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O jejum é parte importante do desenvolvimento
adequado e fundamentado de um
relacionamento com Deus (Lucas 2:36-37; Atos
13:2). O jejum é um exercício de autodisciplina
sobre os nossos desejos carnais, que mantém
Deus em primeiro lugar em nossos pensamentos.
Ele nos liberta da escravidão de nossos apetites,
enquanto nos concentramos no verdadeiro “Pão
da Vida”, Jesus Cristo (João 6:48-51, 63). Quando
jejuamos, nós fazemos um pequeno
auto-sacrifício para nos concentrar no incrível
sacrifício de nosso Salvador e Seu plano para nós.

O poder da oração deve se manifestar constantemente em nossas vidas. O hábito de
orar nos leva a descobrir os grandes tesouros de Deus, escondidos na intimidade e
relacionamento com Ele. O poder sobrenatural da oração é capaz de mudar qualquer
situação como já vimos. Não importa o quão difícil estão as coisas, Deus é poderoso
para responder ao nosso clamor e escrever uma nova história.
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Palavra dos Apóstolos 

Restaurando o Altar  
2° parte

Apóstolo Rowilson Oliveira 

7. FIDELIDADE

“Quem é fiel no pouco também é fiel no muito; e quem
 é injusto no pouco também é injusto no muito” Lucas 16.10

A Fidelidade é a sétima pedra deste Altar. Deus é sempre fiel, “se somos
infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si
mesmo” (II Timóteo 2.13). A fidelidade naquilo que estamos fazendo deve ser
fator preponderante como um exercício da Fé.

8. Atitude
Nós não podemos parar de buscar a Deus em
momento nenhum de nossas vidas, pois 
sempre teremos mais e mais para aprender e
crescer para com Ele.

9. Fé
Ter fé é a essência de todas as demais atitudes que
agradam a Deus, pois do contrário do que muitos
pensam, a fé não serve somente para acreditarmos
que Deus existe ou que Ele pode fazer milagres,
mas é o essencial para termos um relacionamento
com nosso Pai! Nós precisamos tomar atitudes
geradas por nossa fé em Cristo, e não ficar
demonstrando a nossa fé meramente com palavras.

10.Perseverança
É não desistir. A Bíblia não promete uma vida de
sucessos instantâneos. Muitas vezes, o caminho
para alcançar a vitória é longo e difícil, mas Jesus
nos ajuda a continuar fielmente. E temos esta
promessa: quem persevera receberá a recompensa
que Deus tem preparado.

11. Oração

12. Jejum
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O bom Samaritano é o tema de estudos desta
semana nas Lives e também na Web Rádio, cada
semana tem um estudo diferente onde o qual
vem contribuindo com o enriquecimento,
fortalecimento espiritual e também de reflexão
para todos que acompanham.
Anteriormente aprendemos com a história do
profeta Elias que devemos restaurar o altar de
nossas vidas para que o Senhor mande as
bênçãos sobre cada um, e já nesta semana,
estamos aprendendo com a parábola do bom
samaritano o que é realmente servir e ajudar o
próximo sem distinção de raça ou cor.

Aprendemos também nestas Lives com
relação a perseverança e isso nossos
Apóstolos têm sido exemplos de
perseverança á todos e também de
dedicação, amor e cuidado, a cada
edição do JOAN, temos estudos que são
de acordo com o estudo da semana, ao
todo já tivemos 30 estudos onde nos
ensinou desde como derrubar as
muralhas do medo, em todas as áreas de
nossas vidas, até o estudo do bom
samaritano, cada estudo com sua
profundidade espiritual e também de
renovo para cada vida que pôde
acompanhar nossas edições.
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Notícias do Avivamento
Vem aí a terceira vigília

presencial do Avivamento!
O Ministério Avivamento para as Nações convoca
você para a 3° vigília presencial e online.
Hoje (18), às 22h, será o grande dia da sua mudança
da sua história. Onde será derramado o sobrenatural
do Senhor na vida daqueles que estiverem de coração
aberto para receber.
Teremos muitos louvores, orações, intercessões,
ministrações e muita palavra de vida e muito mais.
Vem surpresa por aí, não perca!
Com o tema: O Bom Samaritano. 
Venha você também participar desse riquíssimo
banquete espiritual, com um grande fortalecimento
na sua vida. Convide sua família, amigos e sua célula.
Não fique de fora.

Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com
ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus
além de ti que trabalha para aquele que nele espera.

                                                             Isaías 64: 4

Texto: Talita Andrade

Jesus conta a um perito da lei a certa de uma
parábola do bom samaritano, pelo fato dele ter
questionado a respeito dos mandamentos. Ele
usou a própria palavra do Senhor contra ele,
mas Jesus entrou exatamente em sua 

Os Apóstolos Rowilson e Cristiane de Oliveira
vem ensinando á cada um dos seus filhos a
respeito disso, pois nos dias de hoje
infelizmente isso ainda acontece, mas ambos
não fazem acepção de pessoas, pelo contrário
agem exatamente como o bom samaritano
acolhendo cada um que chega, ajudando e
cuidando das feridas também, assim os temos
como exemplos de como ser servos e de como
fazer a obra ao Senhor de acordo com a palavra
de Deus.

“Não é o conhecimento da bíblia
que vai te conduzir ao céu e sim a
sua obediência em viver o que está
escrito nela.” 
                               Apóstolo Rowilson

“A questão não é saber, é fazer”
Apóstolo Rowilson

religiosidade e não disse que ele estava errado
referente aos mandamentos, 
mas disse para ele colocar em prática e viver
tudo aquilo que ele já tinha o conhecimento.

Elaboração de Texto: Cátia Ramos

O Bom Samaritano 
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Eles não podem se replicar. Eles não podem
criar novos vírus. Eles precisam entrar em
uma célula humana e depois sequestrar a
célula”.
“Ao entender como o vírus controla nosso
metabolismo, podemos recuperar o controle
e privá-lo dos recursos necessários para
sobreviver”, enfatiza Nahmias,observando
que também pode ajudar a explicar por que
pacientes com altos níveis de açúcar e
colesterol geralmente correm um risco
particularmente alto de desenvolver covid19,
continuou a enfatizar também em pesquisa,
eles revelaram que o medicamento
Fenofibrato (Tricor), aprovado pela FDA,
poderia reduzir a capacidade do SARS-CoV-2
de se reproduzir ou até mesmo fazê-lo
desaparecer.

“Até agora foi o melhor resultado mensal
de 2020 e bem acima do ano passado. Este
fato, em conjunto com os indicadores que a
Codesa possui, apontam para uma
tendência de crescimento na
movimentação de cargas para o segundo
semestre. 
Assim, acreditamos que o efeito negativo
causado pela pandemia na movimentação
de cargas no Porto Vitória será menor á
partir de agora.
Em outras palavras, o pior já passou”.

A movimentação de cargas no Porto de
Vitória, até agora apresentou o melhor
resultado mensal do ano: 620 mil toneladas.
Esse número é 23,3% superior mais que o
mesmo período do ano passado 2019. O dado
demonstra o início da recuperação no fluxo
de cargas na Codesa (A Defesa Civil de
Salvador) uma tendência positiva diante do
impacto da Covid-19 na economia no Brasil
e do mundo. Destacou Leonardo Bianchi,
chefe da Coordenação de Planejamento e
Desenvolvimento (Coplad) da Codesa.
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Porto de Vitória apresenta melhor

resultado mensal do ano

Muitas vezes temos os melhores medicamentos naturais em casa e não
sabemos exatamente para  que servem, vejam estas dicas de saúde:

Saúde e Política
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Fonte / foto: Portos e navios / Renova Mídia
Pesquisadora e texto: Talita Andrade

Pesquisa: Ev. Katia Cristina 

Dica de Saúde

Cientistas Judeus dizem que
medicamento pode erradicar

coronavírus
“Os vírus são parasitas" falou Nahmias.
Pesquisadores da Universidade Hebraica de
Jerusalém, em Israel, e do Centro Médico
Mount Sinai, em Nova York. Ya’acov
Nahmias e Dr. Benjamin. Os dois
descobriram estudando nos últimos 3 meses,
é que o novo coronavírus impede a queima
de carboidratos, o que resulta em grandes
quantidades de gordura acumulada no
interior das células, uma condição
necessária para que o vírus se reproduza.

Fonte :O verbo
Pesquisadora: Kátia Cristina

Texto: Talita Andrade
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Segundo a pesquisa nacional á cada dez jovens que
concluem o ensino médio somente seis alunos dão
continuidade em cursos superior.
Dos 13,8 milhões de jovens entre 15 e 29 anos,
cerca de 44,4% destes jovens alegam que não
deram continuidade em seus estudos pelo fato de
precisar trabalhar e 17,5% alegam que não
continuaram por motivos financeiros.
De acordo com a analista da Coordenação do
Trabalho e rendimento do IBGE Marina Aguas, o
ensino superior é algo bem privado no Brasil,
apenas um quarto dos estudantes de graduação
(26,3%) estão matriculados em instituições de
ensino superior públicas.
Os dados de 2019 mostram que 48,8% das pessoas com idade acima de 25anos concluíram no
mínimo o ensino médio obrigatório ou seja ainda menos da metade, e destes dados as pesquisas
apontam que uma boa parte destes que concluíram são mulheres (51%) e homens apenas
46,3%. A rede pública atende uma boa parte dos estudantes brasileiros desde creches á ensino
superior, quando se trará em dar continuação a uma graduação e pós graduação, entra a
dificuldade financeira segundo Adriana Beringuy, analista da Coordenação de Trabalho e
Rendimento do IBGE isso tem a ver com as nossas leis e também com a infraestrutura que o
governo disponibiliza, por mais que exista algumas opções de conseguir bolsas ou até mesmo
um financiamento para isso, algumas instituições acabaram perdendo alunos em universidades
federais por causa do orçamento, infelizmente no Brasil uma boa parte da verba que seria
destinada a educação nas redes públicas contribuiu mais ainda para que as pessoas não tivesse
como arcar com seus estudos, sendo obrigados a pararem principalmente pela questão
financeira.
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Com o fechamento de 1,5 milhão de postos de
trabalho, a taxa de desemprego acelerou no fim de
Junho, atingindo o maior valor desde o início de
maio, o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística) passou a divulgar a evolução semanal
do mercado de trabalho durante a pandemia, com
uma taxa de desemprego de 13,1%.
Segundo o IBGE, caiu também o contingente de
pessoas que têm emprego mas estavam afastadas
do trabalho devido ao isolamento. Também é
possível que ao retornar aos trabalhos pessoas
sejam desligadas dos seus serviços.

