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O EXTRA CIDADÃO DESTA SEMANA ABORDARÁ UM ASSUNTO 
DE EXTREMA IMPORTÂNCIA. A JUVENTUDE! 

COMO OS JOVENS DESSA GERAÇÃO TEM TANTOS DILEMAS DA VIDA E 
COMO TEM SIDO SUAS ESCOLHAS PARA UM FUTURO 

APARENTEMENTE CORRETO?
VAMOS FALAR TAMBÉM SOBRE OS JOVENS QUE ESCOLHERAM CAMINHOS 

BEM AO CONTRÁRIO DE MUITOS. E QUE PELAS SUAS ESCOLHAS, HOJE ESTÃO
TRILHANDO UM CAMINHO DE PAZ E TRANSFORMAÇÃO E PODENDO SER 

EXEMPLO DE UMA GERAÇÃO. 
FIQUE AGORA COM O EXTRA CIDADÃO, NOSSA VOZ SUA VOZ – JUVENTUDE:

De certo  sabemos que  a adolescência muitas vezes pode
ser cruel, e ainda mais na fase de jovem. 
Com tantos dilemas, cobranças e etapas para enfrentar o
jovem acaba se perdendo ao longo dessa estrada tão
complicada.  O reflexo de uma vida saudável pode  já se
apresentar na infância.  O ciclo familiar pode sustentar e
conduzir o futuro dessa vida. Mas o mais comum no que
podemos observar pelas famílias brasileiras, as crianças
que se vivem hoje, de sua maioria é conduzida por Mãe, vó
e agregados. A crítica aqui não é sobre as mães, mas a
falta de um espelho, de uma inspiração, seja paterna ou
exemplos bons e confiáveis aos olhos e dia a dia da
criança. É dai que muitos hábitos e pensamentos se
consolida na vida de um adolescente e leva pra vida. Se a
partir da fase infantil não tiver uma boa educação, uma
boa consolidação,  provavelmente na sua adolescência
terá algumas dificuldades a ser enfrentadas,
consequentemente na fase de jovem para adulto.

depressão e outras doenças relacionadas, como a
ansiedade;
uso abusivo de álcool e outras drogas;
bullying;
violência sexual;
violência doméstica.

Uma pessoa comete suicídio a cada quatro segundos no
mundo, é o que diz um novo relatório da Organização
Mundial da Saúde (OMS). Isso corresponde a 800.000
mortes por ano. 
As principais causas geralmente estão associadas aos
seguintes fatores:

Apenas em 2017, 35.783 jovens de 15 a 29 anos foram
mortos, uma taxa de 69,9 homicídios para cada 100 mil
jovens, recorde nos últimos 10 anos jovens morrem por
violência no ano
Hoje em dia, é muito comum encontrar pessoas que
passam o dia inteiro conectadas, seja no celular ou no
computador.      Geralmente, quem é viciado em
tecnologia e internet tem outro problema associado, como
obesidade, depressão, fobia social e também lesões por
esforços repetitivos por causa dos movimentos no
computador. 
IBGE: taxa de desemprego de jovens atinge 27,1% no
primeiro trimestre.    A taxa de desemprego entre os jovens
de 18 a 24 anos de idade brasileiros ficou em 27,1% no
primeiro trimestre de 2020, bem acima da média geral de
12,2% do país no período. Este comportamento foi
verificado nas cinco grandes regiões, com destaque para o
Nordeste, onde a estimativa foi de 34,1% de
desempregados nesta faixa etária.

Mas isso não significa que
adolescentes e jovens não podem
mudar suas trajetórias. Na vida
desses jovens que vão contar suas
histórias, era pra ser totalmente
diferente,  tudo estava caminhando
pra dar errado.  Mas através da
oportunidade de conhecer um Deus
verdadeiro, suas vidas e propósitos
mudaram.
Cada depoimento aqui contado são
vidas que foram resgatadas através
de um cuidado e amor, por
missionários do Avivamento para
as Nações. 
Jovens com problemas bem
comuns, porém encontraram sua
oportunidade de uma vida
totalmente ao contrário do mundo. 
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Suicídio é a segunda causa de
morte entre jovens de 15 a 29 anos:
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Paz a todos,  sou o Jefferson,  um embrionário
do nosso ministério,  quero aqui deixar um
breve testemunho de cura e  libertação,  eu
como jovem que viveu um bom tempo no
mundo, a gente chega totalmente destruído,
totalmente arrebentando, com todas as áreas
da nossa vida bagunçada,  o inimigo ele não
perdoa, ele destrói mesmo.
Eu cheguei na casa do Senhor em 2018, ali eu
passei pelo encontro com Deus, comecei uma
nova vida com Jesus, comecei uma nova vida
com Cristo, mais eu me encontrava naquele
processo de libertação,  onde eu me encontrava
com fortes opressões do maligno e não
conseguia dormir, eu vivia com medo, um
começo de síndrome do pânico,  não conseguia
ficar sozinho, onde Eu sentia que demônios
queriam me sufocar,  queriam me matar e  me
levar embora mesmo, eu não tinha mais paz,
isso tudo juntou e minha família estava
enlouquecendo por causa disso.
Com menos de um mês de igreja, meu rosto
travou, comecei a sentir algo estranho no meu
olho, resolvi ir no médico,  o médico deu o
diagnóstico que era paralisia facial, então
travou metade do meu rosto, afetou meu olho,
minha boca e até o ouvido, lembro que se eu
escutasse algum barulho muito forte meu
ouvido doía na hora, amigos são aqueles que te
levam até Jesus.  Lembro que comecei fazer as
sete unções com o Apóstolo,  pra honra e glória
do Senhor, fui vendo o resultado de Deus na
minha vida, o médico ficou impactado com
minha recuperação rápida, amém.
Hoje consigo mexer meu olho, minha boca já
voltou ao normal, meu ouvido parou com os
incômodos , graças a Deus meu rosto já está
normal e continuando com as sete unções fui
recebendo também libertação em outras áreas
da minha vida.

Houve também um Encontrão de Jovens em
2018, onde teve busca do poder do Espírito
Santo e naquele momento   o demônio
manifestou sobre minha mim e falou que
queria me matar, então não conseguia mais ir
pra casa , fiquei na igreja onde os irmãos da
célula ficaram ali, os irmãos deixaram de ir pra
casa pra ficar comigo, consegui Entender que os
irmãos estavam lutando pela minha vida, os
Apóstolos intercedendo por mim, o Pastor
Renan ficou comigo ministrando.
Hoje estou liberto e curado pra Glória de Deus,
agradeço aos meus líderes, Aos Apóstolos por
tudo.

Paz a todos, meu nome é Rosário
sou uma embrionária da célula
Evangelística Leônidas e Iraneide,
do Ministério Avivamento para as
Nações, venho aqui contar um
pouco do meu testemunho:

Cheguei no ministério em Junho
de 2015 sem perspectiva nenhuma
de vida, passei pelo encontro em 
 22 de Novembro neste mesmo
ano, mais eu ainda me encontrava
em religiosidade. 
 
Comecei ir pra igreja através da
persistência dos  meus líderes, 
 porém não tinha pretensão
nenhuma de me firmar, mais fui
surpreendida pelo Espírito Santo,
pelo cuidado dos Apóstolos,  pois
nunca tinha tido esse tipo de
preocupação comigo,  minha
primeira oportunidade foi dada
pela Apóstola Cristiane,  que foi
pra dar cultinho no acampamento,
fiquei bem apreensiva, mas Deus
honrou,  á partir daí procuro
sempre me envolver.

Hoje faço parte da redação do
Jornal Online Aviva News e 
 comecei como pesquisadora e
hoje sou colunista redatora pra
honra e glória do Senhor Jesus. 
O Senhor me abriu uma porta de
emprego, que foi como pedi a Ele,
com liberação pra ir pra Minas
Gerais, participar de
acampamentos e congressos  que
era minha prioridade, faço o que
eu gosto, e agradeço a Deus por
tudo que tem feito em minha vida,
a vida nossos Apóstolos e líderes
por todo investimento.
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“UMA LIBERTAÇÃO
QUE GEROU CURA“

