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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: 

DESAFIO ACEITO! 

- CONHECIMENTOS GERAIS: VOCÊ SABIA?

CURIOSIDADES SOBRE A FIGUEIRA 
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Apóstolo Rowilson Oliveira 

1.A ESCOLHA DOS DOZE APÓSTOLOS 

Lucas 6: 12. E aconteceu que naqueles dias
saiu ao monte a orar, e passou a noite em
oração a Deus. 13. E, quando já era dia,
chamou a si os seus discípulos, e escolheu
doze deles, a quem também deu o nome de
apóstolos: 14. Simão, ao qual também
chamou Pedro, e André, seu irmão; Tiago e
João; Filipe e Bartolomeu; 15. Mateus e
Tomé; Tiago, filho de Alfeu, e Simão,
chamado Zelote; 16. E Judas, irmão de
Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. 

2. O COMPROMETIMENTO DE JUDAS 

Judas teve comprometimento com Jesus, e
não havia nenhuma razão para se pensar
nada além de que ele era sincero na sua fé.
Assim como os outros discípulos, ele
deixou tudo para seguir nosso Senhor.
Judas estava ativamente envolvido com o
ministério, e foram dados dons espirituais
memoráveis a ele. Lucas nos conta que
Jesus chamou “os doze” juntos – isso
incluía Judas – e “deu-lhes poder e
autoridade para expulsar todos os
demônios e curar doenças, e os enviou a
pregar o Reino de Deus e a curar os
enfermos.” (Lucas 9:1,2) ( Mateus 10) 

Judas Iscariotes ( de Queriote) era um
pregador do evangelho! Ele tinha recebido
o dom de curar, e ele exerceu autoridade
sobre demônios. Envolvimento ativo no
ministério é algo bom e maravilhoso; mas
não é, em si mesma, garantia de saúde ou
vida espiritual.

2. A OPORTUNIDADE QUE FOI DADA A ELE

Judas andou com Jesus por três anos. 
Ele viu de perto e pessoalmente a maior
vida já vivida.

Ele testemunhou os milagres diretamente. 
Quando Jesus alimentou mais de 5.000,
Judas estava lá.
Ele tomou do pão e distribuiu junto com os
outros discípulos. Quando Jesus acalmou a
tempestade, Judas estava lá. 
E ele estava lá quando Jesus ressuscitou
Lázaro de dentro os mortos. 
Você não pode ter evidência melhor para fé
do que Judas teve.

3. A INVESTIDA DE SATANÁS NA VIDA DE
JUDAS

Satanás fez um ataque implacável à alma de
Judas, assim como ele faz um ataque
implacável a todos os que escolhem seguir a
Cristo.

Atitude estranha de judas
João 12: 4. Então, um dos seus discípulos,
Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia
de traí-lo, disse: 
5. Por que não se vendeu este unguento por
trezentos dinheiros e não se deu aos
pobres? -

Então Satanás entrou em Judas, chamado
Iscariotes. (Lucas 22:3) 

Ele se cercou de trevas andando com a Luz
do Mundo
Satanás não ganha nenhuma base na vida
das pessoas que estão andando na luz com
Jesus. Ele só ganha acesso quando a porta
está aberta. 

4. O TRÁGICO FIM DE JUDAS

Judas se afundou na escuridão que ele
escolheu.
 Mateus 27: 3. Então Judas, o que o traíra,
vendo que fora condenado, trouxe,
arrependido, as trinta moedas de prata aos
principais sacerdotes e aos anciãos, 
4. Dizendo: Pequei, traindo o sangue
inocente. Eles, porém, disseram: Que nos
importa? Isso é contigo. 
5. E ele, atirando para o templo as moedas
de prata, retirou-se e foi enforcar-se. - 

Quando vc conhece Jesus ou se aproxima
dele pra ser um farol resplandecente ou se
aprofunda de vez na trevas.

@igrejaevangélicaaviva @igrejaavivanacoes 
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Arte significa aplicar conhecimentos,
usando talento ou habilidade, na
demonstração de uma ideia, um
pensamento. Essa arte pode ser música,
dança, teatro, pintura, mídia, entre outras.
O grupo de Dança do Avivamento tem a
função de transmitir para cada membro da
igreja a mensagem de Cristo. A dança 
 auxilia para que a mensagem chegue até
pessoas de uma forma clara e objetiva, de
forma lúdica e interativa. Mas vai além.
Quem coreógrafa, tem a oportunidade de
usar seu corpo como louvor e adoração à
Deus. Uma forma de dar honra e Glória ao
seu nome. Você gosta de dançar? Já pensou
em fazer parte do grupo de coreografia
Aviva Nações? No Avivamento não falta
oportunidade. Aqui dança criança, dança
jovem, dança senhoras e senhores. Mas
com a Pandemia as lives e vigílias foram
sendo desenvolvidas, e você que
acompanha o ministério vê o avanço
diariamente. 

O Ministério Igreja Evangélica
Avivamento para as Nações tem trazido
através da vida dos nossos Apóstolos,
palavras edificadoras e fortalecedoras que
nesse tempo de dificuldade é de suma
importância para o ser humano. Venha
você também participar conosco e receber
uma palavra ao seu coração, palavra que
pode trazer libertação, cura interior e
exterior e transformação. Grandes coisas
o todo poderoso tem a fazer em sua vida e
através da sua vida,  mais não participe
sozinho convide seus amigos, vizinhos e
familiares para este banquete especial.
Todos os dias ás 20:00.
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CULTO ONLINE

Produção de Texto Rosário Regiane 

DESCOBRINDO TALENTOS - PARTE 4
A série de entrevistas “ DESCOBRINDO TALENTOS” não acabou não pois o Avivamento

consegue atingir da criança ao mais velho. E hoje vamos falar de Dança! Uma forma linda
e emocionante de poder expressar amor, gratidão e devoção. As meninas da coreografia
sabem muito bem disso. Por isso trouxemos a Líder Paloma Silva que esta a frente desse
projeto maravilhoso que é coreografar os louvores.  Mas antes disso trouxemos outros

artigo para você entender a importância da Arte no Reino de Deus. 

Salmos 30:11-12
Louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com instrumentos de cordas e com

flautas, louvem-no com címbalos sonoros, louvem-no com címbalos ressonantes. Tudo o
que tem vida louve o Senhor!

Os idealizadores Apóstolos Rowilson e Cristiane
Oliveira formaram uma equipe   de coreografia
especificamente para apresentações nestas
épocas. Com a tecnologia usada, o Chromakey
(quem acompanha o JOAN já viu o passo a 
 passo desse trabalho da Mídia Aviva Nações) a
equipe vai e grava a coreografia e é montado
pela equipe de mídia os cenários virtuais. Mas
falando assim parece simples né. Mas tem toda
uma dedicação por trás e Paloma com mais
algumas meninas  pegaram essa oportunidade e
se dedicam à esse projeto olha só a entrevista
que a coreografa Paloma Silva deu pra gente:

Paloma fala que dentro do tema da semana passado pelo Apóstolo ela começa a 
preparar  algo dentro deste tema

“O Senhor tem nos dado sabedoria e
sempre trabalhando dentro dos temas.
Temos que achar a música apropriada para
aquilo que está sendo falado, alguns
temas são mais fáceis de você encontrar
ou outros temas foram poucos mais
difíceis de encontrar. Quando a tivemos a
vigília das crianças por exemplo com
atividade voltada para as crianças,
pensamos muito em uma música que que
não tivesse nenhum tipo de linguagem que
não fosse apropriada ou fugir daquilo que
é ensinado dentro da nossa igreja.

Então fui bem criteriosa para escolher a
música. Mas não é só escolher a música,
você tem que pensar naquilo que vai fazer e
Graças a Deus os maiores desafios foram as
coreografias infantis, mas Deus também
nos deu criatividade e acredito que foi uma
das que ficaram melhores. Fazer a
coreografia gravada eu acho melhor do que
ali presencial e ao vivo,  além de ajudar
nesse período que a gente está passando,
através da gravação consegue colocar
muito mais recursos que deixam a
apresentação  mais bonita” 
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Você sabia que antes das folhas nascerem na
Figueira vem os frutos?

Pois é, incrivel como Deus faz as coisas. 
Há  também uma espécie de figueira que

produz uma vez ao ano e outra duas vezes.
 A figueira também é a primeira árvore descrita

na bíblia onde Adão usou as folhas para se
cobrir. 

 
Você sabia que assim como Jesus foi buscar

frutos na Figueira ele vem procurar os frutos
em nós também?

 
Jesus nos dá todo o  alimento necessário para
estarmos fortes e produzirmos frutos e sempre

ele vem ver como esta nossa produção.
E então como esta seus frutos?
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Paloma conta que o desafio era grande e ela começou a se dedicar em jejum 
e oração por esse projeto.

“Deus deu graça, nos deu criatividade!  
Eu sempre falava para as meninas, que a
cada ensaio, Deus que esta operando,
porque muitas vezes eu chegava sair do
serviço e ir direto para o ensaio e eu não
sabia o que iríamos fazer, como seria a
sequência de passos. Eu não tinha
montado na minha cabeça ainda, por que
ali na correria do dia a dia é um grande
desafio. Mas sempre que oramos ali em
grupo, pedindo ao Senhor criatividade, e
Deus tem sido maravilhoso, o Espírito

Santo tem dado muita criatividade para nós.
Geralmente gravamos com dois ou três dias.
Mas na maioria das vezes por dois dias após
ele passar o tema, no começo foi passado
assim, o intervalo de ensaios era maior,
ensaiávamos três dias de coreografia para
poder gravar e realmente era um desafio
porque a gente nunca tinha trabalhado
coreografia então pouco tempo. Montamos
a coreografia em um dia só e nos outros dois
dias ensaiamos” .

