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- PALAVRA DOS APÓSTOLOS

VOCACIONADOS POR DEUS 

- NOTÍCIAS DO AVIVAMENTO:

RESUMO DA SEMANA 

2° WORKSHOP: 

MURAL AVIVA ONLINE: SINTONIZANDO A WEB
RÁDIO AVIVA NAÇÕES   

- MOMENTO KIDS: 

VEM QUE TEM JOGO NOVO E NOVO DESAFIO!

"Porque para Isto
sois Chamados"

1 Pedro 2:21a
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Vocacionado vem do verbo vocacionar. O
mesmo que: guiado, direcionado, orientado,
encaminhado, escolhido, acompanhado,
escoltado, liderado, aconselhado.

 1 Pedro 2: 21.a Porque para isto sois
chamados

Você já parou pra pensar o porque Deus te
escolheu? 

“Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos
escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e
deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim
de que tudo quanto em meu nome pedirdes
ao Pai ele vos conceda.”
  João   15:16   ARC  

Para que os planos e estratégias da Igreja
sejam bem-sucedidos, cada discípulos
precisa entender que não foi chamado para
viver dentro das quatro paredes do templo.
Ele precisa ser o sal da terra e a luz do
mundo, Mt 5.13 e 14.

O propósito de Deus nos ter marcado e
escolhido é que falemos desta escolha para
que outros saibam que foram chamados
também. Não somos os únicos ‘escolhidos’,
além de um privilégio isso é uma
responsabilidade.

A melhor escolha que podemos fazer é
aceitar que fomos chamados e escolhidos
por Deus.

Você já se sentiu em algum momento
vazio, incompleto, como se sua vida não
tivesse sentido
Pois é, isso não é o inicio de uma
depressão.
Mas sim Deus te alertando, dizendo que
se não cumprirmos nossa vocação
seremos incompletos!

Deus é tão bom que nos escolhe, nos faz
frutificar, permanecer e ainda ouve
nossas orações.
Aceite esta escolha maravilhosa para sua
vida e responda a Ele.

Apóstolo Rowilson Oliveira 

@igrejaevangélicaaviva @igrejaavivanacoes 
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VOCACIONADOS POR DEUS 

Hoje, as pessoas vivem com a cabeça no
futuro, estudando para trabalhar e
trabalhando para acumular dinheiro.
O mundo e a sua cobiça passam, mas
aquele que faz a vontade de Deus
permanece para sempre. (1 João 2:17 NVI)

Se esperamos em Cristo só nesta vida,
somos os mais miseráveis de todos os
homens. (1 Coríntios 15:19)
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Com ou sem pandemia o Avivamento para
as Nações não para.
Tivemos uma semana abençoada e bem
intensa falando a respeito da semana da
paixão de Cristo, semana crucial para o
nosso Senhor Jesus Cristo que veio, viveu e
morreu com o propósito para o que foi
enviado. Através de sua obediência
novamente temos a oportunidade de lutar
por nossa salvação. 
E continuando nossa semana todos foram
impactados com essa ministração em
nossa programação da web rádio e em
nosso programa de TV transmitida  em
Minas Gerais e para quem não mora em
Minas podem ser abençoados assistindo
em nosso canal no YouTube "Tv aviva
nações".
Em nossas lives ainda continuamos sendo
imersos na palavra de Deus, tendo um
verdadeiro estudo de teologia para
enriquecer ainda mais nossas vidas e com
as participações intensas das equipes:
ganhar, consolidar, treinar e enviar
mostrando ali que estão presentes. 

Neste domingo dia 04 de abril tivemos mais um workshop abençoado tirando dúvidas
sobre redes sociais e desta vez o ensinamento foi em relação a lista de transmissão, como
fazer um grupo com nossa célula pra fazer a chamada de vídeo, no WhatsApp tem o limite
de 8 pessoas, porém quando usamos o Messenger o número de participantes dispara para
50 entre outros...

 
Tivemos muitas dúvidas tiradas e dificuldades esclarecidas.

