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À PROCURA DA DRACMA 

Lucas 15:8. Ou qual a mulher que, tendo dez dracmas, 
se perder uma dracma, não acende a candeia, e varre a casa, 
                       e busca com diligência até a achar?                                    

DRACMA
(Valores perdidos, A dracma perdida
possui um valor espiritual: A fidelidade.
A dracma representava uma aliança.
Toda mulher casada usava um enfeite
na testa, tipo um colar, formado por
dez moedas de prata e uma moeda
maior no centro. 
Perder a dracma significava colocar em
risco a sua dignidade pois a dracma era
um sinal profético, era um sinal de
perpetuação de geração.

ACENDE A CANDEIA 
(Pra acender a Candeia precisa do
óleo. A primeira atitude de alguém
que procura algo é iluminar ao
máximo o ambiente para enxergar da
melhor forma possível.

VARRE A CASA 
(Aquela casa necessitava de limpeza. A
sujeira que estava lá naquele chão podia
esconder a moeda.  limpeza fazer uma
reunião de arrependimento e concerto)

(A mulher empreendeu uma
busca diligente, dedicada. Isto
fala de disposição de concerto.
Deus não dá nada para quem não
valoriza )

BUSCA COM 
DILIGÊNCIA

ATÉ ENCONTRAR
(perseverança, ela não parou de
buscar enquanto não encontrou
aquilo que havia perdido).
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Está chegando mais uma vigília para você

mergulhar no poder de Deus. Assim como um

dia não é igual ao outro, assim tem sido as

vigílias do Avivamento, que sempre vem

trazendo novidades que refletem em um

riquíssimo aprendizado da palavra, renovo,

fortalecimento e encorajamento paraque todos

os dias mais vidas venham ser resgatadas! E

você ainda não participou de nenhuma vigília!?

Não perca mais tempo e fale hoje mesmo com

seu líder e comece a mergulhar neste oceano

de bênçãos.

Um referencial de amor, cuidado e zelo por

cada vida é exatamente este exemplo passado

pelos Apóstolos Rowilson e Cristiane Oliveira.

Independente do que esteja acontecendo eles

não deixam o  compromisso de levar a palavra

à todas as Nações, e neste domingo não será

diferente pois no Avivamento você tem a
oportunidade de cultuar ao Senhor

presencialmente ás 19hs e caso você seja da

zona de risco  você pode participar da Live
pela página do Facebook ás 20hs.

Então não perca e participe!
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VIGÍLIA DO AVIVAMENTO

CULTO PRESENCIAL
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“Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam
e cantavam hinos a Deus, e os outros presos
os escutavam. 26 E, de repente, sobreveio
um tão grande terremoto, que os alicerces
do cárcere se moveram, e logo se abriram
todas as portas, e foram soltas as prisões de
todos”.  Atos 16:25-26

Início das orações são às 23:55.
Ore por 10 minutos colocando sua vida e
família, ministério, saúde, proteção e
clamor pelo Brasil. 
Venha e faça  parte dessa oração que abre
portas!

Jornal Online

AVIVA NEWS

@igrejaevangélicaaviva @igrejaavivanacoes App.mobileradio.com.brTv Aviva Nações - TAN 

RELÓGIO DE ORAÇÃO 
A oração é a mais sólida e indestrutível base de todas as obras, a Igreja Avivamento para as Nações

foi e continua sendo firmada a base de orações. Oração significa: súplica, pedido direcionado a
Deus, ou seja, é você pedir a interferência de Deus em uma determinada situação.

ORAÇÃO DE  DANIEL E
ORAÇÃO WEB RÁDIO

AVIVA NAÇÕES

Temos também em nosso Ministério a
nossa vigília de oração,  48 horas de
oração sem parar, e quando completa as
48 horas começa novamente e assim
estamos sempre cobertos por oração,  se
não sabe seu horário fale com seu líder
de célula e entre para a vigília.

VIGÍLIA DE
ORAÇÃO

ORAÇÃO
 DA MEIA NOITE

Produções de Texto: Rosário Regiane 

“Se o meu povo, que se chama pelo
meu nome, se humilhar e orar,

buscar a minha face e se afastar dos
seus maus caminhos, dos céus o
ouvirei, perdoarei o seu pecado e

curarei a sua terra”  II Crônicas 7:14
 

Não fique de fora,
Faça parte desse mover!

Em nossa web rádio,  a programação
já se inicia com a oração às 09:00
direcionada aos Apóstolos e
liderança do Ministério.
Ao 12:00 especificamente na
programação da  Web Rádio tem as
orações pelas equipes de voluntários
do ministério.
Às 15:00 temos a continuação da
Oração de Daniel ( 9h , 15h e às 18h).
E às 18:00 Oramos por nossa nação,
entregando-a nas mãos do Senhor
Jesus Cristo assim teremos um país
melhor, uma Nação diferenciada.

Paulo e Silas oraram a meia noite e
houve um romper de Deus,
desatando todas as correntes,
fechaduras e prisões.
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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!
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Web Rádio Aviva Nações 
24 horas conectando você a

Deus!
Programações ao vivo das 9h

às 18h.
Palavra, louvor , participação

dos ouvintes e muito mais.
Sintonize- se e fique

ligadinho!
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