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Palavra dos Apóstolos 

Restaurando o altar  1° parte
Deus quer mandar chuva sobre a terra (Deus quer dar o melhor pra nós Ele é Pai, mas existe

legalidade no mundo espiritual, quando não obedecemos os ensinamentos abrimos brechas para
o inimigo agir) mas antes de enviar a chuva, Ele manda o profeta Elias ao encontro de Acabe e os

profetas de Baal para um confronto. Não havia chuva em decorrência do direito legal que este
principado tinha sobre a nação. As pedras do altar.

“E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor; depois, 
fez um rego em redor do altar, segundo a largura de duas medidas de semente.”

  1Reis   18:32 ARC  

1. BÍBLIA
Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o
ensino, para a repreensão, para a correção, para a
educação na justiça” II Timóteo 3.16
 (você lê a Bíblia todos os dias ou só quando sobra
tempo?).

2. Obediência à palavra de Deus
“Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as
pratica é como um homem prudente que construiu a
sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram
os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela
casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na
rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não
as pratica é como um insensato que construiu a sua
casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os
rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa,
e ela caiu. E foi grande a sua queda”. 

                                                                    Mateus   7:24-27

3. Arrependimento
Provérbios 28:13. O que encobre as suas
transgressões nunca prosperará, mas o que
as confessa e deixa, alcançará misericórdia. 
(arrependimento é reconhecer o erro e
querer mudança).

4. Vida Conjugal
 Igualmente vós, maridos, coabitai com
elas com entendimento, dando honra à
mulher, como vaso mais fraco; como
sendo vós os seus co-herdeiros da graça
da vida; para que não sejam impedidas as
vossas orações. 

1 Pedro 3:7

5. Vida Financeira
Malaquias 3:8. Roubará o homem a Deus?
Todavia vós me roubais, e dizeis: Em que te
roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. 
Malaquias 3:9. Com maldição sois
amaldiçoados, porque me roubais a mim,
vós, toda a nação.
Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à
casa do tesouro, para que haja
mantimento na minha casa, e depois fazei
prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos,
se eu não vos abrir as janelas do céu e não
derramar sobre vós uma bênção tal, que
dela vos advenha a maior abastança. 

6. Vida Ministerial 
Mateus 28:19. Portanto ide, fazei discípulos
de todas as nações, batizando-os em nome
do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo;
Mateus 28:20. Ensinando-os a guardar
todas as coisas que eu vos tenho mandado;
e eis que eu estou convosco todos os dias,
até a consumação do mundo. Amém. 
 Quando estamos em desobediência aos
mandamentos da palavra de abrimos
brechas para o inimigo.

Apóstolo Rowilson Oliveira 
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Eu como moradora da favela 1.010 vou lutar
pra que muitos milagres aconteçam nesse
lugar, porque  sou boca de Deus e essa favela
já é do Senhor Jesus.

Nestes dias quem acompanhou as Lives
pode aprender um pouco mais referente
ao número sete, mas não somente
referente a isso pode aprender um pouco
mais com Elias que naquela época era
tido como o perturbador de Israel, pelo
fato de pregar a verdade, e ainda dizer ao
rei Acabe que ele e seu pai eram os
culpados de tudo o que estava
acontecendo,Elias não teve medo de
pregar o que o Senhor mandava ele não
estava ali para pregar o que as pessoas
queriam escutar.
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Na Live do dia (13) tivemos um
alcance sobrenatural desde a
divulgação até o momento do

culto ao Senhor, confira os
dados desde alcance:

Um verdadeiro servo de Deus e não teve medo
de desafiar “sozinho”450 profetas da época, o
povo que vinha pecando contra o Senhor e
Elias havia dito que não choveria naquela terra
enquanto eles não se consertasse, enquanto
não retornasse a servir o Deus vivo e assim
aconteceu, só veio chuva após haver uma
restauração do altar daquele povo e assim é em
nossas vidas nos dias de hoje, sem um concerto
e uma restauração do altar o Senhor não
responde nossas oração.

Na segunda-feira o Jornal Online Aviva
News trouxe um depoimento
maravilhoso com Renato Lima com o
trabalho do IDE de Jesus na
comunidade de Taboão da Serra.

Hoje vamos trazer pra vocês um lindo
trabalho da Edna Silva, na comunidade da
1010. Um trabalho ousado, com amor e
dedicação que ela tem feito por cada vida.

Edna e sua célula vem desde o começo
trabalhando para que nenhuma ovelhinha
ficasse sem cuidados espirituais. E com a
quarentena o distanciamento foi necessário,
mas o distanciamento das coisas de Deus não.
Edna continuou lutando por cada vida.
Mesmo a distância. Com a flexibilização
decretada, as coisas foram se ajeitando e ela
adaptando os trabalhos de discipulado.

