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- PALAVRA DOS APÓSTOLOS:

SEMANA DA PAIXÃO 

- NOTÍCIAS DO AVIVAMENTO:

RESUMO  DA SEMANA

1° WORKSHOP REALIZADO: ENTREVISTAS 

MURAL AVIVA ONLINE: ABRA SUA CONTA
INSTAGRAM E USE PARA O EVANGELISMO ONLINE

Mas ele foi traspassado    por    causa das    nossas
 transgressões, foi    esmagado    por    causa   de   nossa s  

 iniquidades;  o   castigo   que    nos   trouxe   paz
estava   sobre   ele, e   pelas   suas   feridas

fomos   curados.

Isaías 53: 5 

- MOMENTO KIDS: 
UM DESAFIO ESPECIAL! 
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Semana  da
  Paixão

Quando Jesus percebeu que estava chegando a sua hora tomou
atitudes decisivas para a conclusão de seu propósito na terra. A

última semana de Jesus na terra foi marcada por momentos
cruciais.

 

Apóstolo Rowilson Oliveira 
@igrejaevangélicaaviva @igrejaavivanacoes 
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DOMINGO DA SEMANA
DA PAIXÃO

Entrada triunfal em Jerusalém
 (Mateus 21:1-11; Marcos 11:1-11;

Lucas 19:28-44; João 12:12-19):

Jesus entrou na cidade de Jerusalém
montando um jumentinho. Enquanto
Ele entrava em Jerusalém em direção
ao Templo, muitos estendiam suas
vestes e ramos das árvores pelo
caminho. 

Profecia de Zacarias
( Zacarias 9: 9. 
Alegra-te muito, ó filha de Sião;
exulta, ó filha de Jerusalém; eis que o
teu rei virá a ti, justo e Salvador, pobre,
e montado sobre um jumento, e sobre
um jumentinho, filho de jumenta).

Essa profecia de Zacarias foi escrita
520 AC

SEGUNDA-FEIRA DA
SEMANA DA PAIXÃO

Jesus amaldiçoa uma
figueira (Mateus 21:18-22;

Marcos 11:12-25): 

Os Evangelhos de Mateus e Marcos são os
únicos que relatam esse acontecimento. 
No dia seguinte, quando saíram de
Betânia, Jesus teve fome. 
Então Ele viu uma figueira e foi procurar
nela algum fruto, porém não encontrou.
(Jesus também amaldiçoa a figueira sem
frutos mostrando que não quer que
tenhamos uma vida infrutífera).

Jesus retornou a Jerusalém e expulsou
os mercadores que praticam comércio
dentro do Templo. (A atitude de Jesus
expulsando os cambistas que trocavam
moedas e os vendedores de animais para
o sacrifício mostram-nos que eles
estavam usando o templo com outros
objetivos. ( Mateus 21: 13. E disse-lhes:
Está escrito: A minha casa será chamada
casa de oração; mas vós a tendes
convertido em covil de ladrões).

A purificação do Templo (Mateus
21:12-16; Marcos 11:15-18; Lucas

19:45-48):
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O fortalecimento espiritual em tempos de
crise se dá pelo envolvimento com as
coisas do reino. Bendito é o varão que
confia no Senhor e põe nele a sua
confiança Jr 17:9. Otermo confiança é
acreditar na sinceridade de alguém,
Quando confiamos em Deus colocamos
diante dele nossas preocupações, 
 ansiedades e dificuldades e cremos que ele
vai resolver. Em tempos difíceis pra
estarmos fortes precisamos também está
saudáveis espiritualmente. E isso se dá
pela palavra de Deus, quando confiamos
obedecemos, guardamos os mandamentos
e consequentemente somos abençoados, 
 prósperos, frutíferos, quando confiamos
temos a segurança e a certeza  da presença
do Senhor em nossas vidas, ter confiança é
também sinônimo de fé. 

