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4 Levou o povo a sentir importante.
Esta experiência fez nascer neles um
novo sentimento de comunidade. Isto
se mostra na maneira como se dispõe a
enfrentar os inimigos de fora.

5 Enfrentou os opositores (“Sambalate,
o horonita, e Tobias, o oficial amonita,
ficaram muito irritados quando viram
que havia gente interessada no bem dos
israelitas.”  Neemias   2:10   NVI ) 
Resposta de Neemias (“Eu lhes
respondi: O Deus dos céus fará que
sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus
servos, começaremos a reconstrução,
mas, no que lhes diz respeito, vocês
não têm parte nem direito legal sobre
Jerusalém, e em sua história não há
nada de memorável que favoreça
vocês!”   Neemias   2:20   NVI )

1 Diante um desafio, sentiu a dor do
próximo, orou e jejuou (“Quando ouvi
essas coisas, sentei-me e chorei.
Passei dias lamentando-me, jejuando
e orando ao Deus dos céus.”
 Neemias   1:4   NVI ). 

2  Neemias foi um instrumento usado
por pelo Espírito de Deus para criar
uma motivação no coração de um povo
arruinado. (“Também lhes contei
como Deus tinha sido bondoso comigo
e o que o rei me tinha dito. Eles
responderam: “Sim, vamos começar a
reconstrução”. E se encheram de
coragem para a realização desse bom
projeto.”
  Neemias   2:18   NVI ). 
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Apóstolo Rowilson Oliveira 

Eram 12 portas e cada equipe era responsável por 1

3  Mostrou Como organizar o povo de
modo que todos envolvessem e
assumissem sua parte.  Cap 3 (“O sumo
sacerdote Eliasibe e os seus colegas
sacerdotes começaram o seu trabalho e
reconstruíram a porta das Ovelhas. Eles
a consagraram e colocaram as portas
no lugar. Depois construíram o muro
até a torre dos Cem, que consagraram,
e até a torre de Hananeel.” Neemias  
 3:1   NVI ) 

A organização da reconstrução do muro e das portas
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Nossas vigílias tem sido cada dia mais
tremenda e de aprendizado sobrenatural sobre
nossas vidas. Inicialmente estivemos
louvando a Deus com o grupo Revive Nations.
Tivemos também durante nossa vigília  nossos
Evangelistas Dirce, Vanderleia e Marlos e
Letícia orando por discípulos que o Senhor
tem mandado, vidas preciosas que estão se
achegando aos pés do Jesus Cristo.
Ministrações a respeito dos dízimos e ofertas,
porque a única forma de repreender o
devorador é obedecendo a palavra de Deus, 
 não podemos esquecer do momento kids que
foi mais que especial, com nossa cinegrafista
Isabelle participando do nosso Quiz, não foi só
criança que participou não, os adultos também
fizeram questão de participar, dentro do tema  
da semana cada pequenino do avivamento foi
ministrado. Além dos comentários com nossos
missionários Rodrigo Silva e Gabriela
Machado, trazendo ali a participação dos
nossos irmãos. Coreografia e um vídeo a
respeito do significado dos muros e portas em
nossas vidas, quem estava atento foi
grandemente abençoado e edificado.

Reconstruindo os muros, tema que vem sido
ministrado por nossos Apóstolos ao longo da
semana.  Aprendemos a respeito de Neemias
que apesar de estar bem alojado e bem
confortável em sua vida, se colocou no lugar
daquele povo. E se colocou diante de Deus e
dos homens para reconstruir os muros que
haviam sido destruídos. Deus honrou dando
graça e assim o Rei o abasteceu com muitos
materiais. Porém os inimigos tentaram barrar
essa construção. Em nossas vidas  não é
diferente,  sem os muros e sem as portas (
assim como aquele povo) estamos frágeis e 
 podemos ser atacados facilmente por
inimigos. Os muros é a proteção da cidade e
essas portas serviam para controlar o fluxo 
 de entrada e saída de pessoas na cidade. 
 Porém com o muro destruído eles perdiam
esse controle. Nas nossas vidas é o mesmo.
sem muros, sem proteção, sem portas, sem
controle do que entra ou sai em nossas vidas.

