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Hoje o JOAN ESPECIAL
DIA DAS MÃES é
todinho para essas
mulheres guerreiras! Mas
vale a pena acompanhar
tudo o que preparamos
mesmo se você não se
encaixa no grupo das
mães! 

Ser mãe é carregar no corpo o dom da
criação, a dádiva da vida, e no coração um
amor que não conhece limites pela vida
toda. Ser mãe é chamar para si a maior e
mais divina das responsabilidades. É ter no
colo o poder de acalmar, no sorriso o
poder de confortar. Ser mãe é ser
estabilidade e fortaleza, mesmo na
incerteza, mesmo no sofrimento. Ser mãe
é tudo isso e muito mais, mas acima de
tudo é ter a capacidade de amar
incondicionalmente os seus filhos!

Hoje Trouxemos informação,
jornalismo, homenagem e
muito mais. Fique agora com
o JOAN ESPECIAL! 
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Aquela que gerou, deu à luz ou criou
um ou mais filhos. Fêmea que teve sua
cria ou oferece proteção ao filhote que
não é seu. Quem oferece cuidado,
proteção, carinho ou assistência a
quem precisa. Razão de algo ou o que
dá origem a alguma coisa. 
Lugar a partir do qual algo tem seu
início e onde começa a se desenvolver
ou difundir.
O que há de mais importante e a partir
do qual os demais se originaram. 
No vocabulário do dicionário português
á muitas definições em muitos sentidos
da palavra mãe. Mas definir o que é
uma mãe é muito mais além, o
significado, a definição pode ser essa,
mas Mãe é “ser um ser” com
infinidades de definições - se é que
vocês estão me entendendo - é injusto
se limitarmos as palavras do que seria
uma mãe. 
Podemos tirar essa conclusão dentro
da nossa própria realidade social,
dentro da realidade do nosso país e
mais especificamente dentro da
realidade das mulheres guerreiras do
Avivamento! 

Temos de crer no propósito que Deus tem para cada uma e
confiar nos Seus planos. Assim como há mães biológicas e
adotivas, também existem as mães espirituais.
 Elas são as mulheres sábias, bondosas, cuidadosas, atentas,
acolhedoras, consoladoras, benevolentes, cheias de vida e de
amor que estão na vida da igreja e consagram a própria vida
para servir e cuidar de vidas. A escolha que fizeram e o amor
que possuem os geraram, no coração, como filhos.
Deus cuida de Seus filhos, nutre, alimenta, ama, ensina,
corrige e forma o caráter. Assim também as mães espirituais
podem expressar em sua função essas características. 
Elas nutrem os filhos espirituais, emocionalmente,
espiritualmente, cuidam de suas necessidades, educam
através da palavra,  corrigem,forjam o caráter, ensinam a
viver de acordo com a moral e a ética dentro da palavra de
Deus. 
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Mãe...

Mãe Espiritual ...
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Ser mãe, cuidar da família, da carreira,
preocupar-se consigo mesma e ainda
encontrar tempo para se envolver em
outras causas. Não há dúvidas de que
conciliar a rotina para administrar mil e
uma missões seja um desafio e tanto.
Mas há quem tire de letra e transforma
as 24 horas de um dia em tempo
suficiente para “dar conta de tudo”. Na
Pandemia, nesta fase caótica, muitas
mulheres precisaram fazer ajustes e até
mesmo abdicações envolvendo trabalho,
estudos, casa e família. Não há dúvidas
que, em boa parte das vezes, elas
conseguem dar conta de tudo e não
decepcionam quando são colocadas à
prova, como verdadeiras heroínas.

Ser mãe é divino! E a função de uma mãe não é somente gerar uma vida.
Aliás, nem todas as mães geraram biologicamente seus filhos. Deus
concedeu o gerar filhos a algumas mulheres, mas a outras pode não ter
concedido. Isso Ele também o faz em Sua sabedoria.
A maternidade não depende de gestar e parir. Para tornar-se mãe, é
preciso, acima de tudo, abrir o coração.

Dados do Sistema Nacional de Adoção e
Acolhimento (SNA), do Conselho Nacional
de Justiça (CNJ), indicam que mais de 30
mil crianças e adolescentes estão em
situação de acolhimento em mais 4.533
unidades em todo o país. Deste total, 5.154
mil estão aptas a serem adotadas e
amadas. Aqui em nossa constante
realidade brasileira a adoção não é a
primeira opção que se passa na cabeça de
um casal ou uma família já construída.
Mas dentre milhares de corações, a
adoção vai além de criar um filho que não
é seu. Para as mães de filhos adotivos foi
um ou seria o mesmo que gerar no ventre.
Em sua maioria, as mães adotivas também
se encaixam a avó que cria, educa,
alimenta e acima de tudo ama o neto
como filho, essa história é muito comum,
principalmente em regiões de
instabilidade social. O que poderíamos
dizer mais dessas mães que escolheram
amar, vamos deixar por conta delas dizer
que...

