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Pelo menos até o início da
próxima semana, as

temperaturas vão continuar
passando dos 30°C por várias
cidades do estado.O domingo
ainda vai ser um dia com sol e

calor no estado. As temperaturas
novamente vão superar os 30°C,

inclusive na capital onde a
máxima é de 32°C. No entanto,

com a entrada de um pouco mais
de umidade, as condições de

chuva já aumentam em relação
aos últimos dias. Tem previsão de

chuva entre a tarde e a noite no
litoral, interior e também na

Grande SP. Essa chuva será típica
de verão, pode ser forte e vir com
raios, mas não acontece de forma

generalizada.
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Tendo em vista as notícias
sobre o Coronavírus (Covid-
19) e a crescente preocupação
da população brasileira sobre
o tema, a Igreja Evangélica
avivamento para às nações se
posiciona da seguinte forma
:Estamos acompanhando com
muita atenção os noticiários e
seguido às orientações do
Ministério da Saúde. Por
enquanto, não há motivo para
suspendermos nossas
atividades. No entanto, se em
algum momento for
necessário, notificaremos
nossos discípulos por meio das
redes sociais. Por isso,
pedimos para que estejam
atentos aos nossos perfis
virtuais e grupos de
WhatsApp.  Tomem os
cuidados necessários como :

  
 

Embora alguns se sintam
desconfortáveis com estes
conselhos, eles são
necessários e urgentes. A
importância de nossa fé se
traduz na relevância do
nosso caráter. Prevenção
com sensatez é um ato de
cuidado cristão e cidadania,
e por isso, não subestimamos
a gravidade do
momento.Lembre-se, não
crie alarde ou espalhe
pânico! Procure sempre
fontes confiáveis para se
informar sobre o
Coronavírus e atualizações
deste cenário. ᅠᅠLembre-
se vigiar vem antes de orar.
Deus no controle de
tudo.Aps. Rowilson e
Cristiane Oliveira.

Lave as mãos com sabão
 
Use álcool gel frequentemente em
seu dia
 
Evite tocar nos olhos, nariz e boca
com as mãos não higienizadas.
 
Evite cumprimentos com toques
físicos (aperto de mãos, abraços e
beijos)
 
Não compartilhe objetos pessoais.
Máscaras não são tão efetivas
 
Com sintomas, não vá à Igreja, vá
ao Hospital Se está com gripe,
permaneça em casa.
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Palavra dos Apóstolos 

PARÁBOLA DO VINHATEIRO (FIGUEIRA ESTÉRIL)A figueira
estéril, essa parábola mostra que a figueira estava plantada em
uma vinha, e ocupava a terra sem produzir fruto, e o dono da
terra (que representa Deus), falou ao vinhateiro ( no caso o líder
espiritual que somos nós que dirigimos uma célula, um avivalar,
núcleo, igreja etc.), que a figueira ( que representa discípulos),
deveria ser cortada porque ela estava ocupando a terra a três
anos e não produzia nenhum fruto ( no caso as vidas), mas o
vinhateiro pediu ao dono da terra que deixasse a figueira por
mais um ano, se ela não produzisse fruto ao fim do ano deveria
ser cortada.Esta mensagem fala de mais uma oportunidade que
Deus está dando para aqueles que não são frutíferos para
produzirem frutos para Deus.

I – Temos uma razão de existir, a
nossa vida não pode passar em
branco.Com esta parábola
vemos que o Senhor tem um
propósito para cada ser humano,
e este propósito precisa ser
cumprido. Se não fizermos e não
realizarmos o sonho de Deus que
é ganhar vidas, ocupamos a terra
inutilmente. 
 
II- Temos uma nova
Oportunidade para
corresponder às expectativas de
Deus.Deus a cada ano cria uma
expectativa em relação aos
frutos que iremos gerar para
Ele. Ele espera que ganhemos
pessoas e as consolidemos.
 
III – Temos uma nova chance de
correspondermos aos privilégios
que Ele nos dá de sermos
embaixadores Dele aqui na
terra. II Cor. 5:20Veja que
interessante o que lemos no v.6:
uma figueira plantada numa
vinha - figueira privilegiada
essa! Pois uma vinha requer
cuidados especiais...

O solo precisa ser muito bom, o
clima agradável, chuva em
períodos regulares... 
Até a velocidade do vento
precisa ser bem dosada.  Estamos
plantados em seu Reino.
 
IV – Deus nos dá uma nova
chance de sermos trabalhados
por Ele. 
v 8 e 9 Na história que Jesus
contou, lemos no v.8, que haverá
um novo investimento na
figueira, mas por apenas mais
um ano. 
 
 V- Deus nos dá uma nova chance
que não pode ser negligenciada. 
 No v. 9 o investimento na
figueira seria por mais um ano,
mas ela deveria produzir fruto
caso contrario seria cortada. Nós
também temos a oportunidade,
mas existe um tempo em que
esta oportunidade acabará, por
isto, não deixe o tempo passar
em branco, lute, tome uma
posição e creio que o Senhor te
honrará.
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Com a continuação da campanha
DERRUBANDO AS MURALHAS DE JERICO.
No domingo (8) iniciou com o tema Muralhas na
família, Maldições Hereditárias.
E na quarta feira (11) no Culto da Geração
Eleita, foi bem abrangente o assunto família e
as maldições hereditárias.
Onde os irmãos foram bem orientados em
relação às suas tradições passadas e sobre
renúncias.
 

