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VIGÍLIA DE PENTECOSTES : 
comentários e muito mais

 
70 dias de Live 

Centenas de pessoas sendo
edificadas. Testemunhos

edificantes
 

Cultura: Dica do JOAN
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“É pela família que vamos lutar. É pela vida que vamos pregar. 

Os nossos valores ninguém vai mudar. O que na palavra escrito está. 
E a igreja não, não se intimidará”. 

 Não imaginaríamos que poderíamos alcançar simultaneamente pessoas de diversas
cidades. Quantas vidas, quantas famílias, quantas cidades sendo alcançadas através das

plataformas digitais do Avivamento.
 

“Louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E cada dia acrescentava-lhes o
Senhor os que iam sendo salvos.” Atos 2:47

 
 Mais de 35 cidades sendo alcançadas pelas lives e Web Rádio, países também sendo
alcançados,  dezenas de pessoas se entregando a Cristo, centenas de família sendo

edificadas.
O AVIVAMENTO está acontecendo! 

 
 

 
 
De diversas formas o JOAN vem trazendo as
segundas feiras notícias sobre o avivamento,
relatando tudo que aconteceu na semana no
ministério.
E a Livezona do final de semana dos
Avivalistas neste sábado(30) não poderia ser
diferente, foi um mover sobrenatural. Com o
Tema: Pentecostes, os ministros de Louvor
Revive Nations, pré leitores Evangelistas
Silvio Leite, Kátia Cristina, Leônidas Bezerra e
Marcos Costa. E a frente desse mover os
Apóstolos Rowilson e Cristiane Oliveira.
 
 

 
 
Com 11.000 envolvidos, 527 curtidas, 11.898 comentários, 3,400 visualizações assim foi a
Vigília de Pentecostes.
Mas desta vez queremos falar desse mover com as palavras de cada irmão que participou
desse mover. Então com detalhes tudo o que foi a Live do Pentecostes.
 
 

Live: Vigília Tempo de Milagres 
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Por tantas vidas sendo transformadas , o JOAN nesta edição , trouxe
testemunhos tremendo de vidas sendo impactadas por esse mover. 

 

Valdir Souza Dias de Capivari SP
 
Valdir faz parte da célula da Ev Dirce,
está no ministério desde dezembro de
2018, foi morar na cidade de Capivari.
Mas desde então do início das lives,
começou a acompanhar.
“As lives tem sido um combustível para
mim. Como eu não estava indo nós
cultos presenciais, por conta da
mudança de cidade, eu está meio
distante. E essas lives estão me
fortalecendo muito, me ajudando muito.
Está sendo muito edificante, cada culto,
cada vigília, cada testemunho dos
irmãos. Poder rever meus irmãos, nos
comentários, me faz relembrar os
acampamentos que já participei. 
 

Live tem  sido transformador: 
  

Claudia convidada por sua Prima Lígia Caetano -
umas das estratégicas de nosso ministério –  deu
um pequeno testemunho como tem sido para ela as
Lives :
 
“Boa tarde sou a Claudia de Santo Amaro - SP. E a
Lígia minha prima, me convidou para participar de
uma Live, então em todas as noites eu participo. No
começo eu estava depressiva, não dormia, chorava
muito, e hoje já me encontro mais alegre, mais feliz,
já consigo dormir, e isso está me fazendo um bem
imenso, mas um bem imenso mesmo gente, eu
indico a todos. Muito bom,  muito bom! Deus está
entrando na minha vida, e está fazendo um
transformação enorme!  
 

eu estou dormindo melhor, eu tinha muita crise de insônia, não conseguia dormir direito.
Passa as noites em claro, por semanas e semanas. E  Deus está trabalhando cada vez mais
na minha vida. E quero poder buscar o propósito de ser líder, para ganhar muitas almas
para Jesus.
E quero dizer que estou muito feliz por fazer parte do Avivamento. Quero muito ser
batizada com o Espírito Santo, muito ser batizada nas águas. Estou muito feliz de fazer
parte da família  Avivamento, sou grata por tudo que Deus está fazendo na minha vida,
muita coisa mudou na minha vida, estou sentindo uma paz muito grande.  Ontem a vigília
( Vigília do Pentecostes) estava maravilhosa, sobrenatural, ao extraordinário que eu nunca
vi na minha vida, com eu vi ontem.”

