
É realmente um momento de nova vida, esperança e inspiração para o
futuro. A natureza dá uma declaração poderosa da glória de Deus para
que todos vejam.

Como israelenses, humildemente AGRADECEMOS a Ele por nos
permitir desfrutar do ar livre este ano, enquanto alguns países ainda têm
muitas restrições.

Nós também CONFIAMOS nele para a nova coalizão do governo
israelense que está em processo de formação. Obrigado por estar conosco
em oração por isso!

רביבי ישראל

Caro amigo do Revive Israel,

A B R I L  D E  2 0 2 1  |  I N F O R M A T I V O

Que BELA estação é
a primavera! 



Tal Robin é um líder sênior do Revive Israel e um presbítero em uma congregação local. Ele
nasceu em Israel, mas sua família era originária da Romênia e da França. Ele é casado e tem
cinco filhos. Ele adora idiomas e fala hebraico, inglês, holandês e fala um pouco de muitos
outros idiomas.

Ele desenvolveu fortes conexões com o ministério Revive Israel na República Tcheca, Polônia e
Eslováquia; e seu desejo é ver o reavivamento em Israel, bem como nessas nações. Seu coração é
especialmente atraído pelas pessoas de origem religiosa judaica ortodoxa, e o Senhor permitiu
que ele fizesse muitos amigos e contatos nesses setores.

Atualmente ele faz parte do nosso Centro de Discipulado da Comunidade Rural, onde ele está
combinando o trabalho agrícola com a orientação de jovens. Ele é um jardineiro e construtor
talentoso, seja em fazer estruturas em tamanho real ou montar Lego com seus filhos!

Por favor, ore por Tal como pai, servo-líder e ponte para outras nações e setores da sociedade
israelense.

Conheça a Equipe: Tal Robin

“Venha Teu Reino” – Programa de Discipulado

À medida que o programa do Centro de Discipulado na
Comunidade Rural do RI chegava ao fim recentemente,
pudemos olhar para trás, para as oito semanas anteriores,
e refletir sobre tudo o que aconteceu. A poderosa mão de
Deus agiu o tempo todo, de maneiras que nenhum de
nós jamais imaginou. A equipe atuou em harmonia, cada
um em sua área de especialização. Os alunos estavam
livres para simplesmente receber do Senhor.

No entanto, eles enfrentaram sérios desafios, incluindo
um membro que contraiu a Covid-19, o que significa que
todo o grupo teve que entrar em quarentena. Como
alguém administra um programa de discipulado estando
isolado um do outro? Com Deus nada é impossível. Ele deu
formas criativas para continuar, mesmo depois que
Valerie (uma das principais organizadoras), quando
estava pronta para voltar da Suíça, onde esteve no
funeral de seu pai, descobriu que estava com Covid-19.
Com isso, ela teve que ficar lá mais 10 dias! Yuval (seu
marido e líder do programa) precisou ficar em casa e
cuidar de seus seis filhos pequenos.

“Mesmo assim, vimos como o Senhor continuou a trabalhar poderosamente na
vida dos alunos, apesar da ausência dos dois líderes seniores por duas semanas.
FOI TUDO OBRA DELE. Quando somos fracos, Ele é (muito) forte. Nosso Deus
é tão fiel!”, disse Tal Haroni, um dos organizadores.

É evidente, a partir dos testemunhos, como a vida de seis pessoas mudou
radicalmente depois de apenas dois meses. Isso nunca poderia ter sido
feito sem o seu apoio de oração, amor e auxílio. Agradecemos a Ele por
usar este programa para nos conectar e trazer um testemunho de sua
bondade.

Por favor, ore para que este programa seja uma “plataforma de
lançamento” para o discipulado contínuo em vidas de jovens; e para que
os alunos busquem seu Reino e a vitória que Ele deu – ainda mais à
medida que voltam às suas vidas normais.

http://www.reviveisraeldiscipleship.org/


“O trabalho não foi excessivamente intenso e tivemos tempo suficiente –
eu pude resolver muitos problemas que estavam no fundo do meu
coração. Foi um lugar seguro onde pude fazer isso. Estou ouvindo Deus
agora (algo que não consegui fazer no passado) e posso falar com Ele.
Estou mudado e em um “lugar” muito diferente agora”.

Testemunhos dos alunos: 

Estamos entusiasmados em anunciar que nossa equipe iniciou um novo capítulo no estabelecimento de uma base em Jerusalém para o Revive Israel
como a sede do Tikkun Global e do ministério local, no início de 2021. Vemos isso como uma parte fundamental de servir ao emergente ministério global
da família; e caminhar para a próxima fase de um movimento mundial de reavivamento e restauração, a partir de Jerusalém, Judeia, Samaria, indo até os
confins da terra - e depois voltando para Israel!

Atualmente os membros da equipe que estão servindo na base são: Asher e Betty, Ariel e Vered, Jeremiah e Rachel, e Sarah. A central está
localizada no centro de Jerusalém e é chamada de "Chevruta" em hebraico, que significa: "união", comunhão em grupo, vida e comunhão. Temos
construído um altar de adoração e oração durante a semana e já começamos a hospedar retiros para jovens e adultos, noites de adoração, encontros
globais online, seminários de ensino; além de receber atividades congregacionais de Ahavat Yeshua, como aulas de Bar Mitzvah.

Obrigado por orar conosco enquanto procuramos encontrar um espaço maior para receber grupos, para nossos escritórios e para o estúdio de
mídia, bem como por unidade, clareza, portas abertas e frutos para o Reino de Deus nestes passos novos e inovadores !

“No começo foi difícil para mim, não tinha certeza se me encaixava
nesse quadro. No entanto, hoje sei que foi a decisão certa. Sinto-me
muito mais perto de Deus, posso orar sozinho, ler as Escrituras sozinho e
fazer perguntas. A equipe foi maravilhosa e me senti à vontade para
falar e compartilhar. Eu realmente quero ver uma mudança quando
voltar para minha vida normal”.

“O Senhor fez muito por mim neste período... foi uma experiência de
cura que nos permitiu “fluir” nele. Recebi as ferramentas necessárias
para continuar minha vida como crente em Yeshua. Vivenciei muitas
vitórias, por exemplo, superando a vontade de sempre me colocar no
centro. Fazer isso impede o Senhor de trabalhar através de mim. Lutei
com doença durante o programa, mas, apesar disso, me senti bem e
consegui descansar”.

“Durante esse tempo, descobri muitas mágoas e questões não resolvidas
dentro de mim. Uma noite, durante a adoração, tive uma intensa
batalha interna com o Senhor. Demorou, mas conforme eu submetia esse
sentimento a Ele, tudo se acalmava e eu tive PAZ. Foi uma grande
revelação para mim! O Senhor prometeu me levar a um lugar mais alto
em minha fé. Essa experiência também me inspirou a começar a cultivar
plantas fora da minha casa!” 😊

“Senti que cresci e avancei bastante em liberar e submeter os problemas
a Deus. Antes, eu levava tudo para o lado pessoal, me machucando no
processo. Era uma luta constante. Durante esse programa, recebi as
ferramentas para lidar com essa raiz profunda de rejeição. Agora estou
muito mais seguro sobre quem eu sou em Deus”.

Base do Revive Israel em Jerusalém



Originário da Colômbia, Marlon e Laura Vargas atuam como pastores de jovens em San
Antonio, Texas. Eles também atuam como representantes do Revive Israel Espanhol,
executando as atividades virtuais no Revive Israel Espanhol, bem como na nova página do
Instagram.

Eles deram boas-vindas a seu primeiro filho, Josiah, em janeiro. Ele é o cumprimento de uma
promessa feita pelo Senhor há três anos! Apesar da pandemia, que deixou muitos desesperados,
a proteção e a provisão do Senhor permitiram que seu ministério prosperasse. Toda a honra a
Ele! “Estamos em uma nova temporada aprendendo como ser pais e obtendo uma compreensão mais
profunda do amor e da PACIÊNCIA que Deus tem por nós.”

Em 26 de fevereiro, o ministério organizou um evento internacional de oração no Zoom e no
Facebook Live. Pastores de diferentes países, representando quase todos os países da América
Latina, se reuniram em unidade para orar pelas nações de língua espanhola e por Israel!

“Oramos pelo Corpo de Cristãos em cada nação, pelos líderes e pela salvação prometida. Cada pastor na
reunião teve a chance de orar, resultando em um momento poderoso no Espírito Santo. O evento foi
transmitido ao vivo no Facebook, permitindo que muitas pessoas se juntassem à oração. Foi
muito abençoado e acreditamos que dará muitos frutos ”, disse Marlon.

Notícias de Rachel e Jeremiah Smilovici,
COO & CFO do Revive Israel e líderes
da equipe de língua espanhola: 

A DEUS SEJA
TODA A GLÓRIA!

Obrigado por serem nossos parceiros enquanto todos nós
buscamos contribuir para o estabelecimento do Reino de
Yeshua na terra!

DOE

Jeremiah e Rachel deram as boas-vindas a seu quinto bebê, Shoshana, em junho do
ano passado.

Rachel compartilha: “Foi um pouco chocante para mim, mas o Senhor sabia que
precisávamos que ela viesse. Apenas 10 dias após sua chegada, a mãe de Jeremiah faleceu
inesperadamente. Isso devastou a família, mas de alguma forma a presença de Shoshana
ajudou a aliviar a dor. Ela está trazendo muita alegria e risos. Louve a Deus por sua
sabedoria e cuidado!

Nesta temporada, tivemos que aprender a conduzir um ministério enquanto ainda
estávamos de luto e criando cinco filhos. No entanto, nunca nos sentimos sozinhos por um
momento. Nós realmente experimentamos a GRAÇA INCRÍVEL!”

Evangelismo global: A equipe Revive Israel Espanhol
Atualização da família Vargas:

Via Facebook Live - Sex, 26 de fevereiro

ORAPOR
AMÉRICA LATINA

ReviveIsrael Espanhol

 AMÉRICA LATINA
Para cada país, um pastor estará presente.
Líderes de Jerusalém estarão presentes.
Jejum, Intercessão e Adoração.
Junte-se a nós! Todos são bem-vindos!

https://www.reviveisrael.org/give/