“DA VIDA DE RELIGIOSIDADE
PARA  UMA VIDA DE
PROPÓSITO COM DEUS”
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Olá eu sou Elaine Pereira e venho aqui
contar o meu testemunho, vou fazer 3
anos na casa do Senhor, depois que eu
me converti  que aprendi a viver, pois
quando estava lá no mundo tinha
muitas amizades que me
influenciavam a fazer coisas erradas,
saia de casa no sábado e só chegava a
noite no domingo, bebendo,  me
prostituindo, destruindo a minha vida
não só a minha vida mas de toda a
minha família, porque chegava em
casa todos estavam esperando por
mim, pra vê se estava bem, a minha
mãe nem dormia, todos os meus finais
de semana eram assim, sempre
querendo buscar algo pra tirar todas
as tristezas e as mágoas que sentia de
mim mesma, porque eu via o que
estava causando, para mim, se eu
saísse de casa  tudo ia passar, mas só
acabava  destruindo o meu próprio
corpo tentando ser feliz, tinha
momentos que saia de casa a noite de
moto ia apostar corrida empinar a
moto quase tirando a minha própria
vida, ia para a escola não entrava, saia
com os amigos só voltava na hora de ir
para casa, me sentia que eu era a pior
pessoa, não gostava de  mim mesma,
acabava fazendo isso porque não me
sentia bem, vim para São Paulo para a
casa da Ev. Eliane minha irmã, foi aí
que ela me apresentou Jesus passei
pelo o encontro dia 25/02/2018. 
E hoje vejo o grande agir de Deus em
minha vida porque antes não queria
nem viver e depois que eu conheci
Jesus nunca quero sair da presença 
 dEle, hoje levo Jesus para outras
pessoas para que elas também tenham
a oportunidade de salvação, porque o
Senhor me tirou e me limpou do
lamaçal do pecado e me colocou entre
os príncipes e princesas do Senhor,
louvo e agradeço a Deus pela vida dos
Apóstolos e da Ev. Eliane por não ter
desistido de mim. 
Vocês são muito importante para
mim, Deus abençoe a vida de vocês
poderosamente.

"EM DEUS PUDE
CONQUISTAR UMA VIDA
PROFISSIONAL” 
Paz a todos! 
Me chamo Ana Paula e sou uma líder e
missionária da Igreja Evangélica
Avivamento para as Nações. estou a 8 anos
na casa de Deus e cheguei com 15 anos.
Gostaria de falar um pouco sobre o cuidado
de Deus na minha vida profissional. Quando
cheguei na casa de Deus tinha acabado de
começar a trabalhar em uma empresa
multinacional como menor aprendiz,
trabalhei por 2 anos e o meu contrato estava
prestes a encerrar, por ser uma empresa boa
e que eu sabia que tinha chance de crescer e
me desenvolver e que nunca me atrapalharia
nas coisas de Deus comecei a orar e pedir
oração na célula para que eu pudesse ser
efetivada, bom, como eu tinha acabado de
fazer 17 anos, eles não tinham a intenção de
me efetivar,  foram alguns meses de oração
e quando faltava alguns dias para encerrar o
meu contrato  Deus operou de uma forma
tão sobrenatural que eles me chamaram e
disseram que fizeram de tudo para
conseguir uma vaga pra mim, graças a Deus
fui efetivada e desde então trabalho nessa
empresa, já vai fazer 9 anos e Deus sempre
cuidou de tudo. Nesses anos muitas coisas já
aconteceram, como pessoas se virarem
contra mim, não gostarem que eu sempre
coloco as coisas de Deus em primeiro lugar,
mas entendi que eu não  poderia me amoldar
aos padrões deles, mas sim transformar pela
renovação da minha mente. E assim Deus
continuou operando de tal forma que já
tirou pessoas que se viraram contra mim,
colocou outras que tinham os mesmos
valores cristãos que os meus, me colocou em
outras posições, em outros setores. Deus
sempre honrou e cuidou de tudo, e a igreja
foi fundamental, pois muitas coisas que
aprendi na casa de Deus pude aplicar no meu
trabalho. Hoje temos um grupo de oração no
trabalho, onde todas as semanas nos
reunimos para orar pela empresa e por cada
colaborador e assim Deus tem tido todo
cuidado também com a empresa mesmo em
meio às situações econômicas que estamos
vivendo no mundo, as pessoas ao nosso
redor percebem a importância do nosso
grupo de oração. A bênção de Deus enriquece
e não acrescenta dores... Se não fosse as
orações, os meus líderes, as orientações dos
meus Apóstolos eu tenho certeza que não
estaria onde estou hoje. Sou grata pelo
ministério abençoando que o Senhor me
colocou.
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“ATRAVÉS DE JESUS 
COMECEI A SABER OQUE 
É VIVER"
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Paz me chamo Felipe faço parte da célula da
estratégica  Larissa, minha mãe.
E queria primeiramente agradecer a Deus,
aos Apóstolos pela oportunidade. 
Quero falar sobre o processo de conversão
cheguei na igreja com 14 anos com muita
vergonha, timidez. Lembro que minha mãe
foi primeiro a igreja, e sempre me chamava
e eu por vergonha não ia.
Até que um dia eu fui e desde daquele dia sei
que através de orações não sai mais.
Hoje sou mais extrovertido, converso mais,
não tenho mais aquela vergonha excessiva,
sempre estou em acampamentos e
congressos.
Através das orientações nunca me envolvi
com nenhum vício, sempre estou presente
nas lives, nas vigílias.
Só tenho a agradecer a Deus aos Apóstolos e
também pela minha mãe que sempre tem
lutado pela minha vida.
Agradeço a oportunidade.

Paz a todos, meu nome é Jean sou um
jovem de 24 anos. Cheguei no Ministério
com 15 anos, mas permaneci apenas 1 ano,
pois minha família não queria que eu fosse
a igreja todos os dias e, com isso fui
perdendo as forças até sair de vez.
Comecei a andar com pessoas do mundo e
aos meus 17 anos saí de casa. Eu já fumava,
bebia e comecei a usar drogas. Já não tinha
onde morar e surgiu uma "oportunidade"
de morar em uma casa onde se guardavam
drogas e armas. Após 3 meses nessa casa
sonhei que fui levado preso. Nesse dia fui a
Igreja do Avivamento, mas não me
lembrava nem do que foi ministrado.
Cheguei do culto e fui pego na porta da
casa, assim como no sonho fui preso e, o
que sonhei aconteceu. Fiz um propósito
com Deus que se ele me tirasse de lá eu ia
pregar a Palavra. Sai de lá antes de
completar os 7 meses e meu alvará indica
que era pra mim estar preso até hoje - 3
anos e 6 meses e não preciso assinar nada.
Por não ter vida com Deus acabei
afastando. Passados 9 meses, um dia na
porta da casa que tinha alugado, senti a
falta da presença de Deus, eu estava com
um cigarro na mão e, não tive mais
vontade de fumar aquela hora, e no dia 4
de Junho do ano de 2019 decidi voltar pra
Jesus e á partir disso minha vida mudou
completamente em todas as áreas, pois
decidi servir ao Senhor de todo coração e
Ele restaurou tudo. Sou muito grato a Deus
pela vida dos Apóstolos, Pastor Renan,
minha líder Talita e, os irmãos da célula
que oraram por mim, pois sem eles não
chegaria onde estou.

Paz seja convosco aqui é a Evangelista Letícia , sou uma jovem do Ministério
Avivamento para as Nações,  hoje estarei compartilhando como foi meu livramento
de suicídio. 
Em 2010 a Lígia minha irmã veio pra igreja,  a convite de um jovem da escola, e
começou a me convidar, me chamava eu até me interessava de ir mais eu já tinha
problemas com depressão, com drogas e tinha um relacionamento também, então
ela sempre me convidava , algumas pessoas que fazia parte da célula ficavam me
ligando,  me convidando,  mais sempre deixava pra depois,  agora não dá, agora tô
cansada ,agora não dá, não tô bem, e ficava só empurrando. 
Por já está em depressão por ter saído de um relacionamento,  que acabou em
traição, eu me afundava mais nas drogas pra tentar fingir da realidade a qual eu
estava  vivendo,  e assim como o mundo ensina que pra você esquecer uma pessoa
você precisa entrar em outro relacionamento, eu acabei entrando e terminou
também em traição, eu já estava muito mal pela outra traição ter sido com uma
melhor amiga, uma vizinha que crescemos juntas, íamos pra escola junto e ela fez
isso comigo.
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“UMA TIMIDEZ EXCESSIVA
PARA ALGUÉM LIBERTO E
EXTROVERTIDO “

“SAI DO CAMINHO DE JESUS PARA A
PRISÃO, MAS DA PRISÃO AO
ARREPENDIMENTO

“PREPAREI TUDO, JÁ TINHA
PLANEJADO TUDO PARA
TIRAR MINHA VIDA”

