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"Quando a Igreja ora, os céus se movem, o inferno treme e milagres acontecem na terra".

"Sobre os teus muros, ó Jerusalém, pôs guardas, que todo o dia e toda a noite jamais
se calarão; vós, os que fareis lembrado o Senhor, não descanseis… nem deis a ele
descanso até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra."

(Isaías 62.6,7).

Uma oração PERSEVERANTE 

“… todo o dia e toda a noite jamais se
calarão…”. (v. 6) . 

A maior dificuldade nossa como igreja não
é orar, mas orar com perseverança. 

Temos entusiasmo para começar uma
jornada de oração, mas desistimos 

com muita facilidade. 
Quem está buscando um avivamento
precisa ser  perseverante na oração. 

Não há avivamento sem oração
perseverante. 

Uma oração que gera EXPECTATIVA

“Sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus
guardas…”. (v. 6)

Orar também é vigiar, aguardar, estar de olhos
abertos como os guardas, na expectativa 

de alguma surpresa. 
Orar é ficar de prontidão, é buscar reforço e 
ajuda naquele que é o Senhor dos exércitos. 

Oração sem expectativa não é oração.
Oração que não aguarda a resposta 

não é verdadeira.

Uma oração que não ABRE MÃO DA RESPOSTA

Oração por avivamento não é oração que desiste no
meio do caminho. É orar até que Deus restabeleça a

igreja e a coloque como objeto de louvor na terra
segundo o profeta Isaías desejava para Israel. 

A oração que não abre mão da resposta é aquela
que não está preocupada com o tempo que ela virá.

É uma oração ESPECÍFICA.
Até que restabeleça Jerusalém e a ponha por 

objeto de louvor na terra”. (v. 7)

O grande clamor de Isaías era pela restauração do povo de Deus. 
Seu desejo era que a cidade desolada se tornasse uma coroa de glória na mão do

Senhor; que a cidade desamparada se tornasse motivo de deleite para Deus; que a
cidade que estava provocando a ira de Deus se tornasse a alegria do seu coração.

 Isaías orou de forma específica!

Apóstolo Rowilson de Oliveira
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Tivemos também a participação especial do
grupo de Louvor da igreja  amor de Cristo,
jovens que sempre com muito carinho
acompanha o ministério e tem um forte
vínculo com os Apóstolos Rowilson e
Cristiane Oliveira. Os jovens usados pelo
Senhor trouxeram um grande mover com
louvor e ministração. Rodrigo Tsuramaki o
líder dos jovens ministrou durante o louvor, e
quem acompanhou foi fortemente
alimentado pela palavra transmitida.  

Aconteceu nesta Segunda (2) mais um
Encontrão Aviva Jovens, o evento esperado
por todos. Com o tema: Jovens
compromissados com o Senhor. Cada
encontrão a expectativa sempre fica maior e
esse não foi diferente.  Pois aconteceu
grandes ministrações de jovens usados por
Deus ministrando na vida de todos os  que
estavam assistindo tanto presencial e online.
Expectativas foram ultrapassadas, pois o
agir do Senhor foi tão grande, que cada um
pode sentir a presença do Senhor em cada
louvor em cada ministração, sem contar nos
testemunhos e a participação dos vídeos da
Igreja de Moçambique. 

Olá sou a Jéssica Nascimento, eu sou uma
jovem missionária aqui do nosso Ministério
Avivamento para as Nações, pra mim é
maravilhoso poder ser uma jovem que está
na presença de Deus, que teve essa
oportunidade de está nos caminhos do
Senhor. A palavra do Senhor nos diz que ele
põe diante de nós a benção e a maldição, a
benção se nós ouvirmos a palavra e
obedecermos e a maldição da mesma forma
também se nós temos a oportunidade de
receber a palavra e não obedecemos então
nós como jovens temos toda a oportunidade
de ter um futuro de benção mediante tudo
àquilo que nós aprendemos com a palavra,
dentro do Reino de Deus, nós estamos tendo
essa oportunidade de construir esse futuro
de benção na presença do Senhor. A Bíblia
diz que nós devemos ser exemplos dos fiéis,
e eu louvo a Deus porque até aqui ele tem
me fortalecido, tem me sustentado, tem
direcionado a minha vida e tive hoje a
oportunidade de está aqui no encontrão de
jovens ministrando e isso é maravilhoso,
saber que nós somos referências na vida de
outros jovens, podemos ser instrumentos
nas mãos de Deus pra levar outros jovens a
presença do Senhor e a se firmar em seus
caminhos, levar outros jovens a ter um
compromisso diante dele. Foi uma
oportunidade tremenda e maravilhosa, já
participei de vários encontrões, mais cada
encontrão é uma experiência nova, um algo
novo que o senhor trás sobre nossas vidas e
através das nossas vidas também.
Essas foram as palavras da missionária
Jéssica Nascimento.

