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MISSIONÁRIO ON-LINE

. A tecnologia de hoje tem o poder de
aproximar as pessoas como jamais visto. 

. Também pode melhorar e facilitar a
comunicação e o discipulado. 

. A tecnologia também permite um maior
senso de comunidade que não exige
proximidade física.

BENEFÍCIOS

. Com o Evangelismo Digital, é possível
transformar a mensagem cristã de alcance
local em uma missão global.

. Durante a história, a igreja precisou se
adequar às inovações de cada época, e em
tempos de mídias sociais não é diferente. 

. Postergar o uso dos recursos tecnológicos
e de comunicação só retarda o crescimento
do evangelho em lugares ainda não
alcançados.

. O mundo digital é o único meio que pode
atingir qualquer grupo de pessoas no
mundo!

. Embora não substituam o envolvimento
pessoal, as ferramentas digitais
permitem que pessoas compartilhem
conteúdo específico a amigos específicos,
com base em problemas ou situações
específicas nas quais estão vivendo ou
lidando.

. O Brasil é o maior consumidor de
internet da América Latina, com cerca de
94% da nossa população usa do serviço
para troca de textos e de imagens.
 
. A internet é hoje a representação
máxima do conceito de globalização. O
mundo digital não tem fronteiras no
sentido físico e
espiritual!
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Durante toda a semana tivemos uma
verdadeira imersão em escatologia. 
Escatologia: estudo do fim dos
tempos, a consumação, final de tudo.
Quem esteve atento as ministrações
teve um profundo estudo em relação
ao final dos tempos,  sobre o que
significa cada símbolo no livro de
apocalipse. 
Sobre como nos preparar para a vinda
do Senhor Jesus Cristo,  o caos que o
mundo se tornará depois que o
Senhor tirar seu povo daqui.

A importância de em qualquer
circunstância ser fiel aquele que criou
todas as coisas, o alfa e o ômega, o
primeiro e o derradeiro, pois Ele é
quem vai nos levar daqui;

Pregue sempre sobre o juízo de Deus e
viva preparado para o juízo de Deus,
oportunidade de convertermos todos
os dias temos de sobra,  equipes pra
se envolver tem pra escolher,  agora o
que falta é só tomarmos uma posição
de verdade e servir ao nosso Deus
com fidelidade,  o evangelho é a bíblia
inteira então pregue em tempo e fora
de tempo, pra família, vizinhos,
amigos da sua rede social.
Você tem o nome escrito no livro da
vida? Parabéns você é a pessoa mais
rica desse mundo, e você que não
tem, aceite a Jesus e reconheça o
senhorio Dele sobre sua vida,  mas
lembrando que esse nome pode ser
apagado de lá,  lute todos os dias e
assim receberá a coroa da vida.

A vigília do avivamento,  iniciou-se
às 20:00 em nossa igreja sede de São
Paulo com o grupo Revive Nations
trazendo louvores que nos levam a
adorar Aquele que é digno de toda
honra e glória,  Aquele que sempre
existiu e sempre existirá o alfa e o
ômega o princípio e o fim.
Como mencionado na edição
passada,  durante a vigília tivemos as
consagrações das equipes  que fazem
obras missionárias em algumas
cidades da grande são Paulo, como:
Cajamar,  Taubaté e Mairiporã; e
também das equipes que vão pra
cidades de outros estados,  como
Minas Gerais no  sul de Minas temos:
Cambuí, Camanducaia,  Extrema.

No sudoeste de Minas, temos: Poços
de Caldas,  Bandeira do Sul, Santa Rita
de Caldas, Sarrania, Machado,
Alfenas e Campos Gerais, todas estas
equipes foram consagradas a Deus. 
Tivemos também o meu, o seu, o
nosso momento kids, que como
sempre trás um rico aprendizado da
palavra de Deus através dos
fantoches. 
Tivemos ainda vídeos que mostram
os trabalhos desenvolvidos pelas
equipes missionárias e um bem
impactante que mostra a Vitória de
Jesus Cristo, que já obteve e a que
ainda está pra vir
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O jornal Online Aviva News ama trazer pra vocês leitores por traz dos bastidores de cada
evento do Avivamento.  Na última reportagem “por traz da Telinha", mostrando tudo e

todas as curiosidades da equipe de mídia nas transmissões das vigílias.  Chegou a vez de
falarmos da melhor Web Rádio do Brasil, e sendo mais ousados, do mundo! A Web Rádio

Aviva Nações. Então preparamos uma série de reportagens contendo entrevistas e
curiosidades e revelando pra vocês alguns dos locutores que com a sua voz aproximam

mais vocês ouvintes de Deus.

SÉRIE ESPECIAL: QUEM SÃO ELES? 
 POR TRAZ DOS MICROFONES 

DA WEB RÁDIO

Das 9h às 18h a programação segue ao
vivo. Na programação “Tarde da
bênção” sempre temos locutores
diferentes ao longo da semana. Mas
um desses se destacam pelo empenho
e não só por isso, pela idade também.  

Uma curiosidade linda da web é que
ela proporciona experiências incríveis
desde do mais novo ao mais velho.
 E um dos mais novos dos locutores é
o Antony Gabriel de apenas 13 anos.
Que auxilia e prepara toda a
programação com o Pastor Renan
Teixeira. Veja só o que o Antony
Gabriel nos contou:

“É UMA GRANDE OPORTUNIDADE ESTAR
NA WEB RÁDIO, EU JÁ ESTAVA COM

VONTADE DE FAZER PARTE DOS
LOCUTORES, E TAMBÉM VENDO MUITOS
OUTROS TENDO A OPORTUNIDADE, EU
TAMBÉM TIVE O INTERESSE EM FAZER

PARTE”. 