As equipes também participaram curtindo,
comentando e compartilhando nossos
posts, cultos e muito mais, o resultado de
tudo isso?
Envolvimento de muitas pessoas, o evoluir
do Reino de Deus através da nossa vida e
permitir que centenas de pessoas tenham o
acesso a mensagem do evangelho. 
E não podemos esquecer de nossos
pequeninos aprendendo sobre o mesmo
tema, porém na linguagem deles sobre o
verdadeiro significado da Páscoa, o que a
bíblia fala sobre ela.
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2°WORK SHOP APRENDENDO SOBRE
MÍDIAS SOCIAIS
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RESUMO DA SEMANA

Produções  de Texto Rosário Regiane 
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AVIVAMENTO NAS
PLATAFORMAS DIGITAIS 
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IRÁ ABRIR ESSA
PÁGINA.  PARA

FIXAR O APP DA
WEB E PARA VOCÊ
TER FÁCIL ACESSO

CLIQUE NESSES 3
POTINHOS

CLIQUE NO LINK
DA WEB RÁDIO
AVIVA NAÇÕES
QUE FOI
ENVIADO PARA
VOCÊ 

CLIQUE NA OPÇÃO 
ADCIONAR NA TELA INICIAL 

CLIQUE EM ADICIONAR E
NOVAMENTE EM ADICIONAR 

AGORA PROTINHO!
 

SÓ CLICAR NO
ÍCONE QUE FOI

FIXADO NA SUA
TELA INICIAL E

SINTONIZAR CLIQIE NO PLAY, E AGORA VOCÊ
ESTÁ PRONTO PARA SINTONIZAR

NA WEB RADIO AVIVA NAÇÕES 

QUER SINTONIZAR AGORA?
ENTÃO CLIQUE AQUI 

E hoje vamos dar continuidade com o passo a passo de como usar as
plataformas digitais do Avivamento! Já ensinamos você baixar e usar

o básico do Instagram, já demos dicas de como se inscrever e
receber os conteúdos do canal YouTube Tv AVIVA NAÇÕES! 

Hoje com base no WORK SHOP do último domingo, vamos ensinar
você a sintonizar a WEB RÁDIO AVIVA NAÇÕES ! 

E sem mais de longas, vamos lá!?

MATÉRIA E PRODUÇÃO DE TEXTO: GABRIELA MACHADO
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Agora quero ver! Quem aqui é um
VERDADEIRO MISSIONÁRIO ONLINE!?

Essa semana teremos mais grandes
incentivos para que todos estejam

envolvidos em GANHAR ALMAS PARA O
SENHOR JESUS!

E hoje trouxemos um JOGO E UM DESAFIO!

Você conhece todas as
plataformas digitais do

Avivamento? Então decifre essas 
 3 questões!  Quem sou eu?

 E passe para a 2° fase que é o
desafio

PELA FREQUÊNCIA DAS ONDAS
MAGNÉTICAS TRANSMITI UM SOM, 

 NÃO TEM HORÁRIO.  PREGA EM TEMPO
E EM FORA DE TEMPO, SINTONIZANDO

VIDAS À PRESENÇA DE DEUS! 
QUE PLATAFORMA DIGITAL EU SOU? 

 

EM MAIS DE MIL LETRINHAS PASSA A
MENSAGEM, INFORMANDO A TODOS
COM NOTÍCIAS QUE TRÁS A VERDADE 
QUE PLATAFORMA DIGITAL EU SOU?

 

PRA AVISAR O SINO TOCA.
APERTE O PLAY E DEPOIS

DÁ AQUELE JOINHA!
QUE PLATAFORMA
DIGITAL EU SOU?

 
 

E ai missionário já sabe quais plataformas 
são as questões 1, 2 e 3? 

Agora vamos lá 

ACERTOU TODAS? ENTÃO TIRE UMA
FOTO E FAÇA UM CARTAZ, OU EM UMA

FOLHA SULFITE OU ESCREVA NA PRÓPRIA
FOTO (VOCÊ PODE FAZER EM

APLICATIVOS DE EDIÇÃO DE FOTO OU NO
PRÓPRIO WHATSAPP, PEÇA AJUDA SE

FOR O CASO). ESCREVA: 
 EU SOU UM #MISSIONÁRIOKIDSONLINE ! 

E mais, como um bom missionário
mande para 3 amigos a frase: Jesus te

ama! 
Então bora lá ?! em 3...2...1 Let's Go! 

 

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


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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