A experiência de participar do Encontrão de
Jovens no Avivamento para as Nações foi
incrível. A verdade é que todos saímos
impactados pela presença de Deus, é muito
bom ver jovens reunidos com o propósito de
buscar a Deus em sinceridade e em especial
neste culto com o tema de Compromisso,
pudemos ouvir muitos testemunhos de outros
jovens e isso edifica muito a nossa fé. Que
cada um dos que assistiram presencialmente
ou pela Live saiam com esta consciência de
que Deus nos quer por inteiro,
compromissados com a sua palavra e
consequentemente em pregar o evangelho a
toda criatura. Liderar jovens foi algo que Deus
sempre ardeu em meu coração, este amor por
ver toda a energia e disposição da juventude
em prol do reino de Deus é algo que mexe
comigo. Sei que é uma fase da vida onde
muitos passam por processos difíceis em
relação aos seus sentimentos, dilemas, futuro,
etc. E tudo isto é normal, mas que mesmo em
meio ao mundo caótico que nós vivemos
podemos sim ter uma vida segundo a palavra
de Deus, buscando a santidade e levar outros a
conhecer a Jesus Cristo através das nossas
vidas. E o que eu tenho visto ao longo de anos
trabalhando com jovens é que eles são muito
observadores, não adianta você querer liderar
jovens só com palavras, as suas atitudes e o
seu testemunho vão falar mais alto do que
uma pregação ou louvor bem feito. Eu
agradeço a Deus pelo Ministério Avivamento
para as Nações, que muito mais almas sejam
resgatadas e essa juventude continue nessa
força de levar a palavra de Deus com
autoridade e compromisso! 
Forte abraço! Deus os abençoe grandemente!
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“ A parte ruim disso, é que a falta de
comprometimento e compromisso não permite

que vivamos experiências inovadoras.
Comprometimento que estou falando é que se

der errado você continua com  propósito,  e
continua fazendo, e tenta de novo e de novo[...]
Você vai querer entender o porque esta dando
errado e tentar novamente da melhor forma”

E claro que a Equipe do JOAN estava lá e entrevistou alguns  jovens que estiveram
ministrando no encontrão, jovens que no mundo não tinham valor nenhum e hoje são

grandes instrumentos nas mãos do Senhor: 

Produção de texto: Talita Andrade

disse Rodrigo em ministração aos jovens.

Jéssica Nascimento Rpdrigo Tsuramaki 

Encontrão Aviva Jovens
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Glória á Deus por mais uma oportunidade de poder ministrar
na vida dos jovens e principalmente tendo o compromisso em
primeiro lugar na minha vida, pois não podemos ministrar
aquilo que não vivemos, e desde cedo na minha casa eu estive
pedindo para que o Espírito Santo me usasse bastante para
trazer uma mensagem sobre a vida de cada jovem pois
sabemos que tem muitos jovens sentados e não sabemos da
vida de cada um, e dependendo daquilo que você falar sendo
usado por Deus você pode trazer uma direção para a vida 
 daquele jovem e fui muito quebrantada pelo Espírito Santo e
já aqui na hora do louvor, fui muito tocada e o Senhor esteve
me mostrando o quanto ele tem cuidado de mim, me
preservado, o quanto o fato de eu estar na casa dele é precioso
e que muitas outras coisas estão por vir.

