
Estamos nos aproximando do final da 'Contagem do Omer', os 50 dias da Páscoa até a Festa das Semanas
(Shavuot / Pentecostes), que neste ano é celebrada de 16 a 17 de maio. Como crentes em Yeshua, estamos
muito cientes de seu significado - o tempo entre a ressurreição e o derramamento do Espírito Santo no
Pentecostes.

Yeshua prometeu aos seus discípulos: “Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai; permanecei, pois, na cidade,
até que do alto sejais revestidos de poder.” (Lucas 24.49)

Estamos entusiasmados e ansiosos para que Deus cumpra Suas promessas ao Seu povo, em Israel e em todo o
mundo!

רביבי ישראל

Caro amigo do Revive Israel,
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Bill, Holly e sua família estão ligados a Asher e Betty Intrater desde 1986, quando
começaram a frequentar a Congregação El Shaddai em Frederick, Maryland. Eles têm
trabalhado nos bastidores para apoiar a visão do Revive Israel desde o início.

Bombeiro aposentado do Corpo de Bombeiros do Distrito de Columbia, Bill
atualmente supervisiona a venda e distribuição de livros para a Revive Israel, além de
embalar e despachar os pedidos de livros para a Tikkun International. Ele também
trabalha com o escritório de Israel para ajudar a desenvolver o orçamento anual do
Revive Israel. Suas habilidades administrativas o tornam um membro valioso para a
equipe.

Holly ocupou vários cargos ao longo dos anos. Sua função atual é servir de elo entre o
escritório dos Estados Unidos e o de Israel. Ela se comunica com parceiros de
ministério, ajudando a conectá-los à equipe. Ela ajuda a catalogar os ensinamentos de
Asher, representa os interesses do ministério e gosta de conectar as pessoas com o que
Deus está fazendo em Israel hoje.

Bill e Holly têm três filhos adultos e seis netos. Eles atualmente residem na Carolina do
Norte, EUA. Para saber mais, clique nos links de vídeo abaixo

Holly - https://youtu.be/z3VNJC3tSYY
(Legendas disponíveis em: Dinamarquês, holandês, francês, coreano, polonês, português, espanhol)

Bill - https://youtu.be/fH72SSgEU7A
(Legendas disponíveis em: Dinamarquês, holandês, francês, coreano, polonês, português, espanhol)

Conheça a Equipe: Bill e Holly Wallace

Atualização do Centro de Discipulado Agrícola  do RI   

Desde que concluímos nosso
programa anterior, o trabalho e
as atividades agrícolas
continuaram ao longo do mês.
Temos noites de adoração às
terças-feiras, abertas a todos.
Muitos dos alunos que
concluíram o curso estão
participando e estamos muito
felizes em continuar em contato
com eles.

Também continuamos nossas reuniões semanais para crentes e não crentes vindos de
diferentes origens.

Uma de nossas amigas, que é de uma família judia ultraortodoxa, foi batizada recentemente
nas águas! Regozijamo-nos com ela porque entregou sua vida a Yeshua e já está
experimentando mudanças em diferentes áreas.

Ela participará de nosso retiro feminino de 5 dias com o tema: “Venham e encham suas
lâmpadas com azeite” de 6 a 10 de junho de 2021. Durante este tempo, estudaremos a vida
de 5 mulheres da Bíblia, extraindo força e sabedoria de suas vidas. Gostaríamos muito que
orasse conosco por este evento. Como sabemos, SÓ Deus pode realmente fazer a mudança!

Outros eventos futuros em nosso centro para os quais precisamos de oração:
· Um estágio de liderança em agosto de 2021
· Um programa de discipulado de três meses, outubro-dezembro de 2021

Obrigado por fazer parceria conosco nesses projetos, de acordo com a direção do Senhor para você.
Agradecemos muito seu amor e amizade.

por Valerie Yanay

http://www.reviveisraeldiscipleship.org/
https://youtu.be/z3VNJC3tSYY
https://youtu.be/fH72SSgEU7A


I. Estamos muito bem acomodados atualmente em nossa base em "Hevruta", a casa da família Blumenthal no bairro de
Nachla'ot, no centro da cidade. No entanto, precisaremos em breve de uma base de ministério mais permanente, incluindo um
estúdio de mídia e um local de reunião em Jerusalém. Por favor, ore conosco para encontrarmos um local apropriado.

II. Zion Foundations: Uma visão para uma empresa de hospedagem domiciliar que será administrada pela base de Jerusalém,
recebendo visitantes e parceiros de ministério em Jerusalém.

Obrigado por suas orações por nossa base no centro de Jerusalém! Aqui estão algumas notícias e pontos de oração:

As reuniões de comunhão de jovens e jovens adultos - que incluem adoração, estudo da Bíblia, discussões e caminhadas nas
belas colinas da Judeia - continuam. É uma grande alegria ver a empolgação dos jovens por estarem juntos novamente, depois
que as restrições ao coronavírus foram suspensas.

