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Terceira missão (testemunhar)

Quando o Espírito Santo está em
nossas vidas, temos uma Testemunha
das verdades das Escrituras. Por isso,
quando nos convertemos, passamos a
crer na Palavra de Deus, pois embora
não estávamos lá para testemunhar e
não tenhamos nenhum sobrevivente
para ser testemunha dos fatos, temos
uma Testemunha verdadeira que
estava lá, que inspirou os escritores e
nos revela ao ler a Palavra. Diante das
mentiras do mundo, o Espírito Santo
nos guia para a verdade, por isso
Jesus disse que: ( João 16: 13. Mas,
quando vier aquele, o Espírito de
verdade, ele vos guiará em toda a
verdade; porque não falará de si
mesmo, mas dirá tudo o que tiver
ouvido, e vos anunciará o que há de
vir. )

Primeiro propósito 

A primeira missão do Consolador é ser
nosso companheiro, estar ao nosso lado
como nosso Paracleto. Jesus disse isso
porque os discípulos temiam ficar
sozinhos caso Jesus partisse. Esta
garantia da companhia Divina é a
presença do Espírito Santo enviado por
Jesus quando prometeu “estarei
convosco todos os dias até a
consumação dos séculos” (Mateus
28.20). O sentido usado para o Paracleto
aqui é de Ajudador. Saber que não
estamos sozinhos nos momentos
difíceis da vida, já é um grande consolo.
Tudo se torna mais fácil se temos
alguém para nos ajudar.
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Apóstolo Rowilson Oliveira 

A expressão PARACLETO é formada por duas palavras:
PARÁ (παραω) preposição ao lado de, junto a; 

CLETO (καλέω) verbo chamar.
 

O termo Paracleto significa então: alguém chamado para ajudar ao lado de outro. 
O título de Paracleto era usado no tribunal para se referir ao assistente legal

apresentado com defensor ou advogado.

QUAL PROPÓSITO DO ESPÍRITO SANTO 

Segunda missão (entender a palavra)

Nos ajuda a entender a palavra de Deus
(entender a vontade de Deus e os seus
propósito etc.)  João 14: 26. Mas aquele
Consolador, o Espírito Santo, que o Pai
enviará em meu nome, esse vos
ensinará todas as coisas, e vos fará
lembrar de tudo quanto vos tenho dito. 
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Mais uma vigília se aproxima, e continuaremos com as orações por

discípulos alcançados na campanha "Posso orar por você?", onde

muitas vidas foram e estão sendo alcançadas, pra vermos a 

importância de um simples compartilhar.  

 

Na vigília passada vimos e ouvimos líderes do ministério falando e

orando por seus discípulos que estão sendo alcançados e dia 

06 de Março veremos mais testemunhos de vidas que estão se

 achegando ao nosso Deus. 

 

Lembre-se sempre a oração é a chave que abre portas que aos nossos

olhos parece impossível,  é a única forma daquele discípulo que estamos

orando se render totalmente ao Senhor, também é o combustível que te

faz andar, prosseguir na caminhada e te faz crescer,  através dela temos

um contato direto com o pai, sem interrupções, se é bom receber oração,

experimente você mesmo fazer a oração, Deus vai fazer 

grandes coisas assim como tem feito na vida das pessoas

 através da liderança do ministério.  

 

Venha ser edificado, seja presencial ou online, não perca, 

grandes coisas Deus ainda tem a fazer. 

Culto do Avivamento, como é maravilhoso está na presença do

Papai, poder sentir sua presença em cada louvor tocado,  cada

palavra ministrada, Deus movendo seu sobrenatural 
através de cada ministrante.  Ás 20:00 começa o culto online através da nossa página no

Facebook, com nossos Apóstolos trazendo palavras 
que vem de encontro com nossos corações e nos levando à um concerto. 

 Não fique de fora teremos em dois horários: pela manhã

presencial às 10:00 e a noite começa às 19:00 presencial com

ministrações dos líderes do nosso ministério, e às 20:00

começa online pra você que não pode está presencialmente.   A palavra de Deus é quem liberta e o Espírito Santo  
que convence o ser humano do pecado. 
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VIGÍLIA DO AVIVAMENTO

CULTO DOMINGO  
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Mas o que é a oração? 

A oração é uma conversa com Deus, um ato
onde o ser humano pode ter uma ligação
mais profunda com seu criador, naqueles
momentos que você está com dificuldades,
angustiado, ao conversar com Deus ele
mesmo resolve todas as suas dificuldades. 
Na Bíblia fala de homens e mulheres que
mudaram gerações e até os dias de hoje
vem mudando, e tudo isso pelo fato de
orarem a Deus e creem fielmente que o
Senhor faria alguma, como exemplo desses
homens e mulheres temos: Raquel, Débora,
Ana e Ester, Abraão, Isaque, Moises, Josué,
Davi, Elias, Habacuque, Jeremias, Daniel e
Paulo, mas entre todos estes homens e
mulheres de oração tivemos Jesus sendo o
exemplo maior de vida de oração, mesmo
se fazendo homem e sofrendo tudo que
sofreu por cada um nesta terra não deixou
em momento algum de falar com Deus e
pedir sua direção. E neste dia mundial da
oração iremos destacar duas pessoas que a
cada dia vem lutando e ensinando cada um

Foi ministrado a respeito de termos uma vida
próspera e abençoada, através da nossa
obediência a palavra de Deus,  pois o criador tem
compromisso com a palavra Dele, não com
nossos caprichos,  se eu obedeço ele mesmo faz
com que a palavra dele se cumpra na minha vida,
porém se não obedeço não adianta querer
questionar o Senhor,  para que a benção seja
completa devemos pedir sabedoria a Deus para
sabermos administrar aquilo que passa na nossa
mão. Ser  fiel ao Senhor nos dízimos e ofertas. O
Evangelista Carlos ministrou a respeito do
crescimento,  todos que hoje são líderes
Estratégicos, Evangelistas, Pastores e Apóstolos,
passaram pelas mesmas dificuldades que um
embrionário passa, mais se eles venceram os
embrionários também vencerão e serão  líderes
de multidões e por excelência em nome de Jesus,  
creia nisso, receba isso na sua vida, se encha do
Espírito Santo, coloque as armaduras que o
Senhor deixou e vá pra guerra, descanso de
guerreiro é no céu, enquanto está aqui batalhe, a
maior força do universo está com você.  Pra ser
mais abençoado ainda, compartilhe Jesus com as
pessoas, compartilhe a palavra de Deus, sendo

dos seus filhos espirituais essa
importância de estar falando com o
Senhor diariamente, consagrando nosso
dia, entregando tudo a Ele e também
sermos gratos. Em meio este turbilhão
que o mundo todo está passando Apóstolo
Rowilson e Cristiane Oliveira vem tendo
estratégias para que seu povo não pereça
na fé, desafiando e levando a cada um a
estarem em propósitos de oração durante
o dia, sendo assim o Avivamento não
deixou de estar na presença de Deus. 

por você ou por outra pessoa a palavra está se
alastrando,  vai ficar de fora desse mover?
Claro que não né, com ou sem pandemia a
palavra está sendo pregada, Jesus pode voltar
em meio à esse caos e você está preparado? se
não corre, não perca tempo e ajude as pessoas a
encontrar a salvação através das redes sociais. 
 O projeto de Deus é pra levar pra frente,  e
Lembre-se a perseverança produz vitória. 
 Embrionário ainda é um embrião se
preparando pra nascer, nasça e cresça. 
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VOCÊ SABIA QUE O DIA MUNDIAL DA ORAÇÃO É COMEMORADO
 EM TODA A PRIMEIRA SEXTA-FEIRA DO MÊS DE MARÇO?

E nós do Joan queremos agradecer aos Apóstolos Rowilson e Cristiane por cada oração feita 
por cada um de nós, por cada lágrima derramada, sacrifício realizado em prol de 

vidas que aos olhos do mundo não tinham importância alguma.  

Produção de Texto: Cátia Ramos

TREINAMENTO COM EMBRIONÁRIOS  

Produção de Texto: Rosário Regiane

Nesta quarta-feira dia 03 de Março tivemos em nossa igreja sede de São Paulo, um
maravilhoso treinamento com embrionários onde fomos ministrados, e quem foi com

propósito de aprender com toda certeza saiu com vontade de crescer. 
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“A fé vem por ouvir,  e ouvir a palavra de Deus “  Romanos 10:17.  

Cultos, Treinamentos, Vigílias,  Eventos, o Avivamento segue com seus discipulados e os
desafios não são empecilhos e sim um incentivo  a mais para os guerreiros do Avivamento. E
sem uma boa captação de som nos cultos e eventos como os Avivalistas irão compreender a
mensagem?  

Hoje trouxemos uma entrevista especial, com 2 integrantes pioneiros no quesito de técnica
de áudio. Pastor Cláudio Martins e Tiago Nunes soltaram a voz e contaram com muito
entusiasmo tudo o que sabem fazer na "técnica de som", "técnica de sonorização" ou mais
claramente "técnicas de áudio". 

A Repórter Gabriela Machado entrevistou Pastor Cláudio Martins,  e ele contou um pouco
sobre essa equipe que vai além de Técnicos em sonorização.  A equipe tem dado um apoio
importantíssimo aos integrantes, de sua maioria homens e jovens.  

“Primeiramente quero agradecer essa
oportunidade única de participar do
Jornal Online Aviva News. E dizer que
fazer parte da equipe de Som tem sido
algo memorável.  Poder contribuir com
para a recuperação de jovens
embrionários e líderes,  isso é algo
sobrenatural, ali é uma família.  Lógico
que a igreja Avivamento para as Nações
como um todo é uma família.  Mas dentro
dessa equipe a gente pode conhecer mais
de perto aquele irmão,  entender um
pouco mais as dificuldades que eles estão
encontrando,  no que se diz respeito a sua
célula,  até mesmo com a consolidação e
sua própria libertação.  Então estar mais
de perto a gente consegue identificar,  dar
uma palavra, orar junto, incentivar. Por
trás dos bastidores do som, a gente
aprende a parte técnica, mas acima de
tudo a gente acaba ajudando cada um na
sua libertação e na reconstrução na sua
identidade como servo de Deus, é uma
família".  

"Era no final de 2018, início de 2019
quando entrei para a equipe. De início
tinhamos problemas com os cabos, hoje
temos esse problema, mas minimizou
bastante. Comecei a focar a fazer
manutenção dos cabos, então começamos
as manutenções,  a utilizar soldas
eletrônicas e etc. E com isso começamos a
aperfeiçoar mais e mais.  Começamos a
fazer essas manutenções e nos reunir
para ver o que já dava para utilizar ou
substituir o que não dava. Depois veio o
desafio na pandemia de transmitir o áudio
ao vivo. De início de tudo, eu me lembro
da  primeira Vigília - eu não estava aqui -
assisti de casa, e eu ficava pensando:  -
como será que está a captação de tudo?" 
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TESTANDO SOM: QUEM É POR DETRÁS 
DA MESA DE SOM DO AVIVAMENTO? 

Pastor Cláudio conta que eles tem
avançado bastante no que se diz respeito
ao som, e principalmente na questão de
manutenção, ele conta que Tiago Nunes
com seu conhecimento tem orientado
bastante a equipe. O missionário Tiago
Nunes completou falando com a Repórter e
também Evangelista Katia Cristina, sobre
os avanços e cuidados com o som: 

“Agora um dos
desafios que já

estamos preparando
para enfrentar é com
relação a gravação de

um CD...."

Leia a matéria na íntegra 
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"À partir daquele momento que fizemos
essa adaptação,  fui vendo um
crescimento.   Porque eu me lembro da
primeira vez, na primeira live que iríamos
fazer a transmissão. Estávamos testando
o mesmo mecanismo da mesa para o
celular. Mas nem o celular do Pastor
Cláudio e nem o meu estava funcionando.
E naquele momento eu falei:  

- Mas eu vi o tutorial e porque não está
funcionando?  

Dai me lembro que estávamos quase
desistindo. Então chamamos o
Evangelista Sílvio,  e conversamos para
que ele colocasse o celular dele, a qual
era este celular que fazia a transmissão,
para que pudéssemos captar o áudio.  E
justo no dele funcionou.  À partir dali,
começamos a desenvolver, começamos a
mudar a estrutura em si,  o Pastor
Cláudio conseguiu a mesa que tem
interface de áudio embutida, que hoje a
gente já consegue receber todo sinal
analógico dos instrumentos  e dos
microfones,  que já é tudo transmitido de  
uma forma digital pelo cabo USB para o
computador, ali eu consigo fazer todos os
ajustes de som, e mandar para o
computador e do computador é feito a
transmissão para o facebook e
consequentemente acontece a live".  
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O missionário Tiago contando com muita
alegria para nossa repórter e Evangelista
Katia Cristina que as técnicas de captação
foram sendo aprimoradas, e de como
usaram os próprios cabos - que a igreja
já possuía - e adaptaram com uma
estratégica única.  Apenas cabos de
entrada e um celular.  

Tiago fala que foi algo muito interessante
que cada vez que ele pensava em mudança
para o som e chegava a falar com o Pastor
Cláudio,  os dois estavam no mesmo
pensamento, no mesmo propósito.  Com
isso eles começaram a adaptar e a
desenvolver cada vez mais.  

