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Em todo campo de batalha um soldado deve
estar preparado e saber manejar bem as suas
armas. Saber se defender  e nunca,  nunca
desistir em batalha.  A bíblia não é um livro
comum, com histórias quaisquer. A bíblia
mostra o erro do passado, aponta o caminho e
nos instrui para o futuro. Nela a histórias de
fatos bem reais, que contam acontecimentos
impossíveis. A bíblia  nos ensina a como lutar,
com as armas mais poderosas em Deus. E
nesta semana no Ministério Avivamento para
as Nações através dos Apóstolos Rowilson e
Cristiane Oliveira nos ensinaram sobre o
poder da oração, a chave do IMPOSSÍVEL.
Quem acompanhou aprendeu e foi muito bem
instruído.  

Foi uma noite de testemunhos e de gratidão por
tudo o que o Senhor fez.  E além disso tivemos o
momento Kids para todos e especialmente para as
crianças. Com a live da turminha Resgatando.   E
claro que a Equipe JOAN estava lá e entrevistou
alguns pregadores da noite.  Evangelista Katia
Cristina juntamente com seu Esposo Evangelista
Silvio Junior, foi um dos que deixou uma palavra e
testemunhos, e Evangelista Katia contou pra
gente que foi um privilégio muito grande estar
ministrando na vigília e poder estar contando um
pouco do que o Senhor tem feito na vida dela e de
seu  esposo.

No final de semana não poderia faltar a vigília do
Avivamento. Com louvor e ministrações de
Evangelistas e Líderes missionários que foram
ganhos para o Senhor Jesus com muita oração
"Somos Frutos de oração" assim foi declarado por
todos eles que ministraram na noite de sábado (7)
na vigília na igreja sede de São Paulo e online. 
 Apóstolo Rowilson Oliveira nos comentários falou
a respeito de cada pregador que recebeu a
oportunidade: 
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Entre estudos da palavra aqui no Jornal
Online Aviva News, ministrações na Web
Radio Aviva Nações, no canal TV AVIVA
NAÇÕES e em live no Facebook  os
avivalistas foram muito bem alimentados e
preparados para terem uma vida de oração
fervorosa. Apóstola Cristiane Oliveira
também deixou palavras  na vida de todos os
que acompanharam: 

Evangelista conta também do milagre da
cerimonia do seu casamento e de sua casa,
pois quando ela chegou na casa de Deus
ainda não era casada, e através de uma
palavra liberada e muita oração ela viu a
mão de Deus cuidando de tudo.

"Desde da cerimônia até a montagem da
nossa casa, a gente não teve gasto com
nada. O Senhor preparou pessoas, onde
pudesse está semeando e entregou tudo

aquilo que a gente precisava.
Vemos que as coisas não acontecem na
nossa força e nem da forma que a gente
quer, mas tudo em baixo de oração.  E eu
tenho provado diariamente, até na minha

célula, tem testemunho de discípulos, 
embrionários que também tem

perseverado na oração, e a gente tem
perseverado juntamente com eles e muito

milagres tem acontecido!".

Louvo a Deus pela a oportunidade e aos
nossos Apóstolos, porque se hoje estou
aqui como uma Evangelista, tendo
testemunhos para contar, foi porque eu
tive oportunidade e também pessoas
oraram por mim, e hoje eu posso ver
através da minha vida milagres
acontecendo.
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RESUMO DA SEMANA

“ O próprio Espírito Santo vai te conduzindo
pelas situações que você deve orar. É um

relacionamento, Deus é nosso pai.” 

Disse Apóstolo Rowilson Oliveira em live. 

“É maravilhoso demais poder sentir o poder
radiante do Senhor Jesus Cristo sobre

nossas vidas. E sentir que podemos ser
usados por Ele para trazer as pessoas 

para a presença do Senhor “  

#VIGÍLIADOAVIVAMENTO  

E com gratidão ela terminou dizendo:

Produção de Texto: Gabriela Machado 

"Louvado seja Deus pela vida dos nossos
Apóstolos, por que se hoje nós estamos aqui foi
fruto de oração. Na minha vida profissional eu

vejo um agir muito grande de Deus, onde foi
aberta uma porta de emprego onde eu posso
estar trabalhando na minha casa, casa, todo
cuidado que o Senhor tem tido, hoje devido o
número de pessoas tem sido contaminadas, o

risco que tem no transporte público, até mesmo
dentro das empresas, e o Senhor ter

proporcionado para mim isso, foi um grande
milagre de Deus". Entrevista e Reprodução de Texto: Talita Andrade
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congressos onde renunciei toda a minha vida bagunçada, e hoje sendo uma nova pessoa,
transformada pelo evangelho do Senhor é muito gratificante ver vidas sendo libertadas através da
minha vida, luto diariamente por uma célula, por vidas, levo a mesma perseverança que tiveram
pela minha vida para a vida dos meus discípulos, vejo pessoas que ficam no processo de começar e
parar, mas eu estou ali lutando por eles em oração e creio que logo mais estarão firmes e
entendendo o propósito  em nome de Jesus."

"Glória a Deus pra mim tem sido uma honra  e um
privilégio de está participando de mais uma vigília
e  tendo a oportunidade de ministrar.
Por que quando eu cheguei na casa do Senhor eu
era uma pessoa tímida, tinha medo de falar e hoje
vejo Deