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 “Ebenézer, até aqui o senhor nos ajudou”

 O fim não está próximo, mas a volta do nosso Jesus está. Porém talvez a nossa
partida dessa terra pode estar mais perto de nós, do que a nossa casa, e você está

preparado para o que vai encontrar do outro lado?
Difícil é ler e ouvir estas palavras, mas a realidade é que a Igreja de Jesus deve estar

preparada. 
A Igreja Evangélica Avivamento para as Nações está alastrando o evangelho através

das Mídias Sociais. Os guerreiros do Avivamento não tem medido esforços para
propagar o evangelho do Reino dos Céus.

 
 

 
 
Durante está  semana o tema dos estudos da
palavra no culto online na Live do Avivamento foi
sobre “ A função dos Ungidos de Deus”. 
 
 

Se você não acompanhou as lives da semana, todas estão disponíveis na página do
Facebook do Ministério: Igreja Evangélica Avivamento para as Nações.
 

“ ‘Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus
filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre

os meus servos e as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, e eles
profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima, no céu, e sinais em baixo, na terra:

sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes
que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do

Senhor será salvo!"
Atos 2:17-21

diz Apóstolo Rowilson em Live .
E Durante toda a semana os Apóstolos ensinaram na live os internautas à entender o
propósito de ser um ungido de Deus. 
Apóstolo falou também da importância de estar compromissado com as armas que Deus
disponibiliza para um ungido de Deus. 

 

Lives do Avivamento: Semana dos Ungidos de Deus 
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NOTÍCIAS DO AVIVAMENTO

Fique agora com os depoimentos e detalhes do cultos e vigília do Avivamento!
 

“ Para enfrentar o inimigo, é só com a
palavra de Deus. E  mais nada. 

 Tem que saber manejar bem a palavra” 

“Nós temos que ter uma vida de jejum e oração" 
 

Vigília: Ungidos de Deus 
E as vigílias dos finais de semana tem sido
sobrenaturais na vida daqueles que estão
acompanhando e participando desse banquete
espiritual. 
E mais uma vez o JOAN resolveu trazer pra você
leitor os depoimentos daqueles que
acompanharam a vigília. 
A Vigília: Ungidos de Deus, teve mais de ....
envolvidos, 9,824 comentários, 402 curtidas e
2,700 visualizações. Com muita busca do
Espírito Santo com Pr Cláudio Martins, Palavra
de Deus com os Evangelistas André Barreto,
Carlos Silva, Eliane Pereira e Rafael Gomes e
muita adoração com o grupo Revive Nations. 
 



AVIVA NEWS
Jornal Online

 

Quero falar da minha experiência de ter ficado
na intercessão no momento da Live. Desde que
o Apóstolo avisou que teria uma equipe de
intercessores na vigília já me coloquei: eis-me
aqui!! E   fiquei aguardando a convocação.
Quando o Apóstolo enviou o aviso no grupo,
que precisava 4 irmãos na intercessão não
tinha visto o aviso, quando olhei 3 irmãos já
tinham se colocado e então agarrei a minha
oportunidade. Antes de começar a Live já
estávamos em oração pra que não faltasse
energia , pois estava chovendo muito forte. E
glórias a Deus , não faltou energia em
momento algum, e também é importante
ressaltar que faltou energia nas ruas próximas
da igreja, mas a energia da igreja onde
estávamos fazendo a Live não faltou.  Logo
iniciou a Live e foram chegando os pedidos de
oração Intercedíamos sentindo  a aflição, a
necessidade de cada pedido. Sempre atentos
para não passar nenhum pedido, sem receber
oração. No decorrer da vigília fomos
envolvidos pelo poder de Deus, eu sentia a vida
de Deus sendo liberada sobre cada pedido de
oração.
Glórias a Deus, creio que teremos muitos
testemunhos dos milagres de Deus. Agradeço a
Deus e aos nossos Apóstolos por mais esta rica
oportunidade.
 
 

“ sou uma embrionária,  entrei pra família do Avivamento com 7 anos
de idade. Hoje estou com 16 anos. A Vigília para mim foi sobrenatural,
foi maravilhosa, as palavras que foram dadas, todas e tudo mexeram
comigo, senti Deus falando comigo a vigília inteira, foi maravilhoso na
hora que teve a busca do batismo,  fechei a porta do quarto, comecei a
falar em línguas e senti o Espírito Santo inundando o meu quarto, foi
um momento em que me senti no acampamento, na sede (quando eu
vou). Essa vigília foi sobrenatural sinto que estou mais fortalecida.” 

 

“A Vigília ontem foi uma bênção. Foi muita Glória “. 
 

“  estou na igreja Evangélica Avivamento Para As Nações há 2 anos e quero
dizer que as vigílias tem sido tremendas”. 

 
Sthafany de Camanducaia MG 

 

Gabriel Campos  
 
 
 

 
Fazer parte da equipe de intercessão durante a
vigília foi uma experiência única, pois é uma
responsabilidade de orar e crer que todo o pedido
apresentado irá se cumprir na vida de cada um
que esteve pedindo oração. Em diversos
momentos pude sentir o que cada um estava
passando em determinadas orações e muitos
pedidos pra conversão de familiares foram
apresentados e oramos realmente crendo que
aquela situação irá mudar em nome de Jesus.
Orando também por diversas enfermidades que
eram pedidas, também oramos declarando a
cura, e em diversos momentos sentia o poder de
Deus orando pela cura dessas pessoas. A oração é
essencial. E quantas pessoas precisando de
oração! E realmente foram muitos pedidos e
oramos por todos que foram apresentados e
cremos que Deus vai estar operando e veremos
muitos testemunhos desse período de oração em
nome de Jesus. 