"O que eu acho mais surreal é que sempre
que eu tinha a ideia e começava a
pesquisar bem antes de falar com ele, ele
me ligava para falar de alguma ideia,  de
algo para ser feito e eu falava: -  Pastor, eu
já pesquisei e já podemos fazer".  

O som já conta com microfones
profissionais de alta qualidade, a mesa de
som, cabos, caixas de som e uma equipe
que começou com 2 e hoje estende para 7
integrantes. E a equipe tem investido e
Deus tem dado condições e desenvolvido
os talentos na equipe. 

E a pergunta que foi lançada, foi: Quais são
os próximos projetos, avanços da equipe
de Som? E não é que conseguimos uma
resposta exclusiva com o Pastor Cláudio
Martins?  

"Eu comecei a pesquisar, e na internet tem
de tudo. Desde de transmitir com uma
mesa de som de 20 mil entre outros. Mas
não temos isso,  precisávamos usar aquilo
que tínhamos".

Tiago também fala sobre as experiências
vividas por trás de cada vigília e como foi
essa adaptação e enfrentando cada desafio:

“Falando de desafios, temos feito as lives
semanalmente, agora são duas lives
durante a semana. Então temos
acompanhado a mídia, no que se diz
respeito a tecnologia, então todas as vezes
que a equipe de mídia dá um passo, nós
também que somos do som, também temos
que dar um passo junto com eles, se
tratando de tecnologia".

Tiago conta que dava pra ouvir as pessoas,  as vozes por trás da câmera e tudo mais. 
Mas isso o levou a começar a pesquisar como fazia para transmitir áudios ao vivo 

de uma forma boa e eficaz. Ele diz que pesquisou muito, e foi pegando 
informações e conhecimento na internet.

 
Perguntamos ao Pastor Cláudio dos desafios que eles tem enfrentado com 

relação as lives e ele respondeu com muita alegria:
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Queremos agradecer ao Pastor Cláudio Martins e Tiago Nunes pela rica e 
detalhada entrevista.  Semana que vem tem mais, fiquem ligadinhos,

 aqui no Jornal Online Aviva News!  

"Na verdade nessa parte musical,  ninguém entende nada ainda,  ninguém fez
curso. E tudo o que aprendemos é com o Professor Espírito Santo,  e obviamente
buscando conhecimento na internet,  que com certeza é uma fonte de
conhecimento muito grande" conta o Pastor. 

“Pra quem tem interesse de fazer parte de uma equipe, até mesmo do som,
estamos de braços abertos para receber.  Não pense que é difícil, algo dificultoso.
Mas nós não entramos sabendo tudo, fomos nos desenvolvendo.  As vezes é difícil.  
Mas é uma equipe e a equipe está unida. E vamos crescer juntos. E vamos ajudar a
desenvolver essa pessoa rápido, com eficiência para manejar o som".  

“Agora um dos desafios que já estamos
preparando para enfrentar é com relação a
gravação de um CD para o ministério
Avivamento para as Nações.  Que inclusive
chegamos até falar com o nosso Apóstolo
Rowilson que também está por trás nos
direcionando, orando por nós. Ele nos
orientou à fazer uma equipe para que
possamos elaborar, projetar e criar esse CD
com os louvores. E essa equipe está toda
responsável pela produção,  captação de
áudio,  mixagem. É um grande desafio para
nós, nunca fizemos isso. Mas nós já estamos
estudando e ao mesmo tempo colocando em
prática".
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Pastor e Tiago falam que ninguém sabia nada quando entrou, nenhum deles
tem curso ou formação na área.  Mas que a força de vontade e o dom do 

Espírito Santo de Deus isso eles tem.  

Tiago relata sobre seu discípulo Gabriel, que de início era uma dificuldade ao vir
para igreja. Mas agora está há 2 meses na equipe de som.  E Tiago fala que para ele
é algo preciso esse tempo que passa com seu discípulo e é algo satisfatório ver ele
empenhando na equipe: 

“Ele é empenhado,  experto e
pega as informações rápido”
afirma Tiago.  

“Quero mandar um abraço a toda equipe de som e agradecer a Deus e aos
nossos Apóstolos,  ao Apóstolo Rowilson que nos deu essa oportunidade de
estar com essa equipe maravilhosa,  que vem crescendo dia após dia na graça
e no conhecimento".

Pastor Cláudio termina a
entrevista agradecendo:

Produção de Texto Gabriela Machado
Entrevistas: Ev. Katia Cristina e Gabriela Machado 
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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!
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