Quando os muros e as portas da nossa vida
estão firmes com orações,  jejum,  leitura
da palavra de Deus,  envolvimento com as
coisas do Reino,  participação nas Lives,
vigílias, web rádio, temos a certeza que
estamos protegidos, porém quando por
algum motivo esses muros estão caídos
deixamos livre acesso pro inimigo atacar
as nossas vidas, pois um dia só que
ficamos sem orar, causamos uma
rachadura nos muros da nossa vida
espiritual.
Se seu muro está caído, fale com o Rei dos
reis ele vai honrar sua vida, vai te dar os
materiais necessários para que seu muro
seja reconstruído,  ore, clame, chore, peça
perdão ao Senhor, vai ver que logo seus
muros estarão bonitos e firmes
novamente. Mas tome uma atitude e Deus
estará com você.
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RESUMO DA SEMANA 

VIGÍLIA DO AVIVAMENTO
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“O propósito seria de doar o valor que o Senhor
colocasse em nosso coração e iriamos ofertar até o
fim do ano. Então eu ofertei o primeiro mês e nos
meses seguintes eu pude ver dinheiro caindo em
minha conta, eram valores altos, e ali eu pude ver
Deus me honrando assim como a bíblia fala que “Deus
dá semente ao que semeia.  E estamos vendo aqui
essa benção de Deus, graças a Deus hoje estou com
meu carro e ele tem aberto a cada dia  portas  e eu só
tenho que agradecer pois é muito bom trabalhar na
casa de Deus e ter a oportunidade de desenvolver
talentos. Quero agradecer primeiramente a Deus e
aos Apóstolos e também toda a equipe pela imensa
oportunidade" .

“É um grande prazer ver o crescimento, ver o desenvolvimento da obra, como Deus tem
nos capacitado pra fazer essa obra. Aconteceram muitos milagres também, muitas
coisas pudemos ver Deus provendo e hoje nós já estamos partindo para o acabamento
da obra, já colocamos a laje semana passada. Poder estar envolvido como pedreiro, e
poder participar de tudo é uma honra e  eu vejo uma grande benção pois eu sei que vai
ser um ponto estratégico para aquela região de Minas Gerais, para todos os irmãos que
forem ali fazer missões, ficar lá por dias na obra de Deus, temos um lugar pra ficar
graças a Deus por isso e sou muito feliz em ver o desenvolvimento e o crescimento”

O Trabalho nas obras do Avivamento não param, e tem sido tantos 
os feitos em prol à essas obras, que não tem como não fazer uma série de entrevistas
contando detalhes maravilhosos sobre isso. Hoje trouxemos a entrevista de Gabriel

Campos representando a obra de Campos Gerais e Domício José da obra de Monjolinho,
ambos levitas na cidade de Minas Gerais. 

E começamos com Gabriel Campos contando tudo pra gente.

“Toda vez que os irmãos vêm de São Paulo eles
sempre veem algo novo na igreja e hoje já temos
uma equipe que coloca a mão no arado. E já não
vendemos mais cachorro quente, mas vendemos
em torno de 120 á 125 marmitex em cada evento,

ultrapassamos a meta, graças a Deus, vemos
realmente o agir de Deus e o desenvolvimento de
cada discípulo. É colocado desafio para cada um
deles, pois é necessário delegar função á cada

um para que seus talentos sejam desenvolvidos”.
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Gabriel conta um pouco de como foi o início
dos trabalhos em Campos Gerais e as
dificuldades que encontraram naquele local.

“No início nós não tínhamos uma equipe,
não tínhamos discípulos que nos
ajudassem. Tanto eu e o Jardel éramos
líderes de equipes de acampamento
quando estávamos em São Paulo, e isso nos
ajudou bastante pois aprendemos muito a
respeito de pedir doações e colocamos isso
em prática  aqui”.