O problema atingiu de forma mais intensa, pequenas empresas do setor de serviços, que é uma
grande empregadora e sofre mais com as restrições à abertura de estabelecimentos comerciais.
Nesse segmento se enquadram, por exemplo, bares, restaurantes, hotéis e atividades culturais,
que indicou que 522 mil negócios suspenderam atividades ou fecharam definitivamente as
portas após o início da crise.
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Desemprego volta a subir e
atinge marca de 12,4 milhões

Foto: Guilherme Testa
Fonte: pleno news.

Pesquisadora:Kátia Cristina
Texto: Talita Andrade

Pesquisa do IBGE

Imagem: Imagem: Rivaldo Gomes / Folhapress
Fonte: Uol / Pesquisa: Ingrid Cristina 

Texto: Cátia Ramos

Nova quarentena obrigatória na Argentina
O presidente Argentino Alberto Fernandez, anunciou 
dia 17 a nova quarentena obrigatória até o dia 02 de
Agosto, que dará início neste sábado (18), ele vai
permitir a abertura parcial e escalonada em
diferentes províncias, tudo vai depender de como
está a situação de cada uma delas.
O presidente em seu pronunciamento ao lado do 
governador da província de Bueno Aires Kircnherista 
Axel Kicillof, e o prefeito da capital, Horácio
Rodriguez Larreta. Imagem: Reprodução casa Rosada

Fonte: Opera Mundi
Pesquisa e Texto: Cátia RamosAfirma que devem  voltar a vida habitual neste mundo, 

mesmo que seja fazendo por escalas, mas que se tiver que 
voltar atrás em sua decisão  ele voltará, e se for  necessário realizar 
mais ajustes ele também fará, alega que os moradores  da cidade poderão  retomar suas
atividades físicas nas ruas, mas os transportes públicos irão continuar  reservados aos
trabalhadores de serviços essenciais.

Notícias Internacionais
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As Portas Abertas vão lançar, nos próximos
dias, o projeto Faces da Perseguição, que visa
aproximar a igreja brasileira da realidade
enfrentada por cristãos perseguidos.
A série consiste em um documentário que
apresenta a história de cristãos
perseguidos em países como Coreia do
Norte, Eritreia, Irã, Índia, Síria, Nigéria,
República Centro-Africana, Quênia e
Indonésia. No total, serão 12 episódios
com histórias de impacto sobre como
cristãos convivem com o medo da
possibilidade de terem a vida devastada a
qualquer momento, mas mesmo assim,
perseveraram na fé.
A cada semana, será disponibilizado um
novo episódio.

Jornal Online

AVIVA NEWS

Portas Abertas documentário 
sobre a Igreja Perseguida

Cultura: Dica do JOAN

Fonte / imagem: Portas Abertas
Pesquisadora: Ev. Kátia Cristina
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Áudio Livro:
Ir ou ficar?

Na semana passada a dica foi
o livro Ir ou ficar de Apóstolo
Rowilson Oliveira. 
Hoje com muita alegria
tazemos um LANÇAMENTO,
 o ÁUDIO LIVRO desta obra
literaria de Apóstolo Rowilson.
Click na imagem 
E Ouça agora mesmo! 

DATA COMEMORATIVA 

18

Se você se pergunta quem é Nelson Mandela, hoje dia 18 de Julho é
uma boa oportunidade para você conhecer a hitória desse líder 

 Homenageando a dedicação de Mandela a serviço da humanidade, pela resolução de
conflitos, pela relação entre as raças, promoção e proteção dos direitos humanos, a

reconciliação, direitos das crianças e outros grupos vulneráveis, e ainda pelo
desenvolvimento das comunidades pobres ou subdesenvolvidas.

Foi um advogado, líder e presidente da África do Sul de 1994 á 1999, considerado
como o mais importante líder da África Negra, vencedor do Prêmio Nobel da Paz

de 1993, e pai da moderna nação sul-africana. E Passou 27 anos preso.
click na imagem e conheça a história de NELSON MANDELA.

“Ninguém nasce odiando o outro pela cor de sua pele, ou por sua origem, ou sua

religião. Para odiar as pessoas precisam aprender, e se elas aprendem a odiar, podem

ser ensinadas a amar”. (Da autobiografia “O longo caminho para a liberdade”, 1994).
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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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