.

VALE POR MIL... 
 

 
VÃO ALÉM DE GERAR E

DAR A LUZ...
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Adotar uma criança é, sem dúvida,
uma grande a emoção. Adotar uma
criança maior é ter essa emoção
elevada à nona potência, pois uma
criança que já se reconhece como
indivíduo você precisa conquistar, ao
mesmo tempo em que se permite ser
por ela conquistado. Nessa dança
afetiva, vamos aos poucos acertando
o ritmo e o passo, em um aprendizado
intenso, contínuo, revigorante... 

É maravilhoso tê-las conosco,
vivemos um dia de cada vez... às
vezes as feridas do passado doem
mais nelas e em outros nem
sentem, e a nós só cabe cuidá-las
bem para que cicatrizem e
consigam conviver bem com todas
as partes da história de vida
delas. É lindo ver como elas têm
aprendido muito e nós com ela... 

ALÉM DE MÃE, UMA
EMPREENDEDORA ....

 O número de mulheres empreendedoras cresce constantemente em nosso
país. Dados da Pesquisa Global Entrepreneurship Monitor (GEM) - conduzida
pelo Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade com apoio do Sebrae,
mostra que o número de mulheres empreendedoras já ultrapassa os 50%.
Mulheres empreendem mais depois da chegada dos filhos, não apenas pelas
oportunidades encontradas no mercado, mas também por necessidades
pessoais, inclusive como alternativa à demissão.
Elas querem viver intensamente a maternidade, mas, ao mesmo tempo,
progredir nos negócios, ter uma boa condição financeira para dar conforto a
família ou realizar seus projetos pessoais.

Não existe certo e errado nas
escolhas profissionais que as mães
fazem, e está tudo bem tomar
decisões em prol de sua carreira ou
finanças. No entanto, trabalhar
dentro do modelo de teletrabalho
ou trabalho online são opções que
permitem conciliar família e
carreira, sobretudo porque são
iniciativas que usam modelos de
negócios que oferecem boa
perspectiva de renda extra e
crescimento.

Participar de uma comunidade de
mães empreendedoras é uma das
saídas para vencer as crises trazidas
com a pandemia, outra opção
também é ter como mentora mulher
e mãe que é empreendedora e que já
passaram por situações semelhante a
suas. No ministério do Avivamento
temos mães que além de atuar como
líderes, esposas, mães, elas são
empreendedoras. Você pode com
certeza encontrar alguma mãe
empreendedora que pode te
aconselhar. 
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 E aqui vamos deixar 3 dicas para ser uma mãe
empreendedora:
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1. MÃE EMPREENDEDORA:
OFEREÇA CONSULTORIA

ESPECIALIZADA
 
 Oferecer consultoria na área de

conhecimento que domina é um dos
caminhos para a mãe empreendedora
que não deseja se desconectar
completamente da sua área de
atuação. Um exemplo sempre bem
dado pelo Apóstolo Rowilson Oliveira
é dar consultoria para mulheres na
área de limpeza doméstica. Fazer um
pequeno escritório em casa ou até
mesmo online dando consultorias para
diaristas, empregadas domésticas,
você pode dar dicas, aconselhamentos
e até parcerias de diárias. Entre outras
áreas de atuação! 

2 . EMPREENDA NA
MATERNIDADE FAZENDO
SERVIÇOS ARTESANAIS

 
Os produtos artesanais nunca
estiveram tão em alta! Valorizar o
produtor local tem sido um dos
sentimentos que mais cresce no
Brasil, e tudo indica que essa
tendência deve se manter forte em
2021.
A forma de comercializá-los, com
certeza. Se antes as pessoas vendiam
na vizinhança, de porta em porta,
hoje, as redes sociais e o e-
commerce são os principais canais
de comercialização.

produzir conteúdo;
criar calendários de publicação;
interagir com os seguidores;
delinear estratégias para engajamento;
ganhar novos seguidores;
analisar resultados.

Uma mãe empreendedora digital que queira trabalhar com a gestão de redes
sociais vai lidar com tarefas do tipo:

Para começar a atuar nessa área, uma boa dica é investir na qualidade dos seus
perfis nas redes sociais, já que eles funcionarão como um portfólio para os seus
serviços.
 Então, está preparada para tornar-se uma mãe empreendedora?
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3. Seja gestora de redes sociais para ter seu
próprio negócio

  O MILAGRE! MEU FILHO NASCEU!
 

