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Pedi, buscai e batei,  podemos traduzir essas três palavras em perseverança 
Em primeiro lugar, para que alguém possa verdadeiramente pedir em oração
algo a Deus é necessário ter fé; não qualquer tipo de fé, mas fé num Deus
pessoal que ouve e responde a oração do discípulo.  
Em segundo lugar, é preciso ir além do estado de pedir; é preciso buscar.
Buscar adiciona ação ao pedido. Uma pessoa que busca não apenas pede, mas
se empenha ativamente na busca por seu objetivo.

Essa mesma obra diz que perseverar não é simplesmente se
conformar com uma situação difícil, mas conseguir suportá-la com
forte esperança.

Fortaleça a sua fé com alimento espiritual. Para subir o Everest, a
montanha mais alta do mundo, um alpinista precisa de umas 6 mil
calorias por dia — a quantidade que uma pessoa normalmente
consome em três ou quatro dias. Por isso, para aguentar a subida e
chegar ao seu destino, o alpinista precisa consumir o máximo
possível de calorias. Do mesmo modo, para perseverarmos e
chegarmos ao nosso destino, precisamos ingerir a maior quantidade
possível de alimento espiritual.

Em terceiro lugar, é preciso bater. 
Neste ponto fica clara a lição acerca da
perseverança. É verdade que para pedir e
para buscar, a perseverança se faz
necessária. Mas nesta última exortação,
batam, isto fica ainda mais intenso e
explícito. O bater inclui o pedir o buscar
e o perseverar.
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Palavra dos Apóstolos 

PERSEVERANÇA 

Na Bíblia, perseverar é mais do que
simplesmente suportar dificuldades. 
A perseverança envolve nossa mente e
coração, ou seja, o modo como
encaramos as dificuldades. 
Uma pessoa que persevera demonstra
coragem, determinação e paciência. 

Segundo uma obra de referência,
perseverança é “a qualidade que
mantém o homem em pé com o rosto
voltado contra o vento”. Ela “pode
[transformar] a provação mais difícil
em glória, porque enxerga o alvo
além da dor”.

Ap. Rowilson Oliveira 
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A campanha dos 7 dias, está apenas em
seu início, mas já temos visto um pouco
sobre a perfeição, criação, vitória,
descanso, organização, e outros milhares
de adjetivos que se encaixam nas
Escrituras, à partir da revelação deste
número. 
Com mais de 375 citações bíblicas, o
número "7", sem dúvida alguma, se
torna um alvo profético e bastante
simbólico nas passagens das Escrituras. 

Em Gênesis 7 verso 2, Deus disse à Noé:
"De todo animal limpo levarás contigo 
sete [7] pares..." 
Em Gênesis 41 verso 18, lemos: "e eis que
subiam dele sete [7] vacas gordas..."  

São essas e outras riquíssimas passagens
que nos fazem refletir na Glória de Deus e
de seus propósitos. 
Dá para imaginar o que Deus pode fazer 
em sua vida durante, ou mesmo depois 
do término desta campanha? 

Abra seu coração e junte-se a nós 
para a Vitória!
Qual dos filhos de Deus não desejam
receber as bênçãos do Senhor Deus Pai? E as orações não se encerraram. 

Partícipe da oração de Daniel! 
Como vencer as batalhas espirituais? 
Com armas espirituais. 

“No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no
Senhor e na força do seu poder.

11 Revesti-vos de toda a armadura de Deus,
para que possais estar firmes contra as

astutas ciladas do diabo.” efésios 6:10 -11

Ás 9h, 15h e às 18h horas, temos as orações.
Em especial às 18h oramos com ênfase pela
nossa nação. 
Faça parte você também, e venha se
fortalecer no Senhor!
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"Pedi, e dar-se-vos-á;
buscai e achareis; batei, 

e abrir-se-vos-á"
 [Mateus 7 verso 7]

Oração de Daniel 
e pela Nação:

Depoimentos sobre a
Vigília presencial 

Adriana Cerqueira
Adriana é uma líder estratégica do
ministério e deu ao Jornal uma
declaração de como foi participar do
primeira vigília presencial após meses
sem poder estar presencialmente  em
um mover como este.
Declara que poder participar da vigília é
um prazer porque mesmo sem poder ter
contato físico com os irmãos é possível
matar um pouco a saudade, poder
escutar todas as ministrações e
testemunhos que acaba edificando sua
vida neste período difícil, ela afirma que
graças aos cultos online, as
programações da Web Rádio onde é
possível acompanhar mais testemunho,  
vem fortalecendo sua vida, sua célula  e
também sua família.

Nos conta que ver sua célula ali se
quebrantando foi algo sobrenatural, agradece á

cada irmão que ministrou nesta vigília, aos
Apóstolos Rowilson e Cristiane Oliveira e

afirma que foi um momento sobrenatural,
maravilhoso em sua vida.
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NOTÍCIAS DO AVIVAMENTO

Produção de texto: Isaac Martins 

Produção de Texto: Gabriela Machado 
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A embrionária Olga esteve na primeira vigília
presencial e compartilhou com exclusividade ao
Jornal Aviva News como foi sua experiência.
Relata que sua experiência foi maravilhosa, poder
ver os irmãos, ouvir cada testemunho, os louvores,
cada ministração, se sente honrada por fazer parte
deste mover, afirma ser muito grata á Deus pela
oportunidade que teve de estar na casa Dele para
prestar este culto, agradece também pela vida dos
Apóstolos Rowilson e Cristiane Oliveira pela
oportunidade no qual ela recebe de fazer parte desta
vigília maravilhosa como ela mesma relata.

CHINA: O MAIOR AVIVAMENTO 
DA HISTÓRIA DO PAÍS

De acordo com o Pastor Greg
Musselman da organização
missionária Voz dos Mártires no
Canadá, o avanço do cristianismo
representa uma ameaça para o Partido
Comunista da China, a única
plataforma que governa o país.
O que o governo está procurando fazer
é: se você é chinês, você vai concordar
com o governo comunista e sua
ideologia. A Igreja e o cristianismo são
frequentemente vistos como
ocidentais. Mas também são vistos
como opostos à cultura chinesa”, disse
Musselman ao Mission Network News.
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AVIVAMENTO NA ÁFRICA 
Em Beira Moçambique à um povo
lutador, que busca o Reino de Deus. 
A Igreja Evangélica Avivamento para as
Nações chegou ali e rompeu as
barreiras geográficas, e junto com esse
povo tem acolhido e levado cada irmão
ao crescimento. Pastor Domingos
Meque tem liderado a obra em
Moçambique. E na penúltima vigília
deixou uma palavra pra todos aqueles
que acompanharam a Live. 

“Não temos que buscar ao Senhor
porque estamos vivendo um

momento temeroso. Mas temos
que buscar ao Senhor porque Ele é

o Deus todo poderoso”. 

Na África a pandemia chegou. E a forte barreira
do governo para as aglomerações também.
Muitos irmãos tem tido dificuldade de até
mesmo reunir sua família para adoração a Deus
dentro de casa. 

Mas Pr. Domingos tem enfrentado com fé e perseverança, e fazendo o possível dentro da
lei, não deixa a fé e o chamado de cuidar de cada ovelha. Jovens, Crianças, mulheres e
homens tem se achegado.  
Veja algumas fotos dos trabalhos do Pr. Domingos Meque em Beira. 

Por outro lado, o Pastor acredita que o aumento do
número de fiéis em meio à tanta opressão por parte
do governo é sinal de um grande avivamento na
China. “O fato de essas igrejas existirem e terem
crescido em milhões, é provavelmente o maior
avivamento de toda a história”.

Olga Borges 

Igrejas sendo queimadas, derrubadas, cristãos sendo perseguidos pela polícia, chineses sendo
mortos por causa da fé em Cristo, cruzes sendo derrubadas das igrejas entre tantos outros
acontecimentos. Mesmo com o cenário político do país que desfavorece e abomina o cristianismo,
o crescimento de chineses se convertendo no país está cada vez maior.
Em 1980 estimava-se que havia cerca de 10 milhões de cristãos na China. Nos dias atuais, estima-
se que há cerca de 100 milhões, de acordo com um relatório divulgado pelo Christian Today.