 
Janaide recebeu Jesus dia 30 de Abril quando a
Apóstola fez o apelo. Pretende vir no final do ano
para passar pelo encontro e  batizar nas águas. E
também deu seu testemunho: 
“Boa noite meu nome é Janaide, tenho tenho 39
anos, sou de Recife – Pernambuco. È já tem um
pouco mais de 2 meses que acompanho as lives e já
venho sentindo grandes mudanças na minha vida.
Ontem fez um mês da minha conversão. E através
das lives, eu vi tendo muitas mudanças na minha
vida,  em relação de eu dormir,
 

 
Espero voltar para estar indo a Sede,
mas as lives tem me dado muita força a
cada dia, estar mais firme na presença
do Senhor e se afirmar cada dia mais. E
espero que sempre tenha essa lives por
enquanto que não estou perto da Sede.
E sempre compartilho as lives, convido
minha família, amigos. Compartilho o
Reino de Deus, só por meio de Jesus que
podemos se manter longe das
armadilhas do inimigo, não é verdade?”
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Claudia de Santo Amaro SP –
 1 mês de Live.

Janaide de
 Pernambucano, Recife 

– Na Live desde do começo. 
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O Avivamento na Rua Azusa
 

Esse documentário é uma
daquelas histórias que todos

deveriam ouvir. 
Este autêntico relato do

derramamento do Espírito Santo
sobre Los Angeles, em 1906, há de

chocar nos dias atuais. 
O reavivamento da Rua Azusa foi
uma reunião de avivamento que

se deu em Los Angeles, Califórnia,
liderada por William Joseph

Seymour, um pregador afro-
americano. 

Uma impactante história que nos
atingi até os dias de hoje!
click na imagem e assista.

“ Deus me falou, que irá usar muitas vidas, irá usar muitos
discípulos, de vidas que estão chegando, Deus me disse no

começo, e Ele vai usar poderosamente.” Disse Apóstolo
Rowilson Oliveira em Live

E hoje a dica do JOAN de Cultura para continuar aquecendo os
corações avivados, trouxemos dois documentário sobre

Avivamento!
 

O que tem sido pra você, caro leitor, as Lives e todas as plataformas digitais do
Avivamento? Mande seu testemunho e compartilharemos aqui. 

Deus abençoe  cada vida!
 

Mesmo a tantas mudanças e
perseguições à igreja na China

não para de crescer. 
No entanto esse crescimento,

traz novos desafios para os
cristãos no país.

click na imagem e assista.
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China, Crescimento em
meio a perseguição:

 

E assim hoje o Jornal Online Aviva  News com muita alegria testifica 
dos feitos de Jesus nesses 70 dias de Lives.

https://youtu.be/SEMUWrFM2MA
https://youtu.be/SEMUWrFM2MA
https://youtu.be/s9Q5VyUnZn0
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E para a turminha que ainda não
assistiu o videozinho A bíblia,

trouxemos aqui para você assistir, e
aprender mais, e você que já assistiu,

podera assistir novamente  e
compartilhar para os amigos. Só clikar

na imagem e assistir!
 

Jornal Online Aviva News

AVIVA NEWS
Momento

Jornal Online

Direção Geral: Apóstolos Rowilson e
         Cristiane Oliveira

 
Editoras de Texto:  Ev. Katia Cristina

                      Ev. Patrícia Silva

KIDS 
Momento

KIDS 

Resgatando Crianças para Jesus
Cuidando de cada Pequenino
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Pesquisadores:
Felipe Rodrigues

Ingrid Cristina
Maria do Rosário
Marina Antunes

E temos mais videozinhos para toda família 
 

Mais um tutorial, para toda a família colocar a mão na massa!
Aprenda a fazer um quebra cabeça personalizado.

Click na imagem e Bora lá !

https://youtu.be/4sa2oAWY1G4
https://youtu.be/V1D0z-OHhio
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