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Lucas 7.36-50.

Imediatamente, o extremismo religioso

de Simão endureceu o seu coração, e ele

ao invés de reconhecer que estava em

falta com o seu convidado ilustre, passa

a duvidar da santidade do Senhor e

acusar a mulher. ( Essa é a atitude dos

religiosos fariseus).

Mas quando não reconhecemos os

nossos erros, de que poderemos nos

arrepender? E se não nos arrependemos,

de que seremos perdoados?

Ela buscava perdão pela vida

pecaminosa que teve, e fazia o papel de

anfitriã. ( Reconhecimento de quem era

Jesus).

A quem pouco é perdoado – Aquele que

sente que pouco foi perdoado – que seus

pecados não foram tão grandes quanto

os dos outros.

A quem pouco é perdoado – Aquele que

sente que não tem pecado, que seus

pecados não foram tão grandes quanto

os dos outros. 

O amor de um homem a Deus será

proporcional à obrigação que ele “sente”

por perdão. Deus deve ser “amado” por

suas perfeições, além do que ele “fez”

por nós. 

Mas ainda é apropriado que nosso amor

seja aumentado pela consideração de

sua bondade; e aqueles que sentem –

como os cristãos – que são os “chefes

dos pecadores”, terão uma obrigação

infinita de amar a Deus e seu Redentor,

e que nenhuma “expressão” de apego a

ele pode estar “além” do que é devido.

No nosso tempo fariseu é

uma expressão que também

significa uma pessoa

hipócrita, que vive de

aparências, fingida, um

religioso que gosta de

aparecer, mas não vive o que

prega.

Têm dificuldade de honrar a

Deus 

Eles ensinavam os princípios

dados por Deus e isso era

bom e deveria ser seguido,

porém não praticavam o que

ensinavam.

Tem dificuldade de

reconhecer autoridades

espirituais ( pra eles é como

se estivesse diante de

qualquer pessoa, aliás nem o

reconhecem).
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Apóstolo Rowilson Oliveira 

JESUS NA CASA DE
SIMÃO FARISEU

Perfil de um
fariseu 
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Esses são relatos de pessoas que viveram a
muitos anos atrás, porém hoje tudo isso
ainda acontece, muitas vezes chamamos
Jesus para nossa casa, porém com
propósito errado. 
 Mais quando damos lugar para o Senhor
em nossa casa e em nossa família Jesus
chega e faz milagres, cura quem precisa, dá
sustento, cuida da área espiritual, da área
financeira, enfim cuida de tudo e teremos
um lar abençoado. E estando no time de
Jesus nunca perdemos.
 A casa que Jesus chega nunca mais será a
mesma, mais quando Ele chegar ouça Ele
falar, escolha a boa parte.
Você tem ideia de Qum é Esse que você está
convidando pra estar em sua casa? Ele pode
mudar sua vida, sua casa e sua família.

Em meio as situações difíceis o Senhor
Jesus Cristo sempre abre uma janela para
aqueles que são verdadeiros servos de
Deus. E durante essa semana não
estivemos presencialmente na igreja mais
fomos profundamente ministrados com
base no tema: Eu e minha família reunida
na presença de Jesus, onde tivemos um rico
aprendizado a respeito da importância de
convidarmos Jesus pra nossa casa e o
recebermos bem, com respeito e
reverência. 
Jesus esteve em lares onde fez milagres
como: curar a sogra de Pedro, a mulher do
fluxo de sangue, a filha de Jairo,
ressuscitou a Lázaro quando esteve na casa
de Marta e Maria entre outros, mais
também esteve em lares como de Simão o
fariseu que não lhe prestou a reverência
devida mais teve uma mulher que chegou
ali e se derramou aos pés de Jesus e
mostrou pra ele como se recebe o "Rei".
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CULTO DE SANTA CEIA 
Culto de domingo o culto foi totalmente
online e foi um compartilhamento de fé e
adoração à Deus. Pois tivemos o
encerramento de mais uma campanha
abençoada onde aprendemos muito com as
ministraçoes do Espírito Santo através dos
nossos profetas sobre o tema: "Eu e minha
família reunida na presença de Jesus ".
E ainda tivemos nossa Santa Ceia para
renovarmos nossa aliança com o Senhor
Jesus Cristo, é uma prática a qual Ele fez e
nos diz que todas as vezes que comermos
do pão e bebermos do suco de uva estamos
anunciando a volta dele até que Ele venha (I
co 11: 26), sempre que participamos da
Santa Ceia estamos trazendo a memória
aquilo que o Senhor Jesus fez por nós.

RESUMO DA SEMANA

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

Produção de Texto: Rosário Regiane

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


Mas não foi somente transmissões ao
vivo neste um ano, foram muitos
avanços feitos pela Igreja Evangélica
Avivamento para as Nações. Um
Evangelismo em massa, uma
consolidação estrategicamente feita para
atingir à  todos foram feitos e está sendo
feito.
Em menos de um ano o Avivamento se
levantou com recursos de alcance
mundial. Com o trabalho em massa de
social mídia (As "ferramentas de mídias
sociais" são sistemas projetados para
possibilitar a interação social a partir do
compartilhamento e da criação
colaborativa de informação nos mais
diversos formatos) o ministério que
desde de 2011 tem investido tempo e
pessoas, detalhe treinando pessoas do
próprio ministério entre adolescentes à
senhores, para desenvolver conteúdos
digitais, com objetivo de consolidar e
atingir vidas para o Reino de Deus. Assim
a Equipe Mídia Aviva Nações vem
trabalhando para esse crescimento. De
início eram 10 membros, hoje são mais
de 40 pessoas envolvidas entre
produtores e editores de audiovisual,
designers gráficos, técnicos de áudio,
locutores, radialistas e jornalistas web. 
O Avivamento foi a pioneira no Brasil em
tecnologia Chroma Key, assim deu início
as gravações Programa Transformando
Vidas, que além de transmitir no canal
do YouTube, é transmitido em regiões de
Minas Gerais no Canal TV Poços. 

