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• Ele nos ensina (João 14.26); 

• Ele age por nós (1 Coríntios 12.11); 

• Ele nos guia (Romanos 8.4); 

• Ele fala conosco (Atos 8.29); 

• Ele intercede por nós (Romanos 8.26);  

• Ele nos Convence do erro e do pecado
(João 16.8-11); 

• Ele nos Regenera (João 3.5); 

• Ele nos Conforta (João 14.16); 

. Ele testifica com no espírito que somos
filhos de Deus (Romanos 8: 16. O próprio
Espírito testifica com o nosso espírito
que somos filhos de Deus.  
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Apóstolo Rowilson Oliveira 

Ação do Espírito Santo 
em nossa vida

Se Lhe dermos atenção, então Ele
imprimirá em nós cada vez mais 

a Sua natureza.  

No momento em recebemos o Espírito
de Deus ainda somos apenas crianças
espirituais. Mas devemos começar a
crescer, aprendendo logo a base do
caminho da vida de Deus e
desenvolvendo-nos com o leite da
Palavra. Se fizermos isso, Deus vai atuar
em nós, pelo Espírito Santo, e
transformar as nossas vidas. 

O Espírito do Senhor repousará sobre Ele, o
Espírito que dá sabedoria e entendimento, o
Espírito que traz conselho e poder, o Espírito
que dá conhecimento e temor do Senhor.” 

 
  Isaías   11:2   NVI  

Essa missão chegou até nós e o modelo
para realizá-la é o Nosso Senhor Jesus
Cristo, sobre quem repousou o Espírito  da
Sabedoria e Inteligência, do Conselho e
Fortaleza, do Conhecimento e do Temor
do Senhor (Is 11.2). Estes mesmos
atributos devem estar sobre aqueles que
receberam Jesus como Senhor e Salvador
de suas vidas, tornando-se Seu templo e
Seus instrumentos para continuarem a
missão de pregar o Evangelho (Mc 16.15). 
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PARACLETO: É uma junção de duas
palavras que resumindo significa alguém
chamado para ajudar ao lado do outro, no
tribunal esse termo era usado quando se
referia à um advogado ou defensor, ou
seja, alguém que estava ali unicamente
pra ajudar. Durante toda esta semana
aprendemos as funções do Espírito Santo,
confira alguns pontos:

Ele é o consolador- quando o Senhor Jesus
Cristo subiu pra glória do Pai Ele nos
deixou o Espírito Santo, que é nosso
amigo e nosso companheiro. É sua missão
também nos ajudar a entender as
escrituras sagradas, seus propósitos e
vontades para com nossas vidas. Para
aquilo que ele foi designado, ele atua com
perfeição, pois também faz parte de sua
missão ser testemunha.

Quando recebemos o Espírito Santo de
Deus temos alguém conosco que
testemunhou todas as palavras escritas
na bíblia, e isso nos leva também a crer
nessa palavra, pois embora tenha sido
escrita por homens simples foi
totalmente inspirada pelo Espírito
Santo. Quando deixamos de ler a bíblia,
orar e ter um tempo com o papai,
deixamos o Espírito Santo triste, e isso
vai nos matando espiritualmente. 
Mas experimente estar mais tempo se
enchendo do Senhor, fortalecendo seus
muros espirituais e vai ver como é
maravilhoso, conhecer e ter experiência
com o Espírito Santo, pois ele nos leva a
níveis maiores de fé.

Lembre-se: pra ter experiência com o
Senhor depende unicamente de mim.

Noite maravilhosa tivemos na presença
do Espírito Santo de Deus, em mais uma
vigília do avivamento. Uma participação
completando a outra, é muito bom sentir
e ver o mover de Deus através de cada
missionário, cada Evangelista e Pastor do
nosso ministério que o Senhor tem
honrado com vidas através da campanha
"Posso orar por você?".

Tivemos também um vídeo de
homenagem a equipe " Ganhar " que foi a
vencedora com a maior pontuação em
doações, doações essas que tem sido
benção na vida de muitas pessoas, e quem
ganha com tudo isso é o reino de Deus,
Parabéns á todos os guerreiros da equipe
Ganhar!