Pastor Renan Teixeira também nos deu
uma entrevista, ele relembra de todas
as oportunidades que também teve
desde de muito jovem dentro da Igreja
Evangélica Avivamento para as Nações. 

“TODO APRENDIZADO QUE TIVE EM TODA
MINHA VIDA, FOI TRABALHANDO NA
OBRA DE DEUS  COM O APÓSTOLO.  E

HOJE EU USO ISSO NO MEU DIA A DIA”. 

Pastor entrou para a Web Rádio Aviva
Nações durante esta pandemia no ano
passado e agarrou essa oportunidade.
Ele conta que começou a fazer
juntamente com o Pr. Cláudio Martins 
 as programações e depois passou a
fazer durante a semana também. 
O interessante da Web é  a troca de
experiências compartilhadas. Um
aprende com o outro e Pastor Renan
falou sobre isso:

“VAMOS ENSINANDO,  VAMOS
APRENDENDO JUNTOS, É BOM VER JOVENS
ENVOLVIDOS COM AS COISAS DE DEUS. E A
IMPORTÂNCIA PRINCIPAL DE SE ENVOLVER
NO REINO DE DEUS É QUE NÃO TEM COMO
FICAR NEUTRO. OU VOCÊ ESTA NO REINO

DE DEUS OU DO INIMIGO, E SABEMOS QUE
ELE VEM SOMENTE PRA MATAR, ROUBAR E

DESTRUIR. E  REINO DE DEUS NÃO É UM
JULGO, É ALGO PRAZEROSO, E VEMOS O

QUANTO A IGREJA EVANGÉLICA
AVIVAMENTO PARA AS NAÇÕES TEM DADO
ESSAS OPORTUNIDADES E MUITAS PORTAS

TEM SIDO  ABERTAS, ATRAVÉS DESSA
ATITUDE.  E É UM APRENDIZADO MUITO

GRANDE EM NOSSA VIDA DE UMA FORMA
GERAL”. 

E finalizando  a entrevista, o Gabriel
contou o quão é importante pra ele estar
fazendo parte da Web Rádio Aviva
Nações:

“É UMA BÊNÇÃO PARTICIPAR,  E SEMPRE
QUIS FAZER PARTE DA WEB. JÁ ESTOU

APRENDENDO COISAS NOVAS, E EU COMO
UM ADOLESCENTE TENHO MUITAS HORAS

VAGAS, ENTÃO ESTAR NA WEB RÁDIO AVIVA
NAÇÕES É UMA BÊNÇÃO”. 

A Programação do Pastor Renan Teixeira
e Antony Gabriel é as quartas feiras das
15h às 18hs.Tenha essa oportunidade e
acesse a Web Rádio Aviva Nações e ouça
a programação abençoada desses
locutores. Semana que vem vamos
contar pra você tudo o que acontece na
bancada da Web e mais uma entrevista
exclusiva.  Não perca!

Matèria e Produção de Texto: Gabriela Machado
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Nossa vida é um processo de aprendizado e
evolução constante, e com a pandemia podemos
ver que realmente somos mais capazes do que
imaginávamos.
Com as igrejas fechadas no começo e sem poder
ir nas casas dos discípulos levar a palavra de
Deus, os Apóstolos Rowilson e Cristiane Oliveira
sendo dirigidos por Deus começaram o processo
de Missionário online por meios das Lives pela
página do Facebook, ensinando cada vez mais
seus filhos a importância de compartilhar com
seus contatos e com isso muitas vidas
começaram ser alcançadas, pessoas que jamais
sonhávamos estar tão próximos em meio todo o
caos instalado no mundo.
Avivamento para as Nações está cada vez mais
tendo um alcance que presencialmente seria um
pouco mais difícil de se alcançar, podemos ver
nos comentários de cada Culto, Vigília pessoas
novas chegando, e já estão aprendendo também
a importância de compartilhar com os seus
contatos cada Live, Post, cada projeto do
Avivamento.
Como fruto deste trabalho podemos ver vidas
que tiveram um encontro com Deus e
testemunhos de pessoas que pelo simples fato de
compartilhar e orar alcançaram vidas de outras
cidades e até países.
Acompanhe alguns dos comentários.

Foi passado um post para os líderes de
célula, este post você vai postar em
todas as suas plataformas digitais, 

 quem aceitar a oração,  você anotará
os nomes das pessoas e fará o

compromisso de orar intensamente 
 por elas durante vinte e um dias

juntamente com a célula, vale lembrar
que não é somente o líder que fará

isso, toda a célula estará envolvida. Ah,
tem que ser no mínimo 10 pessoas, 
 não vai perder essa né? Vamos lá, 

 posso orar por você

E os projetos Aviva Online nao para a mais nova forma para dar ainda mais impulso
aos alcances online e atingir as vidas da maneira mais positiva os Apóstolos Rowilson

e Cristiane lançou neste final de semana o projeto: 
POSSO ORAR POR VOCÊ?
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Tire a foto você e com
quem você estiver

jogando. E mande para
nós do JOAN! 3...2..1

LET'S 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!
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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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