTica
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1.2 Deus guarda a cidade
A insegurança tomou conta das cidades e o 
Senhor mostra que as estratégias meramente hu-
manas não são suficientes. Precisa-se de homens 
e mulheres com a mentalidade do Governo do 
Justo, cheios de Deus, da Sua realidade libertado-
ra e abençoadora, alcançando e libertando outras 
vidas. O que está acontecendo é endemoninhado 
querendo dar conta de endemoninhado, perdido 
querendo impor ordem. O Senhor é o guarda e a 
sentinela, porque Ele põe ordem na cidade com 
autoridade moral, ética e pela verdade da Palavra 
derramada na Igreja, transformando cada cristão 
em um soldado de Cristo. 

2. Deus nos faz prosperar
Todo decreto da Palavra nos conduz para o 
caminho da prosperidade. Deus provê finanças 
e a nossa renda é dada por Ele. Aqueles que não 
permitem que o Senhor edifique a casa perdem 
o sono. Em meio a um desafio, só se perde sono 
por dois motivos: ou está sendo despertado para 
orar, ou tem ausência de Deus. Se é para ficar 
acordado durante a noite, que seja em vigília, 
orando. O seu sono no meio da tempestade 
sinaliza oração a Deus, confiança inabalável no 
Senhor que tudo provê. Esse não é o sono do 
preguiçoso, mas o sono de quem tem paz, con-
fiança, esperança e descansa no Senhor.

3. Deus dá fecundidade
Os filhos são herança do Senhor. Deus nos dá 
prosperidade para consolidar filhos na geografia 
edificada pelo Senhor. São eles o maior tesouro 
que Deus pode nos dar. E você, como agente 
transformador de geografias, gera uma descen-
dência que traz em si essa firme e viva consciên-
cia. 

família, PrinCíPiO de HOnra, semPre!

Este salmo, como verdade universal, nos mostra 
que a chamada do Eterno é para que as nações 

mergulhem no princípio da família. E essa verda-
de tem sido nossa bandeira principal no monte 
da Política.

Todas as nossas ações se fundamentam no prin-
cípio da honra à família. Se surge uma indicação, 
um Projeto de Lei, uma votação, a pergunta pri-
meira que fazemos é: Honra a família? Será bom 
para a família? Manterá a integridade da família?
Baseados nesse princípio e com muita garra, 
conseguimos aprovar e a Câmara promulgou a 
Lei 439 que proíbe a inclusão da Ideologia de 
Gênero na grade curricular das escolas munici-
pais. Esta é uma grande vitória da família!

Na época da discussão do PL eu perguntei e 
agora pergunto novamente: Será que as escolas 
precisam ensinar às crianças a ideologia de que 
‘menino não nasce menino e que menina não 
nasce menina, mas que se descobrem menino ou 
menina no desenvolvimento social’ para tratar 
sobre respeito, cidadania, tolerância e diversida-
de?

A escola é um espaço de formação, é responsável 
pela reprodução social no ensino dos conteúdos 
da grade curricular orientados pelos projetos po-
líticos pedagógicos, para alcançar o objetivo claro 
de formação de cidadãos autônomos, plurais e 
capazes de lidar com a diversidade. Através do 
respeito, tudo isso é possível!

Observe que através de uma AÇÃO POLÍTI-
CA nós protegemos a família e garantimos uma 
grande vitória para o Governo do Justo, para 
a geração reformista que está nascendo, para a 
Manaus de hoje e das gerações futuras. 

As nações são convocadas a mergulhar no princí-
pio da família e, no sacerdócio político que exer-
ço e que o Governo do Justo exerce no Brasil, 
família é e sempre será um princípio de honra!
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