Edna nos contou como tem sido:
“Aos sábados faço trabalho bíblico com as
crianças e durante a semana. Assistimos as
lives juntos, tem muitas pessoas que não
tem celular, internet ou não assistem
mesmo por preguiça!
Então é uma estratégia nos juntarmos e juntos
adoramos ao Senhor através das lives. Estou
alcançando um novo povo através disso, muitas
pessoas me pedem oração, já orei por muitas
pessoas naquele lugar, creio que o tempo que for
permitido de eu estar ali vou lutar para dar o meu
melhor a cada dia, pois o nome do Senhor precisa
ser glorificado através de mim”.

“É um espaço grande que tem salas, cozinha,
 banheiros e até

chuveiro e Também tem uma quadra,
 junto a esse espaço tem um lava

rápido e estacionamento.
 Isso tem sido uma benção para mim, porque

Deus sabe que eu quero ser uma 
ganhadora de almas, 

quero ser a quarta
semente e se ele permitiu um lugar 
assim em minhas mãos é porque eu

vou lutar para encher esse lugar em nome de Jesus”.

Edna Também nós contou que cada criança recebe
a palavra com muita alegria e satisfação. E cada

discípulo com gratidão.

Só tenho a agradecer primeiro a Deus e
aos nossos Apóstolos por cada
ensinamento e pelo privilégio de falar de
Jesus Cristo porque e não fosse eles eu não
estaria aqui".

"Sou eternamente grata e a minha
gratidão ao Senhor e nossos Apóstolos
quero mostrar com almas porque eu sei
que isso é o que alegra Jesus e nossos
Apóstolos também.

Ela nós conta também que o local onde ela reuni as
pessoas foi um milagre. Através da vida do Esposo, que
através dele, colegas viram o trabalho que estava tendo
através da vida deles. E abençoaram o casal
disponibilizado um local que não estava em uso.
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Ele estava dentro de casa com sua família
em 11 pessoas se preparando para mais
um culto quando escutaram vozes
gritando “Matem ele!”, o chefe da Aldeia
gritava para que Sansão pedisse para o
seu Deus o salvar e salvar sua família,
começaram a jogar pedras na casa, que
estava com portas e janelas abertas, e
automaticamente cada pedra iam de
encontro com eles, mas eles não pararam
de clamar pelo socorro do Senhor, uma de
suas filhas foi fechar uma das janelas e
levou uma pedra no peito, gritava de dor
e clamava “Jesus me salve”, pois havia sido
aberta uma ferida e no mesmo instante ela
foi curada. Foram muitas horas ali sendo
apedrejados, pois eles não desistiam, Sansão
e sua família não pararam de clamar
também, quando por fim o chefe gritou
perguntando se o Deus deles haviam o
salvado, se existia alguém vivo ainda que
saíssem, foi então que Sansão e sua família
saíram todos vivos e sem ferimentos graves,
todos que estavam naquele momento
ficaram perplexos em vê-los vivos ainda pela
quantidade de pedras que foram jogadas
neles, um dos homens que fazia parte deste
ato pediu perdão para Sansão e também se
rendeu ao Senhor.

Membros da Igreja (The Church of Almighty
God, CAG) - Deus Todo Poderoso, foram presos
e torturados por dias por crerem em Jesus
Cristo, na China eles são os que mais são
perseguidos.
Os membros contam que frequentemente é
usado da força e tortura para que eles
renunciem sua fé, os atos de violência são das
mais cruéis que possamos imaginar, Li Yi de 56
anos foi presa e torturada por cerca de 3horas,
recebeu vários golpes na cabeça e no corpo por
policiais, ela conta que seu corpo já estava todo
roxo e azul de tanto ser espancada, até que
houve um momento que ficou desacordada
pelas pancadas recebidas na cabeça.

Uma família foi apedrejada por não negar
Jesus em uma típica vila Birmanesa, Sansão
de 60 anos conta que antes de conhecer o
verdadeiro evangelho de Cristo ele e sua
família tinham crença budista, ao saberem
que eles haviam se convertido ao
cristianismo o chefe da aldeia levou o caso
aos monges que perguntou á eles se eles
realmente acreditavam nesta fé? Se
acreditava em Jesus Cristo? E se
permaneceriam nesta fé. Sansão respondeu
que eles não negariam sua fé, que iriam
crer em Jesus até morrer.
Nos dias seguintes caminhões de pedras
foram despejados próximo de sua casa.

Notícias Internacionais
Com o avanço da pandemia a palavra do Senhor vem sendo pregada cada vez mais e muitas vidas

vem se convertendo ao Senhor, mas o inimigo claro que não está gostando disso e com isso as
perseguições aos cristãos também vem crescendo, mas mesmo sofrendo perseguições dolorosas

nenhum deles nega sua fé em Jesus Cristo, pois sabem que sua salvação vem do Senhor.