Estive ali ministrando na vida dos jovens que qualquer proposta que vem do maligno, diabo nunca será e
nunca chegará perto das coisas grandes e firmes que o Senhor tem para nós, então a ministração foi
voltada a mostrar aos jovens o compromisso com a palavra de Deus e em qualquer área de nossas vidas,
Deus vai trazer, Deus vai suprir e de uma forma abençoada, então foi ministrado para que todos os jovens
fiquem focados e no propósito, verdadeiramente, focados nos projetos de Deus para suas vidas, que
busquem o crescimento, que busquem todos os sonhos de Deus para suas vidas, porque quando éramos do
mundo, éramos escravos do pecado, o pecado nos domina, mas agora nossos corpos precisam ser
instrumentos de justiça em nome de Jesus, e quando estamos ministrando o Espírito Santo ministra
primeiro em nossas vidas e o dia de hoje foi tremendo, foi de quebrantamento e abençoado e se eu estou
aqui hoje é porque sou fruto de alguém que teve um relacionamento tão profundo com Deus a ponto de
gerar almas e eu agradeço por cada oportunidade.

Eu louvo e agradeço a Deus por poder ser uma
missionária aqui na Igreja Evangélica Avivamento
Para as Nações, primeiramente sou uma vida que foi
recuperada, tratada, hoje sou um moça de Deus, fui
tratada pela palavra de Deus, ali tive uma liderança 
 sobre minha vida e também os Apóstolos confiando e
crendo em nosso potencial como jovem  de Deus, e a
palavra de Deus nunca volta vazia e se hoje eu estou
aqui como uma serva de Deus podendo ministrar,
transferir  a palavra de Deus é por que a palavra
primeiro atingiu a minha vida, o meu coração, e ela
pode moldar conforme a vontade de Deus  e sabemos
que é um trabalho que não é feito da noite para o dia  e
nunca tem fim, ele ainda esta sendo feito.

É muito importante que tenhamos essa vida de Cristo para que possamos transmitir, sabemos que
neste mundo as pessoas estão buscando referências e o mundo é formado por formadores de
opinião e quando somos jovens sarados, curados  e temos uma vida comprometida e que nós
temos uma vida de compromisso com Cristo e nós temos uma vida de intimidade com Deus, nós
Graças  a Deus através  dessas experiências podemos transmitir Jesus para as pessoas, e também
ser um referencial na vida dessas pessoas, levá-los a ter sede de Deus, ser um formador de opinião
e conduzir  as pessoas, mais jovens ao caminho do Senhor, a ter experiência e vida com Deus, e
realmente ser um canal, no mundo onde existem formadores de opiniões nas escolas, na Internet,
em cima do púlpito eu acho que o que mais exerce influencia porque vai te influenciar
espiritualmente  que pode transformar, restaurar e recuperar uma vida, então eu louvo e
agradeço a Deus por cada  oportunidade.

Glórias a Deus por mais um Encontrão de Jovens. 
É algo assim que marca nossa vida poderosamente, quando eu fui
batizada com Espírito Santo foi em um encontrão de jovens quando
foi na quadra da escola Sólon Borges. Está ministrando em um
encontrão é assim algo tremendo e hoje eu tive a oportunidade de
está ministrando sobre como é ser um missionário transcultural,
está levando cada a entender que a obra não para que muitas das
vezes a gente acaba se acomodando ou muitas vezes atropela as
coisas e acaba se frustrando com o próprio trabalho, então foi  algo
assim impactante, eu creio que muitas vidas vão se colocar, muitos
olhos se abriram, algumas pessoas da minha célula mandaram
mensagem falando que estavam precisando ouvir muito aquilo, que
realmente estavam com a mente fechada e valorizarmos cada
oportunidade, porque não é simplesmente só ir ali pro núcleo, pra
África, ficar bonitinho pra tirar foto, mas realmente há um trabalho
por trás, louvo a Deus pela vida dos nossos Apóstolos por todo
trabalho que tem feito, por todo acompanhamento que tem tido
com as Igrejas na África.
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E na noite do Encontrão de Jovens quem estava acompanhando pode receber palavras para o seu
crescimento e compromisso com Deus por meio da Missionária Paloma que já começou com

 a nossa entrevista sendo grata a Deus pela oportunidade e pelo cuidado 
que Deus tem tido com a vida dela.

Acompanhe!

A Missionária Tainã também deixou o seu depoimento, acompanhe agora!

Evangelista Letícia

Paloma Silva

Tainã Anastácio 

Entrevistas: Ev. Katia Cristina e Talita Andrade 
Repreodução de Texto: Talita Andrade, Rosário Regiane
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Governo do Reino Unido afirma que lockdown
pode durar por mais tempo do que estava
previsto. A previsão para o término seria em
Dezembro, porém de acordo com o ministro
Michael Gove não pode se dar certeza neste
momento uma vez que o vírus possui uma
capacidade muito rápida de se mover do novo
corona vírus, ele ainda se diz esperançoso  de que
com o prazo de um mês será possível acabar com
o vírus, mas não podem dar nenhuma certeza.

Fonte: Guiame
Pesquisa e Elaboração de Texto: Cátia Ramos 

Fonte: PlenoNews
Pesquisa e Elaboração de Texto: Cátia Ramos 

Na última sexta-feira (23), nasceu um bebê
espanhol com anticorpos contra Covid-19. Os
recém-nascidos não podem desenvolver
imunidade contra o corona vírus sozinho. O
médico responsável pelo caso teorizou que os
anticorpos passaram pela placenta da mãe na
chamada transmissão vertical. A mulher deu
entrada no hospital com resultado positivo de
RT-PCR do vírus. Ao nascer, o bebê foi
testado e deu positivo para Covid-19. Porém,
após 48 horas, o médico repetiu o teste e
obteve resultado negativo. A mãe da criança
sofria desta doença na Espanha. A teoria dos
médicos é que as células de defesa passaram
pela placenta.

O secretário de Estado dos Estados Unidos,
Mike Pompeo anunciou no ultimo dia 29 que os
americanos que nascerem em Jerusalém vão
poder listar em seus passaportes o local do seu
nascimento Jerusalém ou Israel, de acordo com
o secretário este é mais um passo para o
reconhecimento de Jerusalém como a capital de
Israel, esta foi a última mudança política pró-
Israel anunciada pelo governo do presidente
Donald Trump. Ele se mostra bem feliz com
essa decisão ao falar com o primeiro-ministro
de Israel, Benjamin Netanyahu, por telefone
diretamente da Casa Branca.
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LOCKDOWN PODE DURAR MAIS JERUSALÉM E DONALD TRUMP

BEBÊ NASCE COM ANTICORPOS
CONTRA A COVID-19

Fonte: Portal R7
Pesquisa: Ev Katia Cristina
Produção de Texto: Talita Andrade

E a dica de saúde do JOAN de hoje é para auxiliar
no dia a dia dando um pouco mais de energia
para seu corpo. Normalmente com o dia a dia
corrido, trabalho, afazeres de casa entre outras
atividades nosso corpo não aguenta e pede
energia extra. E muitas vezes as pessoas optam
por energéticos e remédios industrializados. Vai
aqui a receita do suco natural Detox Energético
que faz um bem para sua saúde:

VOCÊ CONHECE O SEU PAÍS?
Talvez  são coisas tão pequenas, mas que você

 não sabia sobre o seu própio país como: 

O nome oficial do Brasil é República Federativa do Brasil.

A palavra “brasil” significa “vermelho como brasa”.

O Brasil é o quinto maior país do mundo.

O Brasil é o maior produtor de café do mundo.

Toda moeda circulante e oficial do Brasil é produzida na Casa
da Moeda, no Rio de Janeiro

Tocantins é o estado mais novo do Brasil, fundado em 1988. Pesquisa: Gabriela Machado

Ingredientes:
1 Maçã, média

1/2 Beterraba, pequena
1/2 Cenoura, média

1/2 Limão
2 Laranjas, médias, descascadas

½ copo (100ml) de água ou água de coco
Como Preparar:

Bata todos os ingredientes no liquidificador. 
Se quiser pode adicionar cubos de gelo.

Pesquisa: Cátia Ramos
Produção de Texto: Gabriela Machado
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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!
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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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