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


Tv Aviva Nações - TAN www.avivanacoes.com.br

Quando terminou o outro relacionamento
que também foi por traição, eu já estava
determinada a me matar porque não estava
mais aguentando aquilo, por que recorri a
família pra tentar alguma ajuda, falaram
que era frescura, já não confiava em mais
ninguém pra pedir ajuda,  não me perdoava,
nem a pessoa que me fez mal, eu vivia na
base da raiva e do ódio,  comecei
desenvolver síndrome do pânico , não
conseguia sair de casa. Em meio a tudo isso,
tinha um colega meu, que vivia ali
insistindo em ter um relacionamento
comigo, mais não tinha interesse, por conta
de tudo que estava passando,  na época eu
usava um piercing  na boca na qual ele pediu
emprestado e eu emprestei,  ele levou em
um centro de macumba,  fez uma
amarração da seguinte forma: se você não
for feliz comigo,  você não vai ser com mais
ninguém,  quando ele me devolveu e eu
comecei a  usar, além de ter inchado minha
boca completamente,  a amargura piorou , o
desejo maior era morte, ou me matava ou
matava alguém,  então comecei a andar com
canivete no corpo, comecei ficar paranoica.
Só tinha força pra cheirar cocaína e fumar
cigarro e me escondia eu não conseguia mas
confiar em ninguém. Até que piorou de uma
tal  forma que decidi me matar no dia 02 de
outubro,  a Lígia já estava na igreja, tentava
me ajudar mais não tinha recurso porque eu
não acreditava em mais nada. No dia 02 de
Outubro eu sumi,  porque já tinha decidido
dar um fim naquilo, minha irmã me achou, 
 e tinha me escrito uma mensagem da
seguinte forma: porque você  não entrega
sua vida pra Jesus,  não estou te falando isso
faz tempo, o diabo quer te matar mesmo. 
Então, já que eu tinha decidido me matar
mesmo eu vou com você pra igreja, se Jesus
quiser me libertar ele me liberta, se Não ele
me matar, ele faz o que ele quiser. Dia 5 eu
fui pro culto, foi ministrado pra aceitar
Jesus e nunca mais saí da igreja. Desde
então começou meu processo de libertação,
eu entendi que não seria fácil, mais estava
disposta a encarar todo o processo,  não foi
fácil, lutei até ser liberta passei pelo
encontro no final do mês de outubro. 
Em novembro teve um acampamento e eu
fui,  mais estava me sentindo muito mal
espiritualmente, pedi pra apóstola orar
comigo, e o espírito santo tinha revelado a
ela sobre o piercing,  que aquele rapaz havia
feito, e eu não sabia dessa amarração.
A Apóstola me orientou , me falou pra
liberar perdão pra essa pessoa e a jogar fora
todos aqueles adereços. 
Quando chegamos do acampamento, lavei
pra apóstola orar no piercing,  lembro que
foi na escada da cantina, quando ela
terminou de orar o piercing sumiu. Através
dos apóstolos, dos líderes fui libera na
Igreja evangélica avivamento para as
nações,  hoje sou evangelista , Deus honrou,
tem mandado pessoas preciosas pra célula.
Hoje  não deixo minha célula por nada.

Paz irmãos,  hoje vim falar sobre o
Aviva escola, um testemunho de cura!
Eu e mais alguns jovens começamos um
trabalho de Aviva escola com os jovens,
e esse trabalho começou a crescer e
ganhar destaque, quando foi no ano de
2019 Deus colocou no meu coração de
fazer uma autorização para que nós
tivéssemos livre acesso para fazer os
cultos na escola, eu fiz a autorização e
vice-diretora assinou, até aí tudo bem,
foi uma bênção tremenda porque
tínhamos acesso a sala para fazemos os
cultos, e da mesma forma que fomos
ensinados a convidar pessoas para ir
pros cultos nos núcleos, nós jovens
fazíamos o mesmo no Aviva Escola,  e
convidamos jovens e até mesmo os
professores, ai eu também comecei a
convidar a vice-diretora da escola para
estar participando, e eram feitos dois
cultos por semana um na segunda e
outro na quinta, e ela ia para os Cultos, e
ouvia palavra Deus, todos cultos e no
final a gente perguntava quem queria
oração e nem sempre ela pedia, mais
teve um certo dia, eu fui na sala dela
pedi pra ela um caderno porque eu
sempre anotava quem ia pros cultos, ou
seja eu fazia sempre um relatório para
ter um controle, ai foi nesse dia que ela
me falou:
- Lídia ore pelo meu filho, porque ele
está com um nódulo da tireoide e  ele vai
precisar tirar, porque está crescendo, e
foi então que agarrei essa causa, mas
agarrei mesmo como se fosse minha.
Pedi oração para célula e para meus
líderes para eles me ajudarem em
oração, irmãos só sei que no dia do
exame para saber se ele precisaria ou
não tirar a tireoide estava super
preocupada, porque o filho dela é jovem
também. Em quanto eu estava a
caminho para escola naquele dia, eu ia
sempre orando, mais aquele dia eu fiz
oração diferente e coloquei aquela causa
diante de Deus.
Acabou o período da aula eu fui pra
casa, quando cheguei   do culto mandei
uma mensagem para ela e  perguntei
pra ela o que os médicos tinham falado.
E os médicos disseram que não iria
precisar da cirurgia , eu nunca mais
esqueço esse dia foi no dia 7 Maio, além
de ter recebido uma bênção dessa, foi
um presente pra ela porque foi bem no
dia do aniversário dela.
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Olá, quero agradecer a oportunidade de estar aqui deixando meu testemunho no
Jornal Aviva News.
Desde a minha infância eu tinha sentimentos perversos devido a minha família
não conhecer Jesus. Por volta dos 6 anos de idade recebia em casa uma visita de
uma tia, ela ficava conosco lá e ela se aproveitava que meus pais saiam para me
molestar, ela me enganava, me chamava para brincar, ela me causava muito
medo. Mas ela foi embora e nunca mais a vi.
Fui crescendo e nunca contei a minha família por medo, pois ela ameaçava. 
Ao decorrer dos tempos percebia que meus sentimentos eram diferentes.
Há um tempo depois, meus pais se separaram, e à partir deste momento foi
destruído dentro de mim uma referência de família, na escola as amigas falavam
que tinham pais separados eu achava muito estranho, até que então entrei
também nessa classe de "pais separados". 
Minha mãe se relacionou com outro homem e isso pra mim foi algo terrível, mas
não podia fazer nada, ela saia para trabalhar e eu passava o dia com as amizades
erradas. Vendo toda essa destruição fiquei muito mal não sabia lhe dar com
minhas emoções me isolei, guardei tudo para mim, comecei a odiar minha
família, pois presenciava muitas brigas e comecei a me envolver com amigos,
saíamos para bares e passávamos o dia bebendo, e isso começou ficar muito
frequente. Eu me tornei uma pessoa que eu não queria ser, a imagem de homem
para mim se tornou: "homem só quer brincar com as mulheres, eu nunca vou
querer casar, por que sei que não dará certo, no final sempre termina em
separação".
Meus pais perceberam a minha frieza, meu pai cobrava muito, mas eu não
perdoava ele por não lutar por nossa família.
No meio dessas amizades eu comecei a me relacionar com mulheres porque eu
andava com pessoas que para elas isso era natural, e eu me sentia bem com eles
porque eles me entendiam e tinha história de vida parecidas. Até meus 22 anos
de idade eu vivi sobre essa condição de vida, eu não sabia que isso era um pecado,
eu achava que era normal que eu era assim porque Deus quis assim. 
Meus pais totalmente contra, mas eu achava que era preconceito deles e também
não me importava com o que eles pensassem.
Entrei em um relacionamento com uma moça onde eu vivi um verdadeiro
inferno, com várias traições eu estava totalmente destruída, vários pensamentos
de morte, não era feliz, eu não tinha paz.
E toda vez que eu terminava ela vinha querendo voltar, as amizades me levava
cada vez mais pras bebidas, até que um 
jovem me apresentou Jesus, e à partir daí a célula começou a Lutar por mim,
orar, jejuar, em um culto Apóstolo ministrou que essa forma que eu vivia era
pecado e desagradava a Deus, e eu comecei a buscar a minha libertação, não foi
algo fácil, mas eu buscava paz eu queria ser feliz, e só Jesus podia me dar isso. 
Passei pelo encontro e à partir daí começou o trabalhar de Deus na minha vida,
Deus restaurou meus sonhos, consegui ter forças para sair daquele
relacionamento e querer constituir uma família de verdade, nos acampamentos
em ministrações de cura na alma consegui liberar perdão a minha família, isso
foi algo maravilhoso, e luto até hoje para que eles entreguem a vida para Jesus.
Valeu a pena cada Jejum, cada oração pela minha libertação, hoje não tenho
sentimentos nenhum por mulheres, hoje sou casada com o Pastor Cláudio e
juntos estamos lutando por nosso ministério e sou muito feliz. Não culpo minha
família por tudo que vivi, hoje sei que eles também tomaram tais decisões porque
não tinham Jesus. Quero agradecer aos Apóstolos, pois sempre oraram e lutaram
por minha libertação, agradeço a Ev. Letícia acreditou em minha vida e não
desistiu.  
Aquilo que o mundo prega que não tem cura, não tem jeito eu sou a prova que
Jesus cura e Liberta. Glórias a Deus!
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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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