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 1. O Pai (Deus) veio a terra fazer o papel de filho. 
 
 2. Ele veio, passar o que nós passamos, sentir as nossas
dores, nossas tentações, nossos sofrimentos, angústias,
tristezas, enfim vivenciar tudo que nós vivenciamos e
enfrentamos e vencer como homem e não como Deus. 

 

6. Apesar de ser um Deus
Grandioso, Ele não é
inacessível. Ele não está fora
do nosso alcance. Nós
podemos chegar a conhecer
o nosso magnífico Criador
através de Seu filho Jesus.
 
 7. A melhor forma de
revelar Deus como Pai era
através de um filho, por isso
que Ele se manifesta como
filho de Deus. E só através
do Filho Jesus que nos
tornamos filhos de Deus.

3. Ele venceu como homem,
agiu como filho sendo
obediente até a morte. 

4. Ensinou o relacionamento
entre pai e filho. 

5. Mostrou como nós
poderíamos nos tornar filhos
do Pai celestial.
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A Bíblia mostra Jesus
como filho e ao mesmo

tempo Deus Pai

ISAÍAS 9:6

"Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu; e o
principado está sobre os seus ombros; e o seu nome será
Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, 

Príncipe da Paz".  

A melhor forma de nós entendermos 
a Deus Pai e Deus filho seria: 

APÓSTOLO ROWILSON OLIVEIRA
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Uma vez por semana cada um do Avivamento tem feito
a sua feirinha, através de doações recebidas toda
semana continuamente .
Doações que tem vindo de todos os lados para
beneficiar a comunidade.
o Senhor não tem deixado  faltar nada para o seu povo,
cuidando até nos mínimos detalhes.
Cada doação realmente estão sendo beneficiada muitas
famílias neste momentos. 
Nesse momento onde muitas coisas estão fechadas, o
céu continua aberto para o povo do Avivamento.

“Qual a importância de tudo isso? É  fazer a obra de  Deus com amor e toda dedicação, é  muito
gratificante e quando não  sai perfeito eu me questiono  poderia ter sido melhor, porquê não é
pra mim sim para Deus”. 
Disse a missionária Olga Borges ao falar com muita gratidão desse trabalho abençoado.

Além dela, a missionária Rose Mendonça completou dizendo:
“Estamos muito felizes de voltarmos a ativa em relação aos lanches da Cantina. E vemos que
tem muitas irmãs capacitadas para fazer. Mas nós fomos escolhidas, pra mim é muito
gratificante. Estou muito grata por isso”. 

E ambas nos contaram que chega o final de semana elas ficam muito alegres em poder estar
fazendo esse trabalho na casa de Deus. Com muito amor elas agradeceram pela oportunidade:

Tudo isso é planejado logo após o término da
vigília anterior.
E com isso o Apóstolo Rowilson lidera a equipe da
mídia. E cada membro se empenha para fazer o seu
melhor dentro daquilo que foi designado.  
Neste último domingo houve uma reunião com a
parte técnica da Live, os Evangelistas Silvio Junior
e Rafael Gomes e a Missionária Lígia Caetano, já se
reuniam na igreja sede para planejar a vigília desta
semana. E com Apóstolo Rowilson Oliveira mais
uma parte grupo de mídia se reunia entre
mensagens para preparar. 
Quem aí está contando as horas para a Vigília deste
final de semana???
Preparem-se porquê o melhor ainda está por vir!

Na última edição mostramos o trabalho de excelência
dos bastidores da preparação das Levitas na casa de
Deus para os cultos presenciais.
E hoje o JOAN entrevistou as irmãs da Cantina.
Todas aa vigílias e cultos e reuniões presenciais elas
preparam tudo com muito carinho e cuidado para
abastecer a cada irmão do  Avivamento que está
presente. 
                   Olha só o que elas contaram para nossa equipe:

“Pode sempre conta comigo Apóstola eu sou muito grata” Disse Olga.
“Sou muito grata por tudo isso, chega sábado e domingo eu já fico toda empolgada por poder
fazer parte de algo na casa de Deus” disse Rose Mendonça.

Cada setor do Avivamento à pessoas envolvidas fazendo com amor e carinho.

