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Avivamento para as Nações, realizou mais uma vigília,
um banquete espiritual para todos os guerreiros do
Avivamento.
Uma vigília onde foi realmente derramado o poder do
Espírito Santo sobre cada vida daqueles que estavam
sedentos e de coração aberto para receber o
sobrenatural do Senhor. 
Uma vigília com muitas interseções por bairros,
cidades e países.
E cremos que através de cada oração que foi feita,
muitas vidas foram tocadas pelo Senhor.
"Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova
das coisas que não vemos" Hebreus 11:1
Tivemos também um vídeo feito pela equipe de mídia,
mostrando os lugares que o Avivamento tem chegado
através das nossas lives. Homens e mulheres que estão
se achegando e entendendo o propósito de ser líderes
de multidões. Alcançando vidas do oriente ao ocidente,
por todos os lugares do mundo. 
"Porque eu o constituí pai de muitas nações"
Gênesis 17:5.

Mais de 44 bairros, mais de 30 cidades do estado
de São Paulo e mais de 55 cidades do nosso Brasil,

assim esta sendo a importância de ser um
#missionárioonline e #divulgaroreino.

Através das lives, vigílias entre tantas
PLATAFORMAS DIGITAIS do Avivamento, que

tem alcançado centenas e centenas de vidas. 
O Reino de Deus tem que ser expandido, e as vidas

estão mais sedentas do que nunca.
Vejamos agora o alcance das Lives

 e vigília da semana: 

Limpeza, cantina, equipe de mídia, equipe de
som, de decoração, há muitas pessoas
trabalhando por trás de cada evento.
Hoje vamos mostrar o bascktage da preparação
das levitas, para cada culto e vigília  na casa 
de Deus. 
Toda casa antes do morador receber visitas ou
fazer uma festa é preparado a casa antes,
limpeza, organização pra deixar tudo lindo. Na
casa de Deus é exatamente igual. Tudo para
honrar e adorar ao nosso Senhor Jesus Cristo. 
Veja só alguns depoimentos e fotos das nossas
levitas preparando tudo: 
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Para alguns limpar significa apenas varrer, passar
um pano, mas para nós nos tempos que estamos
vivendo significa muito mais. Temos tido todo o
cuidado não só em limpar mas também em
higienizar todo espaço da igreja, nos atentando a
cada detalhe, e também orientando cada pessoa
que tem ido, tanto nos cultos, vigílias, e até a mídia
para gravação e preparação dos eventos, quanto ao
uso de máscara e higienização das mãos. Um
trabalho bem detalhado, e tem sido muito
gratificante cuidar da casa do Senhor, se envolver e
zelar pela segurança dos nossos irmãos.
Agradeço a Deus e aos Apóstolos por essa
oportunidade. 

Evangelista Katia Cristina 

@igrejaevangélicaaviva @igrejaavivanacoes 

Paz graças a Deus tenho tido essa oportunidade de
estar limpando a casa do Senhor, com certeza me
sinto honrada, sei que o nosso Deus é um Deus
zeloso e detalhista, e sei  que não é simplesmente
fazer uma limpeza, mas entendo que estamos 
 cuidando da casa do nosso Pai e por isso  temos
muito amor e temor e também nesse momento de
pandemia temos que ter todos os cuidados
necessários de higienização, estamos limpando
sempre antes dos cultos e após os cultos.
Agradeço a Apóstola Cristiane pela oportunidade.
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 a todo vapor !!!!

PELOS BASTIDORES 

Evangelista Eliane Pereira 

produção de texto: Talita Andrade

produção de texto: Gabriela Machado 
Entrevistas: Ev. Katia Cristina

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


Não só nos preocupamos somente em fazer
aquela limpeza corriqueira. Mas temos ali o
cuidado nos detalhes. Como estamos em
tempo de pandemia, temos o cuidado de
limpar ali todos os locais onde as pessoas
podem colocar as mãos. 
E pra mim é uma satisfação, uma
oportunidade de passar mais temo na casa de
Deus e junto com os irmãos. Salmos 127:4
algo que carrego pra mim.
E nós somos a primeira equipe a chegar. 
Para preparar, para o conforto, comodidade 
 pra fazer a limpeza para todos aqueles que
forem chegar. E  cada semana o amor, o
carinho e o zelo cresce por essa oportunidade
e agradeço aos nossos Apóstolos por isso e
sempre procuro fazer o melhor.

Após um final de semana repleto de
bênçãos com a vigília "Jesus Em Direção A
Gadara" [ acontecendo no sábado dia 1 ], o
ministério Avivamento para as Nações
prossegue suas atividades com os líderes
de células, para que o iniciar da semana
também esteja na direção do Senhor. 

Assim, foi realizado no último domingo 
[ dia 2 ], uma preparação espiritual que
esteve acontecendo através dos trabalhos
realizados com as reuniões de células. 
As reuniões aconteceram em dois horários
diferentes, às 10 horas da manhã  e
também às 18:00 horas. 
Os líderes de cada célula puderam tratar
individualmente com cada discípulo,
orarem juntos, intercederem por aqueles
que não puderam estar presentes,
reforçarem o conteúdo que foi ministrado
nas lives e na WebRádio durante a semana
e ainda traçarem alvos para os próximos
dias.
Conheça agora um pouco mais sobre este
trabalho nas células.

Paz estar fazendo a limpeza na casa do Senhor
está  sendo uma rica oportunidade, pois estou
vendo cada dia a importância, e o temor de
estar fazendo parte dessa equipe, ficou muito
feliz de estar podendo fazer parte dessa equipe
abençoada, a minha líder Evangelista Eliane
sempre nos ensina na célula a importância da
limpeza da igreja, aprendi com ela que temos
que ter muito cuidado e temor com aquilo que
é do Senhor.
Quero agradecer a Apóstola Cristiane por ter
me dado essa oportunidade. 

Missionária Elaine Pereira
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Missionária Cida Mendonça 

Reunião de células 
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As crianças do Avivamento ficaram bemanimadas com o novo tutorial da fornalha.Cada uma fez a sua com muito amor e carinho, e desenvolvendo o seu talento para o reino do Senhor !!!
Você que ainda não fez, não fique de foradessa grande diversão e entretenimento  que onosso canal TV Aviva as Nações trouxe paratodos, através de um Tutorial

Os fantoches não param nenhum minuto

Fazendo gravações para vocês 
crianças do Avivamento. 

Fique ligadinho no nosso canal que
 vem novidades por aí, 

  feitas com muito amor e carinho !!!!
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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!

24h conectando você ao Reino
de DEUS. 

Ouça a Web Rádio 24h, com
programações ao vivo das 9h
ás 18h. Mande seu recadinho,

grave  seu áudio. Participe
desta programação

abençoada. 
Mande o link para seus

contatos assim todos podem
ouvir e serem edificados
através da Web Rádio! 
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