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IGREJAS FECHADAS ?
 As igrejas estão mais abertas do que nunca! 

 
Com portões parcialmente fechados dos locais físicos onde se faz os
cultos, eventos entre tantas outras atividades. Cristãos por todo o
mundo, onde estão passando por situações adversas com a Pandemia
da Covid 19 tem enfrentado um dilema, 
 “IGREJAS FECHADAS? ". 

 E nesta quarta edição do Jornal Online Aviva News, mostrará pra vocês,
queridos leitores, uma forma de enxergar amplamente a tecnologia ao

nosso favor.
 

EVANGELIZAÇÃO, CONSOLIDAÇÃO VIRTUAL E UM AMOR POR
ALMAS NADA ROBOTIZADO, MAS SIM HUMANIZADO!

 “É hora da igreja clamar,
orar e se posicionar em

nome de Jesus! “. 
 Apóstolo Rowilson Oliveira disse em

live no Facebook. 
 
A Igreja Evangélica Avivamento para
Nações desde o começo da quarentena
em São Paulo vem se adaptando a nova
rotina, e nunca deixou de se adaptar,
para não deixar de estar pertinho do
rebanho. Em cultos online em lives no
facebook Apóstolo Rowilson esteve
incentivando o evangelismo, a
consolidação e a manifestação de
carinho e cuidado por cada vida
através das redes sociais. 
 

  “É tempo de nós falarmos
do poder de Deus em nossas
vidas e declarar o Senhorio
do Senhor Jesus na vida das
pessoas que conhecemos “. 

 Diz Apóstola Cristiane Oliveira 
em Live no Facebook. 
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Com a Pandemia da Covid 19, as
igrejas tem tido uma
manifestação quase geral, de
que precisavam achar uma
maneira de alimentar suas
ovelhas, de cuidarem de seus
filhos na fé e de expandir o
Evangelho do Reino de Deus
para o Mundo até os confins da
Terra.
Claramente temos visto uma
movimentação, nunca vista
antes, de fé e manifestações de
diversas formas proclamando o
reino de Deus no Brasil e no
Mundo a fora. 
 
 

 

Por mim mesmo tenho jurado,
já saiu da minha boca a palavra
de justiça, e não tornará atrás;
que diante de mim se dobrará

todo o joelho, e por mim jurará
toda a língua.

Isaías 45:23
 

Para que ao nome de Jesus se
dobre todo o joelho dos que
estão nos céus, e na terra, e

debaixo da terra,
E toda a língua confesse que
Jesus Cristo é o Senhor, para

glória de Deus Pai.
    Filipenses 2:10,11
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Mas o que mais podemos
perceber (e digo isso, se ainda no
caso, você só viu o lado ruim
dessa pandemia, analise agora
esses fatos) é que as pessoas em
meio ao pavor, estão mais
abertas e mansas e humildes de
coração para receber as boas
novas, e nunca visto como antes,
a palavra de Deus tem sido
pregada através de diversas
plataformas digitais. Desta
forma a palavra tem percorrido
quilômetros de distância e
chegando (e chegará ainda mais)
em lugares que nunca havia
chegado.

Milhares de conversões em países onde a palavra é
tecnicamente impossível de entrar, pessoas orando e clamando

nas ruas, louvores cantados por centenas de pessoas,
Evangelização em massa nas plataformas de chamadas de vídeo,
mensagens de texto ou áudio sendo transmitida com a palavra

de Deus, entre tantas outras ações estão acontecendo neste
momento ao redor do mundo. Tudo isso sendo usado para

expandir o Reino de Cristo.
Isso tudo nos lembra alguns versículos da palavra:

Porque está escrito: Como eu
vivo, diz o Senhor, que todo
o joelho se dobrará a mim, E
toda a língua confessará a

Deus.
Romanos 14:11

 
 

“Nos últimos dias, diz o
Senhor, que derramarei do
meu Espírito sobre todos os

povos, os seus filhos e as
suas filhas profetizarão, os

jovens terão visões, os
velhos terão sonhos.”

Atos 2:17
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Aviva lares 
Centenas de pessoas recebendo uma palavra
e oração em suas casas, através de vídeo
chamadas, mensagens de voz, vídeos e
ligações.
Sabemos que o AVIVAMENTO tem centenas
de lares que diariamente recebem
missionários do avivamento em suas casas,
mas como é impossível no momento, não
poderíamos deixar essas pessoas de lado.
Com uma comunhão, aconselhamentos e
palavras de fé, cada líder tem feito o possível
para manter suas ovelhas alimentadas da
palavra de Deus em seus lares.
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Reuniões de Células.
Consolidação, treinamento, aconselhamento e
Aulas estão sendo desenvolvidas por chamadas
de vídeos com cada líder e discípulos do
AVIVAMENTO!
As reuniões tem sido fundamentais para a vida
espiritual de cada líder. Não só na orientação e
no treinamento, mas a comunhão entre irmãos,
tem substituído a saudade, por afeto e empatia.