Gabriel conta que ele juntamente com Jardel foram em busca
de doações de materiais de construção e também atrás de doações de ingredientes

para fazerem festival de cachorro quente, e assim levantavam fundos para a
construção e reforma da casa de Deus e com isso viu Deus abrindo portas.

Com tantos milagres vividos em Campos Gerais, Gabriel nos conta um testemunho o qual foi
fruto de um desafio lançado para a igreja em prol da construção e reforma da igreja.

E Domício José deixou sua entrevista e contou pra gente que fazer parte da equipe de
 Levitas do Monjolinho é um grande prazer. Domício esta desde o 

começo da obra, da fundação.

OBRAS DO AVIVAMENTO: ENTREVISTAS
COM OS LEVITAS (Parte 2)
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E outro milagre foi agora quando nós
batemos a laje, que inclusive o Apóstolo
falou que ele pensou em perder o concreto
inteiro, esse aí foi o nosso pensamento
também, a laje não aguentou o concreto,
as primeiras que já haviam sido pré
montadas começaram a romper e cair tudo
uma atrás da outra, o que já havíamos
aplicado na laje, nós ficamos nesse mesmo
pensamento: Meu Deus e agora? Vamos
perder o concreto todo? Porque o concreto
não tem como recuperar, concreto zinado é
duas horas pra ele ser utilizado, mas ali eu
vi a mão do Senhor, o milagre de Deus que
começamos a colocar ali e começou firmar
mais um pouco e no final quando batemos
a laje do concreto, ficou vinte e cinco Lages
pra nós colocar que desceram.  A tarde nós
começamos a colocar, fazer um novo
concreto na obra e  colocar novamente em
cima dessas vinte e cinco lajes e graças a
Deus deu tudo certo, no final da tarde
estava tudo fechadinho, esse foi um grande
milagre que aos nossos olhos era quase
impossível”.

“Um nós estávamos sem madeira pra
trabalhar, sem tábua e nós procuramos por
todos os lugares ali, demos uma volta num
bairro que chama "Por do sol" rodamos o
bairro inteiro e não encontramos nada,
nenhuma madeira pra encher as caixas e
chegamos lá na obra eu e o Márcio que
somos os dois pedreiros da obra, fiquei
olhando pro Márcio e falei: E agora? O que
vamos fazer? Porque sem tábua, sem
madeira não dá pra trabalhar, não temos
como fazer nada e ali, oramos e falamos:
vamos dá mais uma volta,  e Deus mostrou
ali, bem na margem da estrada tinha um
rapaz que era gesseiro ele tinha várias
tábuas lá e falamos com ele, ele falou tem
várias tábuas aqui, podem levar quantas
vocês quiserem e nós levamos há cerca de
dez tábuas, que ajudou muito naquele dia e
nos demais dias, porque sobrou várias
tábuas, tábuas grandes de três metros, foi
um grande milagre.
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Domício termina agradecendo ao Apóstolo Rowilson Oliveira pela rica oportunidade de
estar na obra com os irmãos, é de grande aprendizagem. E com certeza os Levitas tem

muita história pra contar.  E com muita alegria eles relatam cada detalhe. O que acharam
das entrevistas? Nós do Jornal amamos cada detalhe e cada testemunho contado. 

Deus abençoe aos guerreiros Levitas do Avivamento.

VOCÊ SABIA QUE O VERSÍCULO 16 DE  JOÃO 3, ESTÁ DESCRITO EM 3 TEMPOS VERBAIS? 
NO PASSADO, PRESENTE E FUTURO?

ASSIM MOSTRANDO QUE O AMOR DE DEUS NUNCA SE ACABA E NUNCA MUDA.

Deus amou tanto o mundo que deu o seu
Filho (passado): Aconteceu há 2 mil anos
atrás, Deus nos deu o seu filho e por isso
temos Salvação.

Para que todo aquele que nele crer não
pereça (presente): para que eu e você, os
que cremos hoje, no presente, não
pereçamos.

 

Mas tenha a vida eterna (futuro): para
que possamos, através da nossa fé,
alcançar a vida eterna, a vindoura
eternidade com Deus.

