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- PALAVRA DOS APÓSTOLOS:

A FORÇA VEM DO SENHOR, CONFIE 

"Assim também o Espírito 
de Deus vem nos ajudar na

nossa Fraqueza"
Romanos 8:26.a

- NOTÍCIAS DO AVIVAMENTO:

AVIVAMENTO NAS PLATAFORMAS DIGITAIS 

DESCOBRINDO TALENTOS PARTE 3

- EVENTOS DO AVIVAMENTO:

CULTOS ONLINE
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Apóstolo Rowilson Oliveira 

"Eu, porém, olharei para o SENHOR; esperarei no Deus da 

minha salvação; o meu Deus me ouvirá" Miquéias 7:7

Confiança  Quem confia em
Deus O ama acima de todas as
coisas. Lucas 10: 27. E,
respondendo ele, disse:
Amarás ao Senhor teu Deus de
todo o teu coração, e de toda a
tua alma, e de todas as tuas
forças, e de todo o teu
entendimento, e ao teu
próximo como a ti mesmo. 

Confiar no Senhor é deixar nas
mãos de Dele que pode e dá
garantia de realizar. É ter a
esperança, é caminhar com
fidelidade, é estreitar a
intimidade com o Senhor e
sentir a segurança que
encontramos na certeza de que
Deus poderá realizar. 

Ter confiança é Colocar e
depositar fé no Senhor a todo
tempo.

A confiança no Senhor nos
livra das ansiedades deste
mundo. ( Filipenses 4: 6. Não
estejais inquietos por coisa
alguma; antes as vossas
petições sejam em tudo
conhecidas diante de Deus
pela oração e súplica, com
ação de graças).

Quem confia no Senhor
reconhece a importância da
Palavra como meio de
conhecimento dos Seus
atributos e da Sua vontade
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A força vem do Senhor, confie

Confiança 
(Se refere a dar crédito,

considerar que uma
expectativa sobre algo ou
alguém será concretizada

no futuro).

(Salmos 71: 5. Pois tu és a minha

esperança, Senhor DEUS; tu és a

minha confiança desde a minha

mocidade).
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Você sabia que o Avivamento tem sua
própria Web Rádio? Não! Não fique
chateado por isso, o Joan vai trazer
algumas informações para que você possa
ser edificado diariamente, a qualquer
horário do dia ou da noite pois a conexão
é 24hs. Com programações diárias ao vivo
no período das 9hs às 18hs, onde se dá
início com a oração e no decorrer das
programações também é possível deixar
seu pedido de oração no Post colocado
diariamente na página do Facebook ou
até mesmo pelo Watsap. Os ouvintes tem
a oportunidade de serem ministrados
mais ainda com a palavra dos Apóstolos
todos os dias ás 11hs, a teologia na palma
de suas mãos, e para você que está lendo
o Joan pela primeira vez e deseja uma
palavra de amor e até mesmo uma saída
para seus problemas, conecte hoje
mesmo, se dê essa oportunidade de
mudança de vida. E claro que não
podemos deixar de falar do momento
“Homens que inspiram”, que trás
histórias de servos de Deus que na sua
época impactaram e ganharam muitas
almas para o Senhor, nos levando a
refletir no que estamos fazendo. Conecte
sempre na melhor e principalmente fique
conectado com Deus. Clique na imagem a
seguir e será direcionado ao link da Web
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Sabia que culto é pra pessoas cultas? 
Sabia que somos privilegiados por
estarmos participando? Prestar culto ao
nosso Deus não é somente assistir,
conectar um celular na página da igreja e
sim participar, cultuar, honrar a Deus. 
 Nossos cultos online tem sido de suma
importância. Cada palavra ministrada
enriquece nossa vida. Participe você
também, todos os dias às 20:00h !