Rússia anunciou no último dia (12) que já
está mais perto de se tornar o primeiro
país a iniciar a distribuição da vacina
contra o Coronavírus. 
A vacina que já passou por testes clínicos
de eficácia da imunização, e foi
desenvolvida pelo Centro Nacional de
Pesquisa para Epidemiologia e
Microbiologia Gamalei, e já está aprovada,
a previsão é de que a vacina entre em
circulação civil entre 12 e 24 de Agosto.
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Família é apedrejada 
por não negar Jesus

Cristãos na China mostram 
marcas de torturas

Qin Jing foi obrigado a retirar suas roupas e
sentar em um dispositivo de tortura chamado
banco de tigres, onde teve seus pés e mãos
algemados no banco e foi jogado água fria sobre
ele, a temperatura estava em oito graus abaixo
de zero neste dia, e o interrogatório também
consistia em renunciar sua fé.

Rússia em fase final
da vacina

IImagem: Miguel Noronha
Fonte: VivaBem

Pesquisa e elaboração de texto: Cátia Ramos
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Trouxemos algumas curiosidades
para te instigar a conhecer a

Palavra de Deus cada vez mais.
Veja ao lado 12 curiosidades

interessantes da Bíblia.

Com isso começou apresentar  uma melhora
significativa após passar muito tempo no
hospital, e foi liberado para terminar o
acompanhamento em casa, evitando assim
mais riscos a sua saúde.

Foi liberado no dia (13) a reabertura de parques
municipais, dentro eles zoológicos e o safari e as
academias da capital, porém cada um com
suas regras. Os parques funcionarão das 10hs ás
16hs exceto os parques do Ibirapuera e do Carmo,
seu horário será das 6hs às  16hs, todo eles
deverão funcionar com apenas 40% da
capacidade total. As academias poderão ser
abertas com uma jornada de 6hs apenas, sem
poder fazer aulas em grupo, e redução da
capacidade total.

A médica Nise Yamaguchi foi afastada
por telefone pelo diretor clínico que
disse que ela  não poderia mais
atender os pacientes pelo fato de
apoiar o uso da Hidroxicloroquina em
pacientes contaminados com a Covid-
19, Dra.Nise declara que não fala pelo
hospital, mas que estava lá pelos
pacientes e apoia o uso do
medicamento, pois tem certeza da
cura em pacientes nas etapas iniciais e
ainda afirma que muitos médicos
defendem o uso deste medicamento.
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Reabertura de parques 
e academias

Médica é afastada por apoiar Hidroxicloroquina

IImagem: Reprodução
Fonte: 
Pesquisa: Ev. Katia Cristina
Elaboração de texto: Cátia Ramos

Empresário desenganado pelo médico tem alta

IImagem: Miguel Noronha
Fonte: VivaBem

Pesquisa e elaboração de texto: Cátia Ramos

O empresário Ronaldo Chiesi ficou internado
por 57 dias sendo 41 dias na UTI, ele relata que
começou a passar mau, bem no início da
pandemia no Brasil e não foi identificado como
Covid-19, foi tratado apenas a diarreia, e foi
mandado para casa, ele chegou a fazer
tomografia que não constatou nada. 
Após quatro dias teve uma piora nos sintomas,
como febre e saturação baixa e foi levado ao
hospital pelo seu filho, realizou outra
tomografia e foi constatado que seu pulmão
estava comprometido, ficou internado no
mesmo dia e levado para UTI, ele chegou a ter
95% dos pulmões comprometidos e foi
desenganado pelos médicos. Seu filho teve
autorização de visitar ele com toda a proteção,
achando que fosse a última vez, o empresário
conta que foram momentos difíceis, precisou
usar traqueostomia, ser intubado, sua família e
amigos mandavam filmes para ele orando por
sua vida.
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TODOS OS FILHOS DE DEUS TEM O SEU CHAMADO
PARTICULAR, MAS O CHAMADO DO IDE É PARA TODOS,
MAS COM ESSA QUARENTENA TEMOS COMO OBEDECER 
O IDE DE JESUS ?
CLARO QUE SIM, ATRAVÉS DAS PLATAFORMAS DIGITAIS
VOCÊ PODE ALCANÇAR MUITAS ALMAS E EXPANDIR O
REINO DE DEUS! VEJA AGORA ALGUMAS DAS FORMAS DE
ESPALHAR A PALAVRA DE DEUS:

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!

24h conectando você ao Reino
de DEUS. 

Ouça a Web Rádio 24h, com
programações ao vivo das 9h
ás 18h. Mande seu recadinho,

grave  seu áudio. Participe
desta programação

abençoada. 
Mande o link para seus

contatos assim todos podem
ouvir e serem edificados
através da Web Rádio! 
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