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Previsão do Tempo

Palavra dos Apóstolos
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Matéria Especial:

Especial Semana das Mães

Sorteio: Participe!!!
Concorra a uma linda

cesta do dia das mães.
Corra para o facebook e

concorra a cesta.
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https://www.youtube.com/user/TvAvivaNacoes
https://www.instagram.com/igrejaavivanacoes/
http://app.mobileradio.com.br/app/WebRadioAvivaNacoes
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Que a internet tem crescido de usuários, isso nós
sabemos. Mas nesta época de pandemia, temos visto
um grande envolvimento das mídias sociais com as
pessoas ao redor do mundo.
Dados divulgados pelo IBGE constatam aumento de
10 milhões de internautas no intervalo de um ano.
Este crescimento apontado pelo IBGE tem levado
igrejas brasileiras a investirem cada vez mais em
tecnologia para transmissão de cultos e eventos via
redes sociais.
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Com convicção os Profetas têm passado a seguinte mensagem por redes
sociais durante esses 40 dias de afastamento social: 

Deus está nos preparando, Deus está usando esse tempo para nos
ensinar, para nos capacitar, vamos usar esse tempo para aprender, para

buscar mais de Deus. Um derramar do Espírito Santo será feito em nosso
meio, busque o poder de Deus, reúna sua Família, ore com eles, assista as

Lives com sua família, espalhe o evangelho, deixe Deus usar sua vida,
iremos ter uma grande colheita. 

Essas foram algumas das palavras dos nossos Apóstolos em redes
sociais.

E a certeza temos de que as Plataformas digitais usadas para o Reino de
Deus é uma grande rede, lançada no mais profundo oceano, e sim, vamos

apanhar muitos peixes, e peixes de todos os tipos, grandes e pequenos,
de muitas raças, cor e espécies.

 DEUS ENTREGARÁ PARA O AVIVAMENTO GRANDES COISAS!
 

Os Apóstolos Rowilson e Cristiane
de Oliveira tem levado as boas
novas através das redes sociais, que
em massa tem atingido centenas de
internautas no Brasil e fora do país.  
A mensagem pura e verdadeira
transmitida pelos profetas para o
Ministério, tem transmitido
palavras de paz, cura, restauração,
libertação, salvação e poder de
Deus.
Live, Facebeook, Web Rádio, Jornal
Online, Canal no Youtube,
Instagram são algumas plataformas
que tem alastrado o evangelho para
muitas pessoas. 
A Mensagem que Deus tem revelado
aos nossos Apóstolos é de que
sairemos mais fortalecidos após
essa guerra, com toda certeza.
 

Ebenézer, até aqui o Senhor nos ajudou. Quantos feitos, quantos milagres e
maravilhas o Senhor nosso Deus tem feito em nosso meio.

A Live no Facebook do Avivamento tem levado centenas de pessoas a adoração a
Deus, dezenas de pessoas também se entregando a Cristo.

Com toda certeza podemos dizer, DEUS TEM FEITO E FARÁ GRANDES COISAS.
 

As redes sociais têm sido refúgio
para muitos perdidos.

 

NOTÍCIAS DO AVIVAMENTO

Estão com saudades do Avivamento Click aqui na foto, e assista
alguns vídeos do facebook!!

https://www.facebook.com/igrejaevangelicaaviva/
https://www.facebook.com/pg/igrejaevangelicaaviva/videos/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/igrejaevangelicaaviva/videos/?ref=page_internal
https://www.youtube.com/user/TvAvivaNacoes
http://app.mobileradio.com.br/app/WebRadioAvivaNacoes
https://www.instagram.com/igrejaavivanacoes/
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Em live os Apóstolos falaram da importância da oração e sobre
as orações em horários específicos. O livro de Atos capítulo 3,

foi o texto base, e algumas passagens da palavra de Deus,
Apóstolo Rowilson falou sobre os fenômenos acontecido nestas

passagens e da oração da hora nona.
E nos levou a pensar sobre os horários e milagres específicos e

em passagens da bíblia nos mostrou o horário da hora nona
 (às 15:00) e os fenômenos acontecidos nestas passagens.