Tivemos ainda aquele maravilhoso
momento kids dedicado aos nossos
pequenos missionários do presente,
trazendo sempre uma ministração aos
nossos corações e pra complementar
tivemos um Jogo Quiz de complete o
versículo e claro que não foi só as
crianças que participaram, mas é
maravilhoso ver a interação deles. E o
que falar do nosso pagode abençoado,
com homens de Deus e levitas
abençoados do avivamento.
Acompanhamos também as
participações dos irmãos fazendo
pedidos de oração, comentando os
lugares que estavam participando e
claro que as crianças não ficaram de
fora, deixaram também suas
participações, tivemos vários abraços
mandados foi um mover só. E
finalizamos mais uma vigília adorando e
enaltecendo o nome soberano do Senhor
nosso Deus, com o grupo Revive
Nations.
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VIGÍLIA DO AVIVAMENTO

Produção de Textos: RosárioRegiane 

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


Para tal tempo, em dias como
estes, foste chamada por Deus
pra neste mundo ser
testemunha rica e altissonante
como pessoa, filha, esposa e
mãe!

Para tal tempo, em dias tão
sombrios, de ódio e tristeza e
muito desamor, tu podes
semear em muitas vidas as
bênçãos do amor e compaixão.

Para tal tempo de conturbação.
Deus exige de ti dedicação;
no lar, na igreja, em qualquer
lugar; podes ser uma bênção,
um traço de união.

Em tempos de descrença e de
pavor é isto o que te pede teu
Senhor: um coração cheio de fé
ingente. Voltado sempre pra teu
reino eterno.

Os caminhos são muitos, a
estrada é longa, muitas vezes
deserta, tortuosa, e sempre,
sempre mostrará valor de uma
vida separada pra servir.

Jamais teus olhos fugirão do
alvo, do ideal de Deus pra teu
viver; erguerás marcos em
cantos de vitória, edificando
em santidade e luz.
Serás mulher de fé, tal qual
Ana, “Valorosa e prudente
como Ester”, tão doce e pura e
bem-aventurada como Maria,
a mãe do Salvador.

De geração em geração teus
filhos te chamarão bem-
aventurada. Mulher como esta,
filha, esposa e mãe, recebe a
aprovação do teu Senhor.
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Dia Internacional da 

Uma singela homenagem do
JOAN a todas as guerreiras,
mulheres do Avivamento, 

do Brasil e Mundo. 
Feliz dia à todas! 

Andrônica Borges Alcântara, in Revista Visão Missionária , Ano 87
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TESTANDO SOM: QUEM É POR DETRÁS 
DA MESA DE SOM DO AVIVAMENTO? 

Voltamos meus queridos leitores com  a continuação das entrevistas com os 
técnicos de som do Avivamento.

Hoje a entrevista é com o Missionário Danrley Guimarães que também é um pioneiro na
equipe de som e que tem contribuído com o avanço da equipe.  E o outro entrevistado é

Jefferson França o jovem missionário que entrou em 2020 para  a equipe 
e tem desenvolvido desde de então.  

Danrley contou um pouco da sua jornada, acompanhe:

Danrley também conta que com a chegada do entrevistado da última edição Tiago Nunes,
ele aprendeu muito com ele, pelo conhecimento que Tiago aplicou ao grupo.

“Na realidade tenho desenvolvido muito
mais agora, do que anos anteriores
dentro da equipe. Aprendemos a fazer
manutenção no som, a fazer limpeza
frequentemente no aparelhos e isso é
muito importante. Então tudo isso eu
venho aprendendo. É sobrenatural, eu vi
o agir de Deus na minha vida ,  por que é
uma coisa que a gente aprende para a
vida toda e mudou muito em relação aos
cultos e com as Lives, por que a gente tem
que aprender sobre a digitalização de
som, como funciona uma mesa digital".

Assim como Pr Cláudio e Tiago, Danrley
também fala sobre semear dentro da

equipe de som, para cada dia mais
desenvolver o melhor na casa de Deus e

conta que Deus tem acrescentado 
na vida de cada um. 

“Temos visto Deus acrescentar em nossas
vidas  através disso, estamos semeando na
casa de Deus e também tenho visto o Deus
sobrenatural, Ele está mandando outros
equipamentos, cabos, peças, eu tenho visto
Deus agir poderosamente em relação a
isso”.

“Para mim tem sido uma experiência
maravilhosa, já estou no som há 4 anos
e meio. E nós tivemos que inovar, se
dedicar, melhorar. Passamos a treinar
mais para podermos devolver uma
desenvoltura para as lives ao vivo. 
E eu venho aprendendo muito”.