Que grande promessa temos em Deus,
a salvação em Cristo Jesus, ontem,
hoje e amanhã. Eternamente.
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PRODUÇÃO DE TEXTO: CÁTIA RAMOS e GABRIELA MACHADO
ENTREVISTAS: GABRIELA MACHADO

Ele conta que viu muitos milagres acontecerem na obra do Monjolinho,
mas ele contou dois que marcaram sua memória:

que entregou seu filho unigênito  para  que todo aquele que Nele CRER (PRESENTE)

Porque Deus AMOU (PASSADO) o mundo de tal maneira 

N Ã O  P E R E Ç A  M A S  T E N H A  ( F U T U R O )  V I D A  E T E R N A .

Matéria e Produção de Gabriela Machado 
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“PARA MIM PARTICIPAR DOS MOMENTOS KIDS
DO JORNAL ONLINE AVIVA NEWS É  MUITO
DIVERTIDO, LEGAL, EU GOSTO MUITO, AINDA
MAIS QUANDO TEM DESAFIOS PARA CUMPRIR! 
DA MESMA FORMA PARTICIPAR DA ESCOLA
BÍBLICA TEM SIDO UM GRANDE APRENDIZADO
PARA MIM, PORQUE ESTOU APRENDENDO
BASTANTE SOBRE A PALAVRA DE DEUS E EU SOU
GRATO A DEUS PELA VIDA DA MINHA MÃE QUE É
MINHA PROFESSORA, QUE TEM SE ESFORÇADO
PARA TRAZER UMA PALAVRA PARA QUE NÓS
CRIANÇAS POSSAMOS ENTENDER, E TEM DADO O
SEU MELHOR! 
EU AGRADEÇO POR ESSA INCRÍVEL
OPORTUNIDADE QUE EU TIVE PARA ESTAR
PARTICIPADO AQUI NO NOSSO JORNAL ONLINE
AVIVA NEWS, AGRADEÇO AOS APÓSTOLOS E A
EQUIPE DO JOAN, DEUS ABENÇOE A TODOS!”.

OLHA SÓ QUE MARAVILHA, CHEGOU NOSSO
MOMENTO. NA ÚLTIMA EDIÇÃO TIVEMOS UMA

ENTREVISTA ESPECIAL E UM NOVO DESAFIO, QUE
É  UMA FOTO COM SUA TURMA DA ESCOLA

BÍBLICA E UMA PERGUNTINHA!  E VAMOS VER
QUAL DOS MISSIONÁRIOS KIDS CUMPRIU 

COM O DESAFIO?
MAS ANTES UM MISSIONÁRIO KIDS NOS DEU

UMA ENTREVISTA. DANIEL CONTOU TUDO PRA
GENTE COMO É PARTICIPAR DO MOMENTO KIDS E

DAS ESCOLAS BÍBLICAS. VAMOS LÁ?
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Que alegria hein Daniel, parabéns pelo seu empenho e
entendimento! E há mais crianças que participaram deste desafio:

Gostamos de aprender  das
Atividades, desenhar 

e orar
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Lives, Posts, vídeos  e muitos mais.
Incentive seus discípulos a se
conectarem ao máximo com a

página do Avivamento.
 Para assim eles ficaram por dentro

de todas as novidades do ministério.
Para conquistar almas ( pv 11:30),

tenha sempre a disposição de
marcar amigos e família nos posts,

podendo também mandar por
mensagem individualmente os

posts , vídeos entre outros
conteúdos do Facebook.

 

Canal que traz conteúdos
abençoadíssimos para toda família.  

Dê seu like, comentando, se
inscrevendo no Canal e ativando o

sininho você poderá receber
notificações a cada vídeo postado. 

Compartilhe também com família e
amigos, incentivando a estarem
também se escrevendo no Canal

para estarem por dentro de todas as
novidades!
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Web Rádio Aviva Nações 
24 horas conectando você a

Deus!
Programações ao vivo das 

9h às 18h.
Palavra, louvor , participação

dos ouvintes e muito mais.
Sintonize- se e fique

ligadinho!
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