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Nossos cultos serão online, com o
presencial aos sábados e domingos,
dirigido por nossos Apóstolos
Rowilson e Cristiane de Oliveira,  é
de suma importância a sua presença
online ou presencial, pois o mover
acontecerá.
Quando consagramos algo á Deus
desenvolveremos ao longo do ano 
atitudes seguras, corretas e
principalmente teremos o resultado
esperado, pois colocamos nas mãos
de quem pode fazer todas as coisas.
Peça a Deus que abençoe seus
planos e eles darão certo, creia.

Terminando 2020 e começando 2021
na presença do Senhor Jesus Cristo,
faz toda a diferença, sem contar que
estamos entregando a primícia, ou
seja, o primeiro para Aquele que nos
deu o ano todo,  porque em meio a
momentos difíceis Ele nos guardou e
tem cuidado de nós.
Ebenézer foi a palavra mais dita no
ano de 2020 por cada um dos
Avivalistas e com a chegada no novo
ano não será diferente pois em tudo
Deus tem guardado aqueles que são
seus filhos e servos.
2021; Ano da Gratidão!
Que neste ano todos possamos ser
mais gratos á cada detalhe que Deus
tem feito, ainda que não
compreendidas.

E a gratidão já se deu no primeiro dia
com muitas pessoas participando e
interagindo, se rendendo e se
dobrando ao seu criador na Vigília
da Virada.
Durante toda a programação do
nosso culto da virada, Deus falou
tremendamente, através de
louvores, raps, pagodes e
ministrações. Um culto da virada
totalmente diferente, mas que pode
reunir pessoas de muitas cidades,
bairros e países em um só momento,
na live do Avivamento!
Um ano já se inicia e o Avivamento
continuara trabalhando para o
crescimento do Reino.

E logo no dia primeiro de janeiro de
2021 começaremos nossos doze dias,
doze unções, doze consagrações. 
Cada dia consagrado, representa um
mês que estamos permitindo que o
Senhor cuide e que ele abençoe.
A palavra de Deus nos fala em
provérbios 16:3 que devemos
consagrar tudo ao Senhor, não
somente alguns dias ou alguns meses
mas o ano todo devemos entregar tudo
ao criador  para que nossos planos e
projetos seja  bem sucedidos.
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Mas não para por aqui, acompanhe o
milagre  na vida da Dona Dinah, ela é
a bisavó da Fernanda que também foi
alcançada através da vida da
Luzinete, ambas foram alcançadas
online.
Fernanda pediu oração por sua bisavó
Dinah que estava internada
decorrente de um AVC e foi lançado
uma palavra sobre a vida dela que no
dia seguinte ela teria alta e para
honra e glória ela teve alta e
continuamos orando para que
recupere o seu movimento do lado
direito, creio que Deus irá operar este
milagre também.
E falando de cura também quero
contar o que Deus fez na vida da
Allana de 2 anos filha da Amanda
minha cliente.
Desde que nasceu Allana sofria para
fazer fezes, chorava, gritava e não
conseguia fazer nada, sentia fortes
dores por causa da constipação.
Amanda levou ela ao médico, foram
varias receitas de medicamentos e
nada resolvia, foi ai que sabendo da
situação deste criança entrei
imediatamente em oração e liberei
uma palavra Amanda não aceitar essa
situação na vida da sua filha e para
honra e gloria do Senhor hoje ela esta
curada.

O ano de 2020 foi um ano de
oportunidades, claro que tenho
muito o que fazer, mas pude ver o
agir de Deus na minha vida, na minha
família e na minha célula.
Quero agradecer a Deus por tudo, aos
Apóstolos pelas ricas oportunidades e
aos meus Evangelistas Silvio e Katia
por todo investimento e
acompanhamento na minha vida. 
2021 novas chances, novas coisas!
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 GRATIDÃO Á DEUS 
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"Paz a todos me chamo Jefferson França sou um dos
locutores aqui da Web Rádio Aviva Nações, uma honra
fazer parte dessa equipe. 
Para nós a programação começa bem antes de chegar nos
estúdios, aprendemos com os locutores mas experientes
do ministério que o preparo vem antes da programação,
então nos preparamos em casa, vendo o versículo do dia,
Jornal Online Aviva News, praticando leitura...quando
chegamos no estúdio da web antes de tocar nos
equipamentos e antes de iniciar a programação já
colocamos diante do Senhor em oração para que o
Espírito Santo esteja no controle. Ao iniciarmos a
programação em cada intervalo vamos planejando qual
seria a próxima coisa a fazer para interagir com os
ouvintes, também ficamos atentos a cada pedido de
oração, temos o cuidado de anotar para estar orando no
momento de oração, separamos também cada louvor
depois pelos ouvintes e assim fazemos a programação.

Olá! Me chamo Isaac Martins. 
 Que enorme bênção é estar aqui hoje pra relatar em algumas
poucas palavras a bênção da WebRádio Aviva sobre minha vida.
Sou eternamente grato a Deus e aos seus principais
instrumentos em minha vida, os Apóstolos Rowilson e
Cristiane. Também deixo minha gratidão para essa equipe
tremenda do JOAN. Vocês são bênçãos. Costumo dizer que,
quando Deus começa a trabalhar em sua vida, tudo se torna
muito novo. E então  você precisa aprender a caminhar dentro
dessa nova perspectiva, dentro desse novo desafio! 
Algum tempo atrás, o apóstolo motivou alguns irmãos da
equipe Mídia a se colocarem especificamente na Web Rádio a
fim de aprenderem locução e à levarem adiante o  Reino do
Senhor. Graças a Deus me coloquei. 
A princípio não tinha compreendido completamente os
benefícios da oportunidade, mas logo depois pude sentir o agir
tremendo de Deus me libertando da tímidez, por exemplo.
Durante nossa programação sempre oramos a Deus pra
fazermos uma programação abençoada onde os ouvintes
estarão em contato direto com Deus em cada palavra e louvor.
Também pude contar com uma pessoa muito importante, meu
Pr. Cláudio Martins. Sua experiência, criatividade, alegria e
paciência pra ensinar têm sido especiais para mim. Acredito
que o melhor ainda está por vir.   
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A Web Radio traz participações dos
ouvintes, podendo assim, na
programação ao vivo interagir com
cada ouvindo. Através do Facebook e
via Whatsapp cada ouvinte pode
participar, podendo deixar mais rica a
programação. 
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TODOS OS FILHOS DE DEUS TEM O SEU CHAMADO
PARTICULAR, MAS O CHAMADO DO IDE É PARA TODOS,
MAS COM ESSA QUARENTENA TEMOS COMO OBEDECER 
O IDE DE JESUS ?
CLARO QUE SIM, ATRAVÉS DAS PLATAFORMAS DIGITAIS
VOCÊ PODE ALCANÇAR MUITAS ALMAS E EXPANDIR O
REINO DE DEUS! VEJA AGORA ALGUMAS DAS FORMAS DE
ESPALHAR A PALAVRA DE DEUS:

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!

Designer: Gabriela Machado

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