AVIVAMENTO NAS 
PLATAFORMAS DIGITAIS

CULTO ONLINE
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O adolescente sente de forma intensa todas
essas demandas da sociedade e isso pode
gerar angústia, sentimento de solidão,
dúvidas e reações explosivas, entre outros. 
É então que entra todo o trabalho de
acompanhamento, aconselhamento, um
tratado que vai além, atingindo o
amadurecimento não só pessoal, mas
espiritual. Atribuindo em cada um valores
e uma vida verdadeira com Cristo. Ser um
Levita para um jovem/adolescente é se
sentir cuidado, se sentir capaz de poder
desenvolver talentos que nem sabia que
poderia desenvolver, e ter referências
como exemplo de vida. Por isso veja agora
a equipe de Levitas dos adolescentes da
igreja Sede. Igor Campos tem dirigido essa
equipe acompanhe a entrevista a seguir:

Glória a Deus para mim tem sido um
privilégio poder estar dirigindo essa equipe de
jovens abençoados eu recebi essa
oportunidade alguns anos atrás ainda quando
era adolescente de poder está tocando em um
grupo de pagode e para honra e glória do
Senhor hoje podendo estar ensinando esses
jovens abençoados a se desenvolverem na
casa do Senhor através do nossos Apóstolos.
Quero agradecer a vida deles por essa
oportunidade e ao nosso Deus pelo privilégio
e poder dizer o quanto é gratificante ver o
crescimento de cada um deles na casa do
Senhor, jovens que eram tímidos,
desobedientes, usados pelo diabo e hoje
podendo enfrentar um púlpito, uma câmera e
louvar ao Senhor um grande crescimento na
vida deles e isso tem refletido nas suas células,
nas suas famílias, nas suas casas, onde eles
convivem e você vê alegria que eles sentem de
serem úteis e usados na mão do Senhor, pra
mim tem sido a cada dia um desafio e dia
após dia estamos crescendo e vencendo.” 

“Sou ricamente grato a essa oportunidade
de estar louvando o nome do Senhor em
forma de pagode, é um privilégio poder
tocar com meu irmãos Levitas”
- Lucas Macário

“Amém agradeço primeiramente a Deus e
aos Apóstolos por essa rica oportunidade de
estar louvando ao Senhor em forma de
pagode “
- Lucas Araújo

“Paz a todos primeiramente queria
agradecer a Deus segundo ao Apóstolo por
nós conceder essa oportunidade de estar
aprendendo a tocar os instrumentos e além
de tudo estamos adorando ao Senhor em
forma de pagode” 
- Emerson

“ É um grande privilegio estar aqui junto
com o grupo não só o grupo de pagode mas
também o dos levitas e cada vez mais tem
sido melhor ficar nesse grupo abençoado” 
- Caio 

“Paz a todos gostaria de agradecer essa rica
oportunidade de estar participando do
grupo dos levitas e também do grupo de
pagode, é uma grande benção poder estar
aprendendo novos instrumentos na casa do
Senhor, agradeço a Deus e também a os
nossos Apóstolos por essa grande
oportunidade” 
- Júlio

DESCOBRINDO TALENTOS - PARTE 3
O Avivamento tem centenas de vidas que desenvolveram talentos ou melhor dizendo lapidou

os talentos que já haviam em cada um.  Desta forma os projetos que vem através do
idealizador Apóstolo Rowilson Oliveira têm resgatado adolescentes e jovens e impulsionado a

cada um formar seu carácter, educação e valores.  Para você compreender essa matéria
preparamos um artigo para que você entenda que o projeto de Levitas e grupos de louvores

vai além de inclusão, mas é um cuidado de extrema importância na vida de um ser humano a
qual aqui no caso, são adolescentes. 

A adolescência é um período de transição e
de mudanças significativas que começa por
volta dos onze e doze anos. A importância
disso é que embora transformações e
crescimento aconteçam em outros períodos
da vida, na adolescência isto se dá com
grande intensidade. É uma fase marcada por
muitos conflitos: o corpo, os interesses, os
valores, os relacionamentos e os desejos se
transformam e o adolescente tem a tarefa de
se acostumar e se apropriar de todas estas
mudanças, que ocorrem em um curto
período de tempo. Nesta passagem do
mundo infantil para o mundo adulto, se
torna necessário fazer escolhas pessoais e
profissionais importantes, pensar em
projetos futuros e desenvolver a autonomia. 

PORQUE CRIAR OPORTUNIDADES
 E INCENTIVOS AOS ADOLESCENTES?

“É uma grande oportunidade estar
participando do grupo do pagode porque
Deus tem nos tratado, ensinado cada vez
mais e nos dado sabedoria para tocarmos em
forma de pagode, sempre gratidão, ordem,
respeito e aprendizado agradecemos a Deus
por essa oportunidade”  - Gabriel
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Que Deus use cada vez mais a vidas de cada
um. Toda equipe do JOAN agradece por

cada participação!
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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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