Como estamos procurando construir a equipe e a comunidade no centro da cidade, vários membros da equipe estão se
mudando para Jerusalém para se juntar à base. Eu me mudei para lá recentemente, e Asher e Betty Intrater se mudarão no
próximo semestre.

Por favor, ore por vários assuntos nessa fase incial de aperfeiçoar a visão do projeto:

III. Por muitos anos, tem estado em nosso coração iniciar uma Escola Bíblica Messiânica, e estamos avançando no planejamento
e na discussão com vários líderes locais. Gostaríamos de contar com suas orações por nós!

É um grande prazer anunciar que nosso novo site está no ar! Por
favor, reserve um momento para conferir. www.reviveisrael.org.
Nossa equipe técnica e criativa foi excelente neste processo. Ken
Splane, gerente de web e parte da nossa equipe há 15 anos, teve
papel fundamental no processo de construção.

Estamos constantemente adicionando mais conteúdo e recursos
para você sempre encontrar novos recursos, revelações, conteúdo e
inspiração. Para aqueles que são nossos parceiros financeiros nos
Estados Unidos há um novo recurso interessante para facilitar
doações online.

Nosso objetivo é sempre abençoar as nações. Muitos artigos estão
disponíveis em vários idiomas. Aplausos para os nossos incríveis
tradutores!!! 

Mais novidades em nosso site serão anunciadas em breve. Fique
ligado.

Notícias de Hevruta, nossa base em Jerusalém

Nosso novo website e as pessoas por trás dele

por Sarah Singerman

por Felipe Hasegawa, Director de Comunicações.



Muitas igrejas asiáticas nas últimas décadas experimentaram um
crescimento dinâmico, resultando em transformação nacional. Isso
não tem acontecido sem muito sacrifício e perseguição. Esta onda do
Reino tem uma direção geográfica geral - ela aponta para o oeste em
direção a Jerusalém.

Revive Israel / Tikkun Global tem estreita relação com nossas equipes
e parceiros, que têm um papel fundamental a desempenhar nesta
dinâmica do Reino em Hong Kong, Japão, Cingapura-Malásia, Coreia
do Sul, Taiwan e Tailândia. Aqui estão alguns relatórios de exemplo
de 3 equipes:

Notícias da Parceria Tikkun Japão: 

A DEUS SEJA
TODA A GLÓRIA!

Obrigado por serem nossos parceiros enquanto todos nós
buscamos ajudar a estabelecer o Reino de Yeshua na terra! DOE

“Temos reuniões regulares via Zoom com Ariel e pessoas de diferentes
partes do Japão, compartilhamos devocionais semanais escritos pelo Pastor
Yukizawa apresentando as raízes bíblicas judaicas, continuamos a
trabalhar na tradução de boletins informativos Revive Israel e fornecemos
legendas de vídeo das mensagens da transmissão global”.

Atualização do time do Revive Israel/ Tikkun Global Ásia 

“A equipe de Hong Kong tem trabalhado intensamente para providenciar recursos online para falantes de chinês. Os tópicos
principais incluem “Toda Autoridade”, “Um Novo Homem” e “Os tempos do fim”, etc. Desenvolvemos uma nova plataforma
online para recursos em chinês, incluindo vídeos, e-books e materiais de cursos. Há também uma sinergia crescente com outros
parceiros da Ásia, especialmente na Malásia / Cingapura ”.

Para obter mais informações sobre recursos em chinês, visite: Echad.synology.me

A equipe de Hong Kong também produz uma bela variedade de
relógios contemporâneos com temática judaica / bíblica, que podem
ser adquiridos em: www.revival-time.net

Notícias da Equipe de Taiwan:
Em Taiwan, publicamos recentemente os livros "Toda Autoridade" de
Asher e "Um Novo Homem" de Ariel, e esperamos publicar "Heroínas"
em breve.

Também nos reunimos com a equipe do projeto Eagle em Taiwan todos
os meses para oração, adoração e comunhão. Essa equipe é composta
por jovens de várias igrejas. Evgeni, de Haifa, Israel (Congregação
Shavei Tzion), também ensina regularmente esses jovens membros
online.

Ao compartilharmos os ensinamentos dos líderes messiânicos judeus
israelenses por meio de livros, esperamos que os jovens na igreja em
Taiwan entendam a importância de se conectar com a família espiritual
em Israel. Isso nos permitirá ter amor verdadeiro em Jesus Cristo,
desenvolvendo relacionamentos reais e puros.

Equipe de Hong Kong:

http://echad.synology.me/
http://www.revival-time.net/