Para estarmos fortalecidos espiritualmente
em tempos difíceis devemos também amar a
Deus. 
E quem o ama obedece a sua palavra,  possui
uma fé inabalável, é abençoado e vive em paz.
Termos esperança naquele que pode todas as
coisas também é um ótimo remédio pra
estarmos fortes,  pois esperança é quando
temos a expectativa que algo vai acontecer,
mesmo sem estar vendo nada. A esperança é a
nossa confiança em Deus , que nos ajuda a
esperar sem desistir até  a promessa se
cumprir em nossa vida.
 Para está forte seja saudável espiritualmente,  
confie e ame ao Senhor e tenha também 
 esperança naquele que tudo criou.
Lembre-se ter confiança é colocar e depositar
fé no Senhor a todo tempo.
O fato de pedir oração durante o culto
demonstra que confiamos e temos a
esperança que iremos receber o que pedimos. 

A Igreja Evangélica Avivamento para as Nações realizou mais um evento online. Um
WORKSHOP gratuito, com dicas e ensinamentos para aproveitar o máximo das redes
sociais. Uma imersão de ensino em prol ao evangelismo e consolidação online. Realizado no
último domingo (21) a palestra foi  transmitida no youtube,  com a equipe de mídia Aviva
Nações dando todas as dicas necessárias para aqueles que estavam conectados. Os
Evangelistas Silvio Junior, Rafael Gomes, e a missionária Lígia Caetano deram uma
entrevista para nós contando um pouco desse evento e dessa incrível oportunidade.
Acompanhe:

“ Antes tinhamos a  oportunidade de ir de
porta em porta, e hoje através da rede social
você pode ter um alcance enorme de pessoas
que você pode estar levando a palavra de
Deus e você pode estar usando essa
ferramenta. Paulo usava as ferramentas que
ele tinha na época dele que era as cartas.
Hoje temos  além de poder ir de porta em
porta, não no momento atual, temos
também as redes sociais que alcança um
número bem maior de pessoas” .
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RESUMO DA SEMANA

Produção de Texto Rosário Regiane 

PRIMEIRO WORKSHOP ONLINE

Evangelista Silvio começa contando a
importância de usar as redes sociais para
levar a palavra de Deus. Ele fala que é de
suma importância levar Jesus à cada
contato nosso nas plataformas digitais. 

Missionária Lígia deixou o seu depoimento
de como foi fazer parte deste Work Shop.

Paz á todos agradeço desde já pela
oportunidade de participar do Joan e fazer
parte do primeiro Work Shop foi algo
sobrenatuaral pois eu nunca havia feito um
treinamento em uma live para tantas
pessoas. É um desafio que nos mostra o
quanto o Senhor nos capacita, pois não
sabiamos nada e fomos desafiados a
aprender e utilizar em meio de comunicação.

Lígia conta que por causa da pandemia
esteve conhecendo e estudando vários
aplicativos para fazer chamadas de vídeo
e as lives pode ver que com os mesmos
aplicativos  era possível cada um fazer a
transmissão de sua casa.

Posso dizer que a cada dia eu aprendo um
pouco mais com a equipe e algo que
começamos com uma simples chamada de
vídeo e hoje estamos conectados em
centenas de locais e continuamos estudando
para e fazendo testes para oferecer o melhor
para o Reino de Deus. 
Agradeço á todos da equipe da mídia que tem
lutado para expandir o evangelho atravéz
das Mídias, Deus abençoe.
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Evangelista Silvio da um exemplo que através das redes sociais você pode ter um contato
instantâneo com a pessoa, através de mensagem, ligação,vídeo chamada e além disso

podendo fazer marcações nas publicações oficiais da Igreja 
 

“ Você pode está enviando para a pessoa o
versículo do dia, e muitas vezes o dia dela
não está bem, ela está abalada, está triste e
a partir do momento que você tem uma
atitude, você tem  o amor de Jesus no seu
coração de usar tudo aquilo que está nas
suas mãos pra glorificar Ele. As vezes o
versículo que você manda pra essa pessoa
pode estar mudando o dia ou até mesmo a
vida dessa pessoa, porque é a palavra de
Deus que vai está vindo sobre essa vida e
como a palavra mesmo fala: A Palavra ela
não volta vazia. Então  essa é a importância
de estarmos usando as nossas redes sociais
para a glória do Senhor” 