Hoje o ministério conta com mais de 350
conteúdos em vídeo no canal do Youtube (
Tv AVIVA NAÇÕES ), Programa de Tv ( PTV )
no Canal Tv Poços. A Web Rádio Aviva
Nações 24h funcionando, com mais de 30
radialistas, durante toda a semana, de
domingo a domingo ao vivo das 9h ás 18h. 
Lives/Cultos, todos os dias ás 20h na
plataforma do Facebook, com ministrações
e interações dos Avivalistas nos
comentários. O ministério também conta
com o Instagram, com comunicados e
vídeos no IGTV. 
Fora isso, o Avivamento sempre tem
preparado Áudio Visuais para que todos os
discípulos entendam claramente a
mensagem. 
E mais, há mais de 250 líderes envolvidos
com o projeto #Avivaonline que de imediato
deu início com o primeiro dia de
distanciamento social, onde é feito
assistência para pessoas tanto dentro do
Brasil como ao redor do mundo. Orando por
vidas, projeto de aconselhamento, cuidado e
apoio através de vídeos chamadas,
plataformas como Whatsapp, Messenger
etc.

 UM ANO DE LIVE. UM ANO DE CUIDADOS. UM
ANO DE AVANÇO. 

 
 

No domingo (21) o culto de Santa Ceia foi mais que especial, comemoramos 1 ano de lives. 
Deus tem sido bom  para conosco e é motivo de muita alegria para toda a família do
Avivamento que através dos profetas, Apóstolos Rowilson e Cristiane de Oliveira tivemos
um ano de palavras edificantes, desafiadoras, de correções, incentivo e muitos mais,
estamos firmes e fortalecidos porque estamos sendo ministrados todo esse tempo.

Jornal Online

AVIVA NEWS

“ 1 ano de cultos consecutivos, 365 noites de live cultuando a Deus” 
 

MATÉRIA ESPECIAL 
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O AVANÇO DO
AVIVAMENTO

De  Avanços 1 ANO
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AÇÃO SOCIAL
DURANTE TODA
A PANDEMIA: 
Não podemos deixar de dizer das ações sociais.
Com centenas de alimentos sendo doados todas
as semanas. Centenas e Centenas de famílias
sendo beneficiadas através das ações sociais da
Associação Beneficente El Roi, onde bravos
guerreiros voluntários semanalmente lutam
em prol desse projeto. 

 

Onde para muitos a pandemia serviu de desculpas, para abandonarem sua fé, pra

nós foi uma oportunidade tremenda de alcançar centenas de pessoas através das

plataformas digitais seja aqui na grande São Paulo ou em outros estados e países

e fortalecer ainda mais a convicção do caminho em Cristo.

 

"Mas, onde o pecado abundou, superabundou a graça" Romanos 5:20b.

 

“ Onde o diabo faz um buraco na parede, Jesus vem e constrói uma janela" e

quantas janelas Jesus fez nesta época. Por isso separamos os comentários dos

guerreiros irmãos do Avivamento, falando de momentos marcantes das semanas

de culto e noites de vigília.

 

Não é sobre 365 dias de cultos ao vivo. É sobre
um crescimento expansivo e imensurável, de
um cuidado extremo e incomparável, de um
ministério que sempre trabalhou para cuidar
de pessoas, com intuído de salvar pessoas,
sem receber nada em troca. É sobre um
Avivamento que talvez não seja reconhecido
nas maiores mídias ou dentro do mundo
“gospel", mas que tem sido reconhecida pelo
Senhor Jesus e todo o seu Reino dos céus. É
sobre um trabalho que nunca parou nem
mesmo em uma guerra pode parar. Não é sobre
somente 365 lives consecutivas, é sobre um
povo guerreiro que sabe o que quer. É sobre ter
anjos de Deus guiando está igreja. Lutando e
chorando dia e noite, profetas que
renunciaram completamente suas vidas
pessoais para dedicação à Obrade Deus. 

"Virão pessoas de longe para ver o
que está acontecendo em nosso

Ministério “
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O melhor está por vir! O Avivamento está acontecendo. 

 

Ap. Rowilson Oliveira 
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 E AI MISSIONÁRIOS KIDS TUDO BEM? 
HOJE VAMOS MOSTRAR AS CRIANÇAS 

QUE ACEITARAM O DESAFIO.  
POR QUE DESAFIO DADO, É DESAFIO

CUMPRIDO. 

DEUS ABENÇOE A CADA MISSIONÁRIO KIDS!

Ainda da tempo de você
partícipar!

Mande sua fotinha e
convide 3 amiguinhos

para partícipar também
do momento kids aqui

do JOAN.

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


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!

TV AVIVA NAÇÕES 
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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!

Designer: Gabriela Machado
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