@igrejaevangélicaaviva @igrejaavivanacoes 

E contamos  também com um grupo de intercessores, clamando por cada pedido de
oração que foi colocado nos comentários.
Veja agora depoimentos e testemunhos de vidas sendo impactadas através da Live
desse final de semana:
 

Rafaela e Maurício de Bandeira do Sul MG 
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Luiz Guilherme de Poços de Caldas MG 
 

Os intercessores e seus depoimentos:

Cida Mendonça
 
 

Tivemos na Live muitos pedidos de oração, e cremos que muitos milagres irão
acontecer!  E o grupo de intercessores acompanharam todos os pedidos. Se você
colocou seu pedido, creia que Deus já está agindo. 
 

 A VIGÍLIA TEM DADO 
OPORTUNIDADES INCRÍVEIS 

Jéssica Nascimento, uma das líderes e
missionárias do Avivamento e também
locutora da Web Rádio contou para nós um
pouquinho das experiências das lives da
Vigília e de como tem sido essa oportunidade
de ter participado da vigília também. 
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Eu tive oportunidade de estar presente
em duas vigílias (presencialmente
falando). Na primeira sendo na estreia, e
a outra tendo oportunidade de ministrar
e dirigir a minha equipe. Foi um
momento muito precioso, e marcante
também na minha vida. Foi algo tão
maravilhoso, que quando chegamos para
poder ministrar no nosso horário que a
unção de Deus era tão grande, naquele
lugar, que a gente conseguia sentir a
presença de Deus nos capacitando e nos
dando a convicção de que muitas
pessoas que estavam ali assistindo e
participando, estavam sendo edificadas
por aquela vigília. Sem contar também
no renovo e fortalecimento de Deus
Sobre  nossas vidas, nós que estávamos
presente ali fazendo aquela vigília. Tinha
também muitos testemunhos que foram
contados, testemunhos de cura, de
libertação, testemunho até mesmo de
ressurreição. “

 

“ A gente sabe que terão muitas
pessoas envolvidas na vigília. E
jamais iremos  querer  fazer uma
coisa qualquer.
 Então oramos também pra que
Deus coloque sua beleza em cada
cenário. 
E temos toda semana visto Deus
nos surpreendido. 

“Falar de vigília, é falar de crescimento! Renovo espiritual, saímos mais fortalecidos
de. E agradeço a Deus por tudo que ele tem trazido a nós através das vigílias, e aos
nossos Apóstolos pela oportunidade de estar envolvida. 
E também agradeço a equipe da montagem da decoração, que tem sido muito
preciosa, e que ninguém consegue fazer nada sozinho, sei que se não tivesse uma
equipe não fluiria tanto, como tem sido. Deus abençoe “. 

O que é e como é servir a Jesus? Neste filme
inspirador, você aprenderá que a grandeza
no Reino de Deus não é medida por quantas

pessoas estão á seu serviço, mas pelo
número de pessoas a quem você está

servindo. Dustin (Jansen Panettiere) e seus
dois melhores amigos aprendem isso

durante as férias de verão. Mesmo com a
expectativa de muita diversão, Dustin acaba

arrumando um serviço periódico como
cortador de grama na casa de um idoso. 

Jéssica também não perde
nenhuma Live, e em todas ela
contou pra nós que tem sido uma
experiência incrível.
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Ela também além de participar em
todas as lives e já ter também
presencialmente participado, ela e
mais uma equipe de irmãos
guerreiros, tem feito toda a
decoração do palco da vigília. 

 

“As vigílias tem sido um  renovo, 
 um fortalecimento em cada
vigília, em cada ministração. No
louvor e em cada testemunho
dos irmãos. “

 

“ Sempre é uma experiência
diferente na montagem. Eu
sempre coloco diante de Deus,
oro, jejuo, para que Deus tome a
frente e pra que dê tudo certo”. 

 

Jéssica conta para nós também, que o trabalho da montagem não é simplesmente colocar
e jogar os panos, mas tem todo um investimento e planejamento de como será o cenário. 

Deus tem nos proporcionado tudo que precisamos, Deus capacitando nossa equipe.
Tem sido uma experiência. O cuidado em tudo, cada detalhe. “

E no fim da entrevista ela nos disse
 

Agradecemos ao depoimento da Jéssica Nascimento que trouxe pra nós aqui no JOAN
um testemunho maravilhoso. 

 
CULTURA: Dica do JOAN

Nessa atividade, uma amizade singular se desenvolve entre Dustin e Jonathan Sperry
(Gavin MacLeod). Entre as histórias contadas por Jonathan, ele mostra que um crente

feliz é aquele que não apenas conhece a Verdade, mas também pratica o que conhece. O
que acontece no resto do verão é algo que Dustin e seus amigos nunca vão esquecer e

que muda completamente a vida deles. Um filme inspirador para todas as idades!

https://youtu.be/Ly_a4Vj1hUE


Com lápis e papel na mão vimos uma
grande dedicação.

Cada criança dando seu melhor para ao
Senhor Jesus entregar o seu coração!
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E hoje queremos dizer, 
Criança de Jesus, é com muito prazer 

que parabenizamos todas vocês! 
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Resgatando Crianças para Jesus

Cuidando de cada Pequenino
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Hoje queremos parabenizar cada pequenino,
por sua criatividade e dedicação!!
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https://www.youtube.com/user/TvAvivaNacoes
https://www.facebook.com/igrejaevangelicaaviva/
https://www.facebook.com/igrejaevangelicaaviva/
http://app.mobileradio.com.br/app/WebRadioAvivaNacoes

