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Se interceder significa se colocar entre algo,
estar entre algo, intervir, podemos então
entender que Jesus, ao interceder por nós,
não apenas fala ao Pai, mas se coloca entre
nós e o Pai. E não foi isso que Jesus fez ao vir
à terra e morrer por nós? Sim, ele é o nosso
grande intercessor, porque ele mesmo veio
em carne intervir em nossa relação com Deus
e impactar esse relacionamento para sempre.
E a melhor notícia é que até hoje ele continua
intervindo em nosso favor.
Mas não paramos por aí. Hoje nós somos
chamados para sermos intercessores diante
de Deus. Assim como Abraão intercedeu por
um povo, com o próprio Jesus intercedeu por
nós, nós podemos estar entre Deus e uma
causa. Consegue imaginar a grandeza do que
isso é? 
Não apenas grande e poderoso, mas
acessível e feito para todos nós. Assim como
o evangelismo não é obra apenas daquele
que é considerado um Evangelista, ou o
profetizar apenas ao Profeta, interceder não é
uma função de apenas um grupo seleto
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Palavra dos Apóstolos 

O poder da intercessão.     
                            Quando você ouve a palavra intercessão, qual a primeira coisa que vem à sua mente?

Talvez você se lembre dos momentos em que se ora com a célula ou qualquer outro tipo de
situação onde as pessoas ficam fazendo petições a Deus. Será que é intercessão ou

simplesmente um ritual religioso? 
Mas vamos ter um entendimento mais amplo do que a intercessão significa.

A origem da palavra Interceder é do Latim, que é intercedere, que
significa: intervir e estar entre algo. Você deve se lembrar que até mesmo
na matemática existe a teoria dos conjuntos, onde intersecção significa

estar entre dois ou mais conjuntos. A origem dessas palavras é a mesma,
logo, possui o mesmo significado.

 Com isso em mente, vamos agora
entender o que é fazer intercessão
diante de Deus, em favor de alguém ou
algo. Para compreender de forma ainda
mais clara, vamos ao que Paulo descreve
aos Romanos, a respeito de Jesus

“Quem fará alguma acusação
contra os escolhidos de Deus? É
Deus quem os justifica. Quem os
condenará? Foi Cristo Jesus que

morreu; e mais, que ressuscitou e
está à direita de Deus, e também

intercede por nós.” – Romanos
8:33,34.

. Se pensarmos que Jesus apenas fez o
que viu o pai fazer, então imagino que
nós, como imitadores de Cristo,
devemos fazer o mesmo. Todos
podemos entrar, com confiança, pelo
novo e vivo caminho que foi aberto por
Jesus (Hebreus 10:19). Não é somente
intervir, mas também ver respostas
dessas orações. 

"Portanto, visto que temos um
grande sumo sacerdote que adentrou

os céus, Jesus, o Filho de Deus,
apeguemo-nos com toda a firmeza à
fé que professamos, pois não temos
um sumo sacerdote que não possa

compadecer-se das nossas fraquezas,
mas sim alguém que, como nós,

passou por todo tipo de tentação,
porém, sem pecado. Assim sendo,

aproximemo-nos do trono da graça
com toda a confiança, a fim de

recebermos misericórdia e
encontrarmos graça que nos ajude

no momento da necessidade.” –
Hebreus 4:14-16. 

Nada terreno pode nos tornar dignos de
interceder por algo. Apenas o sangue de Jesus
é o que nos torna capazes de apresentarmos
as causas das nações diante dele. Além do
mais, nós nunca estaremos intercedendo
sozinhos. Enquanto nós oramos por algo, o
próprio Jesus ora por nós. Ele é aquele que
nos respalda diante de Deus.
Até mesmo como casa de oração, nós
estamos comprometidos em interceder até o
retorno de Jesus. Todos os dias nós entramos
pelo caminho que Jesus abriu e oramos. Não
apenas falamos, como somos representantes
de uma causa. Mas esse encargo não está
disponível para aqueles que estão em tempo
integral em uma sala de oração. É para todos
nós que confessamos Jesus e cremos nele.
Intercessão é algo sobrenatural e podemos
intervir em muitas situações problemáticas e
reverter no nome bendito do Senhor Jesus!
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NOTÍCIAS INTERNACIONAIS

Harvard produz máscara
para detectar coronavírus

Pesquisadores da Universidade Harvard e
do MIT (Instituto de Tecnologia de
Massachusetts) estão produzindo uma
máscara de proteção facial que poderá
alertar, com um sensor e uma luz, se o
usuário está com a doença covid-19 ao
tossir, respirar ou falar, qualquer uma
dessas ações que geram gotículas de
saliva, quer elas estejam contaminadas
ou não, ainda em faze de testes.
Jim Collins (bioengenheiro) que comanda
este projeto afirma que se o
desenvolvimento de máscaras for bem
sucedido podem ser usadas em
aeroportos, garantindo a segurança dos
passageiros ou na ida, ou na volta e até
mesmo nas triagens dos hospitais.