 

Isso tem crescido neste tempo de pandemia, e a Igreja Evangélica
Avivamento para as Nações não tem sido diferente, tem investido em

todas as Redes Sociais.
“Vamos divulgar, aqui não queremos audiência de A ou B, queremos que a

audiência do Evangelho cresça. E a Palavra de Deus chegue na vida das pessoas’’
Disse Apóstolo Rowilson em Live. 

 Os Apóstolos também incentivam o
compartilhamento das redes
sociais, para expansão do
evangelho, como forma de
evangelização, pois a tecnologia
com a mensagem certa pode chegar
a lugares e alcançar pessoas que
talvez nunca iríamos encontrar
pessoalmente, rompendo as
fronteiras geográficas e assim
cumprindo o IDE de Jesus.
Segue um gráfico  do que as
pessoas mais procuram navegando
e  quantas pessoas buscam por
conteúdos Evangélicos, cultos entre
outros. 

Então encorajamos você leitor, vá e use suas redes sociais e divulgue o
reino, divulgue Jesus! Pessoas perdidas e ansiosas, com medo,

desesperadas esperando um enviado de Deus para levar até elas a
Salvação. Seja esse enviado de Deus! 

Ide e pregai o Evangelho! 
 

A Importância da Oração
 (Culto Online - Live do Facebook) 

 

Se você não assistiu essa live
click na imagem e te encorajo
a assistir e será
tremendamente edificante em
sua vida, romperá muitos
bloqueios na sua mente sobre
a oração.
 

“Não ore como dever religioso,
sem saber pelo que está orando.

Coloque propósito em suas
orações em horários

específicos.”
 

300mil

100 mil

15 mil

Procuram algo
sobre a Bíblia

Assistem ou procuram algo
sobre Culto Online

Procuram
louvores 

(dados somente de quantidade de pessoas que navegam
procurando pela plataforma do Facebook)

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

 Com louvor, palavra de Fé e muita interação a WebRádio
estará ao vivo com programações maravilhosas para todas

as Mães durante toda a Semana. 
Sintonize você também, e fique conectada nessa

programação e participe!
 

O Ministério Avivamento para as Nações já
começou as homenagens ao dia das mães. 

Então o Cultura de hoje vem já homenageando as
mães com dicas para vocês mamães queridas:

 
Sorteio AVIVA NAÇÕES!

  SORTEIO: ESPECIAL DIA DAS MÃES: A Igreja Evangélica
Avivamento para as Nações estará sorteando uma linda cesta

para o dia das mães. Quer Participar? É fácil, siga todas as
instruções e pronto, já estará concorrendo ao sorteio. 

Participe e Boa sorte!!
 

Jornal Online

Notícias do Avivamento 

Especial

Especial: Semana das Mães
Cultura: Dica do JOAN

Semana das Mães 
Especial

Mande seu recado
 

Mande seu aúdio
 

Peça sua música
 

Compartilhe com
seus amigos 

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


Momento Kids

Para você mamãe nesta
semana foi preparado

diversos conteúdos para
passar mais tempo com

seus filhinhos se
divertindo e aprendendo.
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Tutorial Criativo,
 fácil e lindo  no Canal

do Youtube acesse
agora!

A grande confusão -
Torre de Babel

Entenda onde tudo
começo!

Assista agora mesmo.
 

http://facebook.com/igrejaevangelicaaviva/
https://www.youtube.com/user/TvAvivaNacoes
https://www.instagram.com/igrejaavivanacoes/
http://app.mobileradio.com.br/app/WebRadioAvivaNacoes
https://www.youtube.com/watch?v=WEHVg0nQsQY&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=Jbqtc-gWl-M


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