Testemunhos

O desejo de ser mãe é naturalmente
desenvolvido desde de cedo.
Já observou as brincadeiras de
crianças? Brincadeira de mamãe e
filhinha, de nana a boneca, de usar
até uma blusa de friro como filho.
Eesse desejo cresce no coração de
muitas mulheres.
Nunca poderemos descrever o amor
incondicional de uma mãe. Nunca
vamos poder explicar com exatidão o
porque já desejamos ser mães. Mas a
gestação pode ser lindo, 

Mas muitas mães passam por muitas
situações até chegar o dia de dar a
luz ao tão sonhado filho(a).
E a perda de um filho gera ainda
mais um choque de uma realidade
não cogitado pela mãe.  Apóstola
Cristiane de Oliveira é uma mãe
Espiritual que se dedica a anos pela
vida dos seus filhinhos, assim lutou e
cuidou da Missionária  Larissa
Almeida que teve uma gravides
difícil. Mas o milagre também houve
em sua vida. Acompanhe agora: 
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“ Primeiramente eu agradeço a Deus pela vida
da nossa Apóstola, quero louvar a Deus por sua
vida pois estarei aqui contando um momento
que com suas orações e cuidados tive uma
gestação guardada por Deus.
Me lembro que quando descobri minha gravidez,
ela foi a primeira pessoa que nos contamos
voltei do médico e já mandei mensagem,
imediatamente ela se alegrou conosco mesmo
estando num momento de pandemia, sabia q
seria uma gestação diferente.
Sempre a Apóstola me orientava em questão de
tudo alimentação, cuidados.
Foi em torno dos 3 meses eu tive um
descolamento da placenta me lembro do dia que
aconteceu eu estava sozinha em casa com a Mel,
imediatamente eu mandei msg e ela foi me
orientando, orando e dizendo q tudo iria fica
bem,fui para médico, onde havia perdido muito
sangue, e ela falava minha filha seu filho E do
Senhor nada irá acontecer fique tranquila ,Deus
tá no controle. 

E foi um grande
livramento pois nem os
médicos acreditaram pois
achavam q eu iria perder o
bebê, mas para honra e
glória de Deus e através
da orações nada
aconteceu, passei grande
parte da gravidez em
repouso, sempre sendo
orientada e cuidada por
nossa Apóstola. 
E assim foi a cada
ultrassom eu sempre
falava como estavai,
tanto q minha última
ultrassom os médicos
diziam q nem parecia q
tinha tido descolamento,
porque não constava
nada.
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E para Honra e glória do
Senhor Noah nasceu no
dia 18/11/2020 e mais
uma vez foi um grande
milagre, e lembro de
ter sentido dores pela
manhã, mandei
mensagem pra
Apóstola, ela já
começou a orar e me
lembro como se fosse
agora suas palavras 
"Minha filhinha Deus
vai preparar uma
equipe médica e vai da
tudo certo, ele vai vim
melhor momento".

https://www.instagram.com/igrejaavivanacoes/
https://www.youtube.com/user/TvAvivaNacoes
http://app.mobileradio.com.br/app/WebRadioAvivaNacoes
https://www.facebook.com/igrejaevangelicaaviva/
http://app.mobileradio.com.br/app/WebRadioAvivaNacoes#natela


Jornal Online

AVIVA NEWS
Pela manhã fui ,mas os médicos me
mandaram pra casa, mas eu
continuei sentindo dores.
Pela tarde retornei e imediatamente
eu liguei e falei Apóstola e agora vai
nascer, só sei que tudo q ela
profetizou pela manhã aconteceu,
Deus preparou uma equipe médica só
de mulheres,Noah nasceu...
E foi um grande milagre!!!
Eu louvo a Deus pela vida Apóstola
Cristiane que sempre esteve comigo
em todos momentos me orientando,
cuidando, orando “ 

Louvamos à Deus pela vida da Apóstola Cristiane de Oliveira, uma mulher de
Deus, uma profeta! Mas vai além. 
Uma mãe para seus “filhinhos". Que ama, cuida, zela, corrige, ora e chora.
Sorri, dividi histórias, vive histórias e momentos. 
De todos nós filhinhos nossa mais sinceros homenagem. Através desses dois
depoimentos de duas mães, representa toda a nossa gratidão por todo o
cuidado por nós! 
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Matéria e Produção de Gabriela Machado 
 Revisão: Ev Katia Cristina 

Direção Geral:  Apóstolos Rowilson e 
Cristiane de Oliveira 
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