Primeiramente o Apóstolo comunica com a
equipe de editores colocando o novo projeto e
a equipe começa dar início. Fazemos uma
reunião primeiramente por vídeo chamada
pois no momento não podemos realizar
presencialmente. E vemos as possibilidades
daquilo que poderíamos realizar, logo após
vemos cada tema para cada um, iniciamos
com a preparação de painel, preparação de
vídeo e montagem com material, realizamos
outra reunião de teste, já testando posição
de câmera e teste de áudio, é importante
verificar certinho pra que tudo na hora dê
certo, estamos constantemente em
comunicação pra ver o que dá pra fazer ou
não, e sempre estamos nos preparando pra
que cada dia venhamos melhorar para o povo
do Avivamento ter uma facilidade maior no
aprendizado.

“ Hoje graças a Deus todos os programas que
nós usamos é gratuito, não gera custo
nenhum, pra fazer do modo que realizamos
irá precisar de um computador. Mas a pessoa
que for fazer uma transmissão ao vivo dela
mesma pode ser feito somente com o celular,
no aplicativo do celular ela consegue fazer
uma live. Agora esse tipo de live que fazemos,
precisa de um computador, onde acessamos
simultaneamente a plataforma do YouTube,
precisamos acessar a plataforma que gera o
conteúdo, que captura imagem, que captura
o programa do zoom, que captura o sinal pra
transmitir pro YouTube ao mesmo tempo,
então a partir dai ele captura o sinal do
chroma da internet e tudo isso pra ser
transmitido pra colocar vídeo, e para colocar
o GC. Então toda essa programação hoje
graças a Deus é gratuita, desta forma
conseguimos fazer até duas plataformas ao
mesmo tempo”

Evangelista Rafael conta sobre novidades
vindo por ai através das plataformas digitais
do Avivamento.

“Sim já temos a preparação de fazer tanto a
programação ao mesmo tempo no Facebook como
no YouTube, através dos programas e plataformas
que a gente tem, temos essa possibilidade já.
Temos vários projetos para o futuro alguns já
podemos dar início, outros precisam esperar
normalizar esse tempo de pandemia, temos
projetos para as crianças, projeto para os jovens,
projetos para o jornal, projetos para os que estão  
mais distantes também, temos uma série de
projetos que já está sendo analisado pra ser
colocado em prática o mais breve possível"
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Entrevistas: Evs. Katia Cristina e Patricia Silva
Reprodução: Rosario Regiane 

Produção de Texto: Gabriela Machado

Evangelista Silvio termina dizendo que a
expectativa e que cada um que esteve no
WORKSHOP venha entender a
importância de usar essa ferramentas, e
não só usar para seus próprios interesses
ou situações vãs. 

Que cada um venha entender a
importância de estar usando as suas
redes sociais pra honrar o nome do
Senhor que foi aquele que deu a vida
por nós, então que agora seja tudo para
Ele e para a glória Dele e que Deus
possa estar usando cada um em nome
de Jesus.

“ Essa oportunidade foi algo novo que eu nem
estava pensando que nós iríamos ter uma
oportunidade como está.  Fazendo esse tipo de
conteúdo para o nosso canal mais foi uma grande
oportunidade, ficamos na expectativa desde o
início que foi passado pra nós. Já ficamos naquela
expectativa de fazer o melhor pra que as pessoas
pudessem entender o projeto e entender o
conteúdo”

 Evangelista Rafael conta que a ideia surgiu
do Apóstolo Rowilson Oliveira , que passando
pra eles e vendo o que havia possibilidade de
fazer, então eles aceitaram o desafio.
Essa equipe de Editores tem pesquisado
diariamente, pesquisando novos métodos,
novos conteúdos.

 “Desde o desafio de fazer online a gente nunca
parou de pesquisar, a cada dia é uma novidade,
tudo isso que fizemos no YouTube nós já
estavamos na preparação. Esse conteúdo do
workshop foi um leque para abrir portas pra
diversos outros conteúdos que poderemos fazer
através da plataforma do YouTube”

Evangelista também falou como funcionou
toda a preparação. 

 

Evangelista Rafael termina nos relatando
como são os programas e plataformas usadas
para tudo isso acontecer. 