E ela também falou para nós como elas preparam as roupas  que é uma das partes 
bem importantes das danças:

As Roupas sempre tentamos inovar dentro
das nossas condições. Por exemplo nas
coreografias infantis fizemos algo bem
colorido, uma coisa mais mais viva, uma
linguagem das crianças. Em outras
coreografias as cores, acessórios, tudo
isso é uma preparação para deixar a
coreografia ainda mais bonita. Aquilo que
esta dentro das nossas condições”.

A gente também conta bastante e 
 agradecemos aos irmãos da mídia,
porque eles tem toda uma paciência no
momento que vamos gravar, não
gravamos de primeira, tem muitas vezes
que da algum erro ali que tem que voltar
do começo, até  gravar tudo certinho para
ter uma apresentação adequada.
Agradeço muito pela oportunidade,
amamos muito. Agradeço pela vida das
meninas, sempre desempenham, ás vezes
a gente precisa

fazer alguma coisa a mais, por exemplo
acessórios ou precisa ver alguma coisa em
relação a roupa ou precisa correr atrás de
algum material e muitas das vezes
materiais recicláveis que usaremos elas se
prontificam, fazem e eu glorifico muito a
Deus pela vida delas.

Tem sido maravilhoso a cada desafio e em
nome de Jesus que passamos conseguir
melhorar cada vez mais as coreografias”.

Paloma termina agradecendo a equipe de mídia e a todas as meninas da equipe: 

Toda a equipe JOAN agradece aos integrantes e a Líder Paloma Silva pela dedicação 
e pela entrevista.  Deus abençoe a todas!

Matéria e Entrevistas: Ev Katia Cristina 
Produção de Texto Gabriela Machado 

Eu, você, Jesus e uma Figueira 

Matéria e Produção de Texto Rosário Regiane 
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AVIVAMENTO NAS
PLATAFORMAS DIGITAIS 

A Igreja Evangélica Avivamento Para as Nações vem sempre buscando
maneiras de manter seu povo alimentado espiritualmente e
diariamente. Com a direção de Deus os Apóstolos Rowilson e Cristiane
Oliveira vem trazendo ministrações toda semana no canal do Youtube e
você pode acessar de onde estiver por meio do seu smartphone, Tablet
ou computador. 

O canal dispõe não somente
ministrações para os adultos mas
também tem conteúdos infantis
incríveis, preparados pela equipe
resgatando com tanto amor e
cuidado para todas as crianças  e é
claro que os adultos também
aprendem mais com cada vídeo.
Ainda tem dúvida de como acessar ao
canal?
Clique na imagem ao lado que você
será direcionado(a) automaticamente
para o canal, e ainda você tem a
possibilidade de assistir o primeiro
Workshop disponível no canal, lá você
vai aprender um pouco mais de como
criar conta, acessar, compartilhar nas
redes sociais e muito mais. Acesse
agora mesmo!
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Matéria e Produção de Texto Cátia Ramos 

SE INSCREVA 
NO NOSSO CANAL

CLIQUE AQUI 

CLIQUE NO SININHO 
PARA VOCÊ RECEBER AS
NOTIFICAÇÕES DE NOVOS VÍDEOS 

CLIQUE NO SININHO 
E SELECIONE A OPÇÃO " TODAS " 
 PARA RECEBER TODOS OS
CONTEÚDOS 
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"Jesus amaldiçoa uma
figueira"

Wellingson , Prejão - PE

M
OMENTO 

K ID S  

M
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"Entrada Triunfal"

Isabelle - Cotia, Sp

UMA SEMANA ESPECIAL MERECE UM 
MOMENTO KIDS ESPECIAL!

 
O DESAFIO ERA: COMO UMA FORMA DE GRATIDÃO E

AMOR À JESUS VAMOS MOSTRAR EM FORMA DE
DESENHO CONTANDO A HISTÓRIA DA SEMANA DA

PAIXA DE CRISTO!  
E O DESAFIO FOI CUMPRIDO! 

 
CADA CRIANÇA SE DEDICOU, E FICOU UM MAIS

CRIATIVO E BONITO QUE O OUTRO! 
OLHA SÓ QUE LINDO! DEUS ABENÇOE  A CADA

MISSIONÁRIO KIDS 
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Wemilly Mayara, Prejão - PE

" A Entrada Triunfal"

"A entrada Triunfal "

Melissa - Jd Abril, Sp

"Jesus amaldiçoa uma
figueira"

JÚLIA- SÃO REMO, SPJordânia -  Jd esmeralda, Sp

Marcelly  -  Jd esmeralda, SpDébora e Enzo  -  Jd esmeralda, Sp

"Jesus amaldiçoa uma
figueira"

"Jesus amaldiçoa uma
figueira"

"A entrada Triunfal "
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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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