Danrley conta também da sua felicidade em
poder ver pessoas da sua célula tendo

oportunidade de se envolver na equipe.  
Um deles é o Felipe Rodrigues um

adolescente que tem se aproximado e sido
fortalecido através da equipe.  

“O meu discípulo Felipe faz parte da
equipe do som agora, e ele vem
aprendendo, tem lutado para está se
dedicando ao som e isso enriquece a célula
e isso mostra para os demais irmãos que
está muitas vezes parado, e isso é um
incentivo para que eles possam agir
também, colocar a mão no arado e
trabalhar na obra de Deus. Eu fico muito
feliz por que é um grande crescimento para
a vida dele e espiritualmente também, pois
estar aqui em comunhão com os irmãos ,
estar aprendendo, tendo experiência, ele
pode desenvolver futuramente uma função
profissional, é um jovem que está
aprendendo as coisas da vida e ele  estando
aqui na casa de Deus aprendendo isso é
tremendo para nós” .

“Na realidade tenho
desenvolvido muito
mais agora, do que

anos anteriores
dentro da equipe". 

Leia na Íntegra  》
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Jefferson França entrou em 2020 para a equipe, e contou também sua trajetória:

“Entrei na equipe não sabia fazer nada, nem
enrolar um cabo direito, primeiro aprendemos a
organização de cada equipamento, como
guardar e manter em ordem tudo que é  do
som...o Pastor Cláudio junto com o Danrley que
estava a mais tempo no som nos ensinaram a
fazer manutenção nos cabos e microfones, tive a
oportunidade de fazer cabos para instrumentos
e microfones”.

Assim como toda a equipe os desafios foram crescendo com a chegada da Pandemia. 
E Jefferson conta como foi isso pra ele.

“Com a pandemia aumentou o desafio, os
cultos transmitidos pelo Facebook foi um
desafio para a equipe do som, mas Deus
honrou a equipe. Tive a oportunidade de
poder estar junto com os irmãos nas
transições das lives onde pude aprender a
manusear a mesa de som, regulagem de
microfones e instrumentos, caixas e retornos,
tudo isso graças à paciência dos irmãos e
dedicação em ensinar”.

E uma coisa que todos os entrevistados disseram foi que a equipe de som tem sido uma
família.  E isso pro Jefferson não tem sido diferente. Perguntamos para ele se esse sentimento

também corresponde com ele , olha só o que ele disse: 
 

“ Falando em família? Sim, somos
família e na equipe estamos ao lado de
homens de Deus, onde aprendemos
cada vez mais a ter perseverança nas
coisas de Deus, ter um caráter Santo e
compromisso com o Reino”.

E o JOAN também conseguiu uma bela de uma resposta,  assim como o Pr Cláudio contou
sobre os novos desafios e que vem um CD novo por ai, Jefferson não deixou escapar 

quando perguntamos de novos desafios pra ele: 

“Temos um  desafio e já tivemos algumas
experiência com a gravação de alguns louvores,
creio que Deus está no controle e vai nos honrar
nessa missão”

Pois é Avivalistas,  esperem grandes
coisas através dessa equipe. 

E Jefferson e Danrley terminam
agradecendo aos Apóstolos e

 toda a equipe.  

“Quero agradecer a oportunidade ao nossos
Apóstolos e ao Pr Cláudio pela paciência e
dedicação em nos ensinar, agradeço também pela
vida do Tiago e do Darley por todo ensinamento.
Deus abençoe a vida dos irmãos do som”.
disse Jefferson França.

Mais uma vez toda a equipe do JOAN agradece aos integrantes da equipe de Som. 
Por toda a disponibilidade e clareza na entrevista e todo trabalho feito para o Reino de Deus. 

 Deus abençoe a todos. 

TREINAMENTO COM EMBRIONÁRIOS 
Quarta feira dia 10 de Março teremos mais um

treinamento com embrionários,  venha ser
edificado e receber uma palavra de motivação,

encorajamento, estímulo e impulso para seu
crescimento,  então você  embrionário seja

online ou presencial fica ligado e vamos 
crescer em nome de Jesus.

Produção de Texto: Gabriela Machado
Entrevistas: Ev. Katia Cristina e Gabriela Machado 
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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!
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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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