Produção de texto e matéria: Gabriela Machado 
Fonte: Gospel Prime

Entrevistas e Produção de Texto: Cátia Ramos 
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O Rabino Chaim Kanievsky, uma das
figuras mais proeminentes entre os
judeus ortodoxos de Israel, declarou
em 2015 que o Messias está vivo e
poderá se revelar a qualquer
momento. As informações são do
site Breaking Israel News.
Hoje o atual Rabino Shlomo Amar
também mencionou o Rabino Chaim
Kanievsky, uma das principais
autoridades do judaísmo
ultraortodoxos tradicional, que
causou grande polêmica em 2015 ao
anunciar que a “chegada do Messias
era iminente”, e em 2018, quando
disse que o “Messias já estava vivo”.
O ex-chefe de Israel disse que
entendeu a mensagem de Kanievsky
e que concordou que todos os sinais
da vinda do Salvador estariam
ocorrendo.

Todos os grandes rabinos desta geração
estão dizendo que o Messias está prestes
a se revelar. Todos os sinais que os
profetas deram, todos os sinais previstos
na Gemara, Mishnah, Midrash, tudo está
ocorrendo, um por um. Tudo o que
precisamos é permanecer forte por mais
um pouco – afirmou.
Mas o fato é que o verdadeiro Messias,
Jesus Cristo já veio. Mas irá retornar para
buscar aqueles que o serviram. Todos os
sinais estão aí para confirmar com aquilo
que está escrito na Bíblia sagrada. 
Os preparativos dos Judeus para o
Terceiro Templo e para a vinda do “tal
Messias prometido “ são alguns dos
sinais da volta de Jesus. 
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NOTÍCIAS INTERNACIONAIS 
"O MESSIAS ESTÁ

ENTRE NÓS "

CONHECIMENTOS  GERAIS: VOCÊ SABIA?

A flor Rosa de  Saron 
A Rosa de Saron (Flor) é típica da região de
Saron, localizada na planície, na zona do
litoral, fica próximo do Mar Mediterrâneo,
entre o Monte Carmelo e Tel Aviv, em
Israel, retrata o amor de um casal
abençoado e só aparece uma vez na Bíblia,
no livro de Cânticos 2:1, para os cristãos
representa o amor de Jesus por sua igreja,
pelo fato de ser um amor lindo.
Ela não é propriamente considerada como
uma rosa, mas é difícil descobrir qual a sua
espécie verdadeira devido não ter
nenhuma descrição dessa Flor. 

Pesquisa de Gabriela Machado 
Produção de Texto: Cátia Ramos 

Pesquisa e Matéria de Isabelle Oliveira
Produção de Texto: Cátia Ramos

Cidade de Belém uma antiga cidade do
Oriente médio e também local onde
nasceu o nosso Salvador.
Seu nome significa “Pão da vida” e o
próprio Jesus declara no livro de João
6:35 que ele é o pão da vida e aquele que
chegar até a Ele nunca mais terá fome e
quem crer Nele nunca mais terá sede, ou
seja aquele que aceita e serve ao Senhor
sempre estará saciado e não vai ter sede,
pelo contrário vai ser transbordante em
fazer a obra do Senhor.

NADA É POR ACASO

Pesquisas e fonte: Guiame.com e Google 
Matéria e  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! 

 ESPECIAL: COMO SER UM MISSIONÁRIO
 ATRAVÉS DAS REDES SOCIAIS 

Coluna Extra 

TV AVIVA NAÇÕES 

Direção Geral: Apóstolos Rowilson e                                                      
                           Cristiane Oliveira 

Editoras de Texto:  Ev. Katia Cristina
                                  Ev. Patrícia Silva 

Colunistas Redatoras:
Cátia Ramos

Gabriela Machado 
Talita Andrade
Isaac Martins

Designer: Gabriela Machado 

Pesquisadores:
Felipe Rodrigues
Ingrid Cristina 

Maria do Rosário 
Marina Antunes

Jornal Online Aviva News

@igrejaevangélicaaviva @igrejaavivanacoes Tv Aviva Nações - TAN www.avivanacoes.com.br

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