Paciente de 113 anos é
curada do Coronavírus 

Maria Branyas atestou positivo para
o COVID-19 em Abril e depois se
isolou enquanto se recuperava em
um lar de idosos em Olot, na
Espanha, segundo o The Daily Mail. A
mulher mais velha da Espanha se
recuperou do vírus.
Brayans afirma 
“Deus é muito bom para mim”
 

O número de pacientes curados da Covid-19 ou
que já receberam alta na Itália corresponde a
mais da metade do total de casos.
Segundo dados da defesa civil o país
contabiliza 222.104 contágios já confirmados e
112.541 pacientes recuperados da doença,
sendo 3.502 apenas nas 24 horas anteriores,
com estes dados positivos o país começou a
realizar a liberação gradual de  algumas
atividades sociais e econômicas reabrindo
parques, visitas a parentes ou relações
afetivas, desde que realizadas dentro da
mesma região. Já a reabertura do varejo, de
salões de beleza e de restaurantes para
consumo no local está prevista para a próxima
segunda-feira (18), mas o governo já indicou
que pode acelerar ou retardar o cronograma de
acordo com a evolução epidemiológica.
 

Curados na Itália passa da
metade dos casos

Médico ateu aceita Jesus

Dr. Julian Urban da Itália, percebeu
que precisava pedir ajuda de Deus
em meio à pandemia. 
O médico de 38 anos que não cria
em Deus se afirma que “Nunca,
nos meus pesadelos mais
sombrios, imaginei ver e
experimentar o que estava
acontecendo na Itália em nosso
hospital nas últimas três semanas.
O pesadelo flui e o rio fica cada vez
maior.”
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Paige de 10 anos pesquisou uma
forma de poder abraçar seus avós
que estão isolados por causa do
Covid-19 respeitando também o
isolamento social, e acabou
desenvolvendo uma cortina de
plástico.
A garota cobriu a porta da casa dos
avós com a cortina que contém
quatro mangas de plásticos, e após
tudo pronto foi só tocar a
campainha e aguardar seus avós
saírem e receberem o seu abraço.

Criança desenvolve cortina de
plástico para abraçar seus avós

Reino Unido pode precisar 
de 2 anos para se recuperar

Segundo avaliação do ING
Economics é difícil a economia
do Reino Unido se recuperar
plenamente do impacto
causado pelo Coronavírus antes
de 2022, no primeiro trimestre
o PIB (Produto Interno Bruto)
teve uma queda de 2%
comparado com os três meses
anteriores, sendo assim a
maior queda registrada desde
2008.

Alta do Dólar
A moeda norte-americana
foi valorizada com aumento
de 1,1%, a R$ 5,93 na venda.

Eventos do Avivamento VOCÊ NÃO 
PODE PERDER!!!

 
A Live está sendo preparada para

um grande derramar de Deus.  
Um mover do Espírito Santo na

vida daqueles que buscarem e você
que não é batizado ainda, essa será

uma grande oportunidade de ter
uma grande experiência dentro do

seu lar mesmo.
Uma noite separada para adorar,
clamar ao Senhor e momento de

receber aquilo que para você é
impossível, Deus fará o milagre.

Então não perca!
Convide sua célula, amigos e

familiares para estar participando
desde mover sobrenatural.
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Dia 15 de Maio dia
Internacional da Família

Família é tudo igual, sempre tem aquele que
brinca mais que o outro, que é mais emotivo que
o outro, aquele que requer mais cuidado que o
outro, cada família possue suas diferenças,
porém cada uma é especial.
Tem pais, filhos, avós, tios, primos e os que vão
chegando com o decorrer dos dias, os filhos
espirituais.
Família é um projeto que nasceu no coração de
Deus. É importante a vida de todos independente
de como ela seja.
A família do Avivamento não parou e nem vai
parar de crescer, pois nessa família o seu
principal alicerce é o Senhor Jesus, e o próprio
Senhor preparou pais espirituais, os quais não
existem palavras para descrevê-los. 
Apóstolo Rowilson e Apóstola Cristiane Oliveira
tem sido um exemplo de pais, caráter,
comprometimento e responsabilidade.
Ensinando cada um dos seus filhos, sejam eles
biológicos ou espirituais, o verdadeiro caminho á
ser seguido, a importância de se valorizar e lutar
por cada família, por cada vida, pois uma alma
vale milhões.
Neste dia queremos homenagear á todas as
famílias que mesmo nas dificuldades estão
prostradas aos pés do Senhor clamando por dias
melhores para todos, pois sabem que o seu
socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra
(salmos 121:2).
Família é um bem preciso e de muito valor para
Deus.
 

Receita em família 

Feliz dia da Família 
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