"O Diabo não está preocupado com o
'Mundo' lá fora

 O mundo, o sistema já é dele.
Ele está preocupado comigo,

 com você, conosco que estamos dentro
da casa de Deus.

Ele se preocupa com o seu crescimento,
pois através do seu crescimento de

acabar com o reino dele''
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" Deus nunca falará
para você parar

Deus irá falar para
prosseguir " 

Disse Apóstolo Rowilson no
Culto  de Sexta feira

E neste domingo ( 15 ) foi iniciado o Tema :
Muralhas na Célula, vida ministerial

Com a continuação da Campanha Apostolo
Rowilson Oliveira abordou o tema Muralhas
e maldições na Célula 
Em base na parábola no texto de Lucas 13
Apóstolo levou a todos a compreender a
importância de um crescimento ministerial

" Imagina se todos entendessem o seu
propósito Imagine se todos fossem

ganhadores de almas?
Preciso trazer vida

Precisa ter unção do Espírito Santo de
DeusFazer algo"

Entre discípulos e líderes e pastores
Apostolo Rowilson levou a todos a se
moverem para ter uma grande
colheita de almas ainda neste ano

" Estamos adubando, para que
tenham resultados. Pois se não

entenderem e apresentarem
resultados ano que vem será ano

de cobrança do Senhor "

Todos estavam muito atentos e vibrando
com a palavra de Deus sendo ministrada

"Deus nos criou com um
propósito,

Meu propósito é ser
ganhador de almas "

Apóstolo Rowilson Oliveira também  levou
cada um a orar e amar e interceder por
cada membro da família na Sexta feira (13)
 Culto de Libertação.

BRASIL E ARGENTINA
Mais de 100 fotos trabalhos de
missionários pregando de casa em casa
no projeto aviva lar.
Curas , milagres e maravilhas acontecem
nestes lares Tenha você também um aviva lar ou

receba um missionário em seu lar
Fale com o seu líder e seja
orientado por ele se deseja abrir ou
ter um aviva lar em seu lar

E ainda passou no telão do Avivamento fotos
dos nossos irmãos da Argentina , cuidando do
templo de Deus e tendo um tempo de
comunhão e dedicação na casa de Deus .
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Jovens do ministério Avivamento para as nações
são diariamente desafiados a levarem a palavra de
Deus e levar em todos os lugares.
 Assim temos o projeto " Aviva Escola " onde
adolescentes e jovens levam a palavra de Deus nas
escolas .
Dois jovens do nosso ministério começaram
juntamente a fazer o aviva escola em sua escola,
mas recebiam ataques dos diretores e professores
que iam contra o projeto

" Mas hoje a diretora que estava nos
barrando não está trabalhando mais lá , a
professora de sociologia também não está

trabalhando mais na escola, foi embora
pra outro país. 

E hoje o diretor que está na escola é
evangélico também de uma igreja que

trabalha em Célula, chegamos a comentar  
sobre o aviva escola e ele mesmo  nos

disse: 
-  Pode deixar que vocês vão fazer o

trabalho de vocês sim. 
E não é esse negocio timidusinho não, vou
por vocês no melhor lugar e vão continuar
fazendo o trabalho de vocês, pode deixar"

Além da ministração os discípulos
tiveram oportunidade de compartilhar
seus objetivos e para nascerem  como
líderes, e compartilharam também os

seus medos  em reunião com seus
Evangelistas e Pastores foram ouvidos e

orientados para um grande
desenvolvimento espiritual. Logo depois
oração para liberar cada crescimento de

cada discípulo 
 E Apóstolo Rowilson disse mais:
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Um Testemunho
 impactante

" a professora chegou a
ver o papel  do aviva

escola na porta da sala,
quando ela viu ela pegou

e rasgou "
Os jovens foram confrontados apararem
com o trabalho de reuniões ,
Mas através das orações dos Apóstolos,
líderes de célula e igreja, os jovens relataram
no Culto deste domingo um mover
sobrenatural que Deus fez nesse cenário
onde os jovens estavam enfrentando,

Todos que estavam na igreja vibraram com o
testemunho e glorificaram a Deus pelo seus
feitos.
 
Faça você também o aviva escola , seja um
embaixador de Cristo Jesus onde você
estuda

Jejum com 
os discípulos

O Avivamento não para.
No domingo (15) pela manhã teve
um jejum com os discípulos Onde
Pastores e Evangelistas estavam
presentes e contaram com a
ministração do Apostolo Rowilson

" O Diabo deixa até você vir á
igreja,

mas não deixa você crescer
como líder.

 Porque líder tem autoridade "

" você a partir de hoje tem
que se posicionar como um

verdadeiro cristão
 Hoje é dia de você se definir "
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