Evangelista Rafael também contou como foi participar e elaborar esse workshop com a
equipe e como funciona toda a estratégia de transmissão ao vivo pelo YouTube

 
Toda a equipe JOAN agradece aos integrantes, pela

disponibilidade da entrevista e por tudo que esta
sendo feito na Mídia Aviva Nações. Deus abençoe a

todos ! 
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Entre no PlayStore ou o aplicativo que
você costuma baixar seus apps 

 
E CLARO QUE O JOAN NÃO PODERIA DEIXAR DE TRAZER O MURAL AVIVA

ONLINE E USA-LO PARA TIRAR ALGUMAS DÚVIDAS QUE MUITOS AINDA TEM
SOBRE AS REDES SOCIAIS PARA FINS DE USAR PARA ALCANÇAR VIDAS E

LEVAR A PALAVRA DE DEUS! 
 

OS PALESTRANTES DEIXOU BEM CLARO TODAS AS DÚVIDAS DEIXADAS POR
VOCÊS NOS COMENTÁRIOS NO WORKSHOP AVIVA ONLINE TRANSMITIDO AO

VIVO NESTE ÚLTIMO DOMINGO. MAS MUITAS VEZES FICA AINDA AQUELA
CERTA INSEGURANÇA DE NÃO SABER FAZER, NÃO É MESMO!? ENTÃO

ATRAVÉS DAS DÚVIDAS DE VOCÊS VAMOS AJUDAR A ESCLARECER MAIS
AINDA. ENTÃO SEM ENROLAÇÃO VAMOS LÁ!? 
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Muitas dúvidas foram sobre o Instagram.  Por ser um Aplicativo ainda
pouco explorado, ainda há dúvidas. Ele é uma ferramenta ótima e de
fácil acesso e uso. Hoje vamos falar sobre ele.
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faça o procedimento para baixar
o Instagram, abra o Aplicativo

Instagram já instalado no seu celular 

faça seu cadastro e está
pronto para usar!

Mande links 
Mensagens

e muito mais
aqui nesse

ícone 

Aqui Poste suas fotos,
versículos 

posts  e etc... Escolha
como quer postar,

pode ser nos stores
(status) ou feed ( sua
linha do tempo como

no Facebook )

Por aqui procure
amigos, família,  

discípulos e outras
milhares de pessoas ao

redor do mundo para
seguir (adicionar

amigos)

Aqui é seu perfil 
Procure aqui por 

@igrejaavivanacoes

Curta
Comente Compartilhe

Com seus seguidores
 

Guarde para lembrar
sempre 

Esse é o básico para você fazer sua conta
hoje no Instagram e começar a explorar e
usar essa plataforma para alcançar vidas

e usar para propagar o Reino de Deus.
Dúvidas? PODE ENTRAR EM CONTATO COM

QUALQUER INTEGRANTE DA MÍDIA. 
 INCLUSIVE NÓS DO JOAN. TODOS ESTAMOS

DISPOSTOS PARA ENSINAR!

Matéria e Produção de Texto Gabriela Machado 
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K ID S  
Olá missionários Kids! Assim como está na palavra do
Apóstolo, hoje trouxemos uma página especial com a

Semana da Paixão de Cristo.
Essa semana é dada por esse nome pois foi uma

semana com decisões e atitudes bem cruciais que
Jesus precisou tomar antes da sua crucificação! 

Por amor a cada um de nós cada decisão e inclusive a
de morrer por nós foi por amor! 

E TEMOS DESAFIO! VEJA NO SELO DE DESAFIO. 
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Entrada triunfal em Jerusalém (Mateus 21:1-11; Marcos

11:1-11; Lucas 19:28-44; João 12:12-19):

Jesus amaldiçoa uma figueira (Mateus 21:18-22; Marcos 11:12-25)

A purificação do Templo (Mateus 21:12-16; Marcos 11:15-18; Lucas 19:45-48)

Que tal você se expressar seu
amor por Jesus em um desenho?

Use sua criatividade.
  Lápis, tinta, canetinha, desenhos

virtuais,  use a criatividade.  
Desenhe uma dessas passagens

bíblicas e mande pra nossa equipe
sua foto com seu desenho! Vamos

lá? em 3...2..1 Let't go!
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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!

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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