 

E a igreja Evangélica Avivamento para as Nações não está sendo diferente, com muito
amor que tem por cada ser humano, não é a distância que irá abalar a igreja do

Senhor, e o Ministério tem aproximado cada vez mais cada discípulo do Avivamento.
Veja agora atividades – a quais você também pode participar - estão sendo feitas por

toda parte.
 A TECNOLOGIA E O AMOR POR ALMAS 

Escolas Bíblicas e acompanhamento
com os pequeninos.

Sabemos o quão grande é a responsabilidade de
ser pai e mãe, seja biológico ou espiritual de
uma criança, e sabemos também o quão difícil é
pra elas essas situações a qual estamos
enfrentando. Mas com a tecnologia, podemos
acompanhar cada pequeno, ensinando,
orientando e divertindo em seus lares.
E pais e mães biológicas e espirituais tem feito
diversas formas para investir nos seus filhos
nesses tempos tão difíceis. Use as plataformas
digitais para envolver e fortalecer seus filhos!

 
 

Culto Online, YouTube, Web Rádio e
Jornal Online
E não podemos deixar de mencionar as diversas
formas que os Apóstolos Rowilson e Cristiane
Oliveira tem nos alimentado espiritualmente. 
 
A Tecnologia tem sido de grande ajuda nesses
momentos, por isso fique agora com a Página
Extra com dicas de plataformas digitais para
conectar você ao reino de Deus e o que é notícia no
Brasil e no Mundo.

O aplicativo para Android e iOS consegue realizar
chamadas de vídeo em grupo com até 25 pessoas, além

de possuir um bate-papo tradicional para enviar
mensagens de texto e imagens.
O Skype está disponível para
smartphones Android e iOS.

O WhatsApp é o aplicativo de mensagens mais popular
do mundo e também permite realizar chamadas de

vídeo. A qualidade e os recursos das videoconferências
não são tão profissionais , mas consegue, com êxito,

satisfazer chamadas em família e amigos.
O app está disponível para

smartphones Android e iOS.

Provavelmente você possui o Messenger instalado com o Facebook.
Diferente de outros apps da Play Store, ele tem a vantagem de ser

integrado com o Facebook.
A qualidade do vídeo é boa, além de ser completamente grátis.
Apesar de não ser o mais indicado para reuniões de trabalho, o

Messenger traz um ambiente simples, essencial para chamadas em
família e amigos.O Messenger está disponível para

smartphones Android e iOS.
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 Com a nova rotina do nosso dia ao qual estamos
enfrentando, a igreja Evangélica Avivamento para as
Nações oferece um banquete espiritual.  Notícias e
Entretenimento para você e sua família. Fique agora com
os links de todas as nossas plataformas digitais e tenha
também notícias e novidades das mais novas
plataformas:

Com as rotinas mudadas em nosso dia a dia,
a Igreja Evangélica Avivamento para as
Nações está proporcionando cultos ao vivo
pela plataforma de lives do facebook da
igreja. 
Com os Apóstolos Rowilson e Cristiane
Oliveira trazendo uma palavra de fé, oração
e muita mais.
 click na foto e acesse já!

O Jornal Online Aviva News é uma
mais nova plataforma digital rápida e
fácil para conectar, informar das
notícias do Brasil e do Mundo
e ti aproximar mais do reino de
Deus. Nas segundas, quartas e sextas
com os mais variados assuntos, o JOAN
aborda as notícias do avivamento,
Palavra dos Apóstolos, Saúde  e
Política, Notícias Internacionais,
Eventos e Cultura e Previsão do tempo.
 

Coluna Extra

Live no Facebook

RÁDIO WEB AVIVA NAÇÕES
A web rádio também contará com
programação especial com notícias,
informação, palavra de Deus e
louvor, para trazer tudo que você e
sua alma precisam no dia. 
    " WEB  RÁDIO AVIVA  NAÇÕES,  

     24 hrs sintonizando você na     
 presença de Deus "

 PLATAFORMAS DIGITAIS

Culto Online 

JORNAL ONLINE
AVIVA NEWS

Últimas notícias do Brasil,
Mundo e do Avivamento
De forma Rápida e Prática 

JOAN

Canal TAN - TV AVIVA NAÇÕES

TV AVIVA NAÇÕES

#CURTA #COMENTA #COMPARTILHE
ATIVE O SININHO 

Canal que oferece vídeos
como: Programa transformando
vidas, Vídeos para jovens,
Conteúdo infantil, Documentários
e muito mais. 
Acesse clicando na foto e fique por
dentro!
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