Com direção de Apóstolo Rowilson Oliveira,
Deus usa e capacita a vida do profeta para
então trazer o tema da semana. 
Com isso a uma equipe em prontidão para
receber as orientações. 
A cada Live da VIGÍLIA  é lançado um  desafio,
de imagens, vídeos, designer. Fora a parte
espiritual de pessoas que vão transmitir a
mensagem do Reino na noite da Live. 
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Hortifruti semanal

PELOS BASTIDORES

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

Preparação para #VIGÍLIADOAVIVAMENTO 

Você já percebeu que a cada vigília tem sido
melhor que a outra? E que cada vigília à uma
mega produção pra você caro leitor assistir
com muito impacto? 
Sim, com certeza a sua respostas foram sim
para as duas perguntas.
E vamos então ti contar como é preparado as
vigílias. 

Produção de Texto: Gabriela Machado 
Foto: Ev. Katia Cristina 

Produção de Texto: Talita Andrade
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- Anote sua lista de compras:
Outra função que deixa o seu dia a dia mais fácil
é o bloco de notas. Basta acessar a tela do
refrigerador para escrever quando sentir falta
de algo.

- Ouça suas músicas favoritas enquanto está na
cozinha:
Á partir do seu sistema é possível colocar a sua
playlist favorita para tocar! Se preferir dá para
escutar estações de rádios, Podcasts ou outros
programas nos aplicativos compatíveis. 

- Veja vídeos e fotos com mais praticidade:
A nova função Smart View permite espelhar o
que você está assistindo no celular para a tela
de 21,5 polegadas da sua geladeira inteligente.

Além disso, em alguns modelos, é possível
espelhar os programas que estão passando na
sua Smart TV. 

- Confira o que tem dentro da geladeira sem
precisar abrir:
Alguns modelos de geladeiras inteligentes
possuem câmeras internas. Por conta disso, é
fácil saber o que tem dentro do seu refrigerador
sem precisar abri-lo. Essa função também evita
que os seus produtos fiquem expostos ao clima
do ambiente externo, aumentando a
durabilidade deles.

- Outros recursos adicionais são  Calendário,
Chamadas de celular, previsão  do tempo e
Comando por voz. Muitos deles ajudam
bastante o nosso cotidiano.

A Samsung é a principal marca quando falamos
de geladeiras inteligentes. Com o modelo
Family Hub ela traz uma tecnologia avançada e
a possibilidade de interatividade entre os seus
outros dispositivos. Com produtos de qualidade
a LG também aparece como um marca forte no
segmento. Nos seus modelos ela trabalha com
o Windows utilizando um sistema parecido
com os dos tablets. 
Qual é sua opinião sobre essa tecnologia?

Cursos gratuitos 
em Oxford 

A Universidade de Oxford é uma das
universidades mais bem avaliadas do
mundo.
E agora, a Universidade de Oxford está
oferecendo cursos online.

Então, esta é a sua chance de ter acesso a
alguns cursos desta renomada universidade
sem sair do Brasil. São milhares de
materiais de alta qualidade.
Os cursos são gratuitos, sendo apenas
cobrada uma taxa para a emissão do
certificado.

Você pode acessar todos os cursos
disponíveis e se inscrever através do site,
clique na foto e ja sara direcionado para lá:

Quem nunca ouviu dizer que precisamos
tomar pelo menos dois litros de água por dia
para que o organismo funcione bem? Mas
será que essa é a quantidade adequada para
todos os indivíduos? Como saber quanta
água devemos ingerir por dia?
A água é fundamental para o bom
funcionamento do organismo, para o
transporte de nutrientes, para a regulação
da temperatura corporal, entre outras
funções. Mais de 60% do corpo de um ser
humano adulto é composto de água. 
Veja a seguir a quantidade de água
necessária por dia.
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Geladeiras tecnológicas usam

inteligência artificial para
identificar alimentos

Você sabia que as geladeiras agora também são
inteligentes? Agora você pode lavar a louça
escutando a sua música favorita ou até mesmo
fazer receitas incríveis acompanhando o seu
programa predileto. Além disso existem
recursos adicionais que ajudam bastante nas
nossas demandas diárias.

SAÚDE 

VOCÊ TOMA ÁGUA?

Produção de Texto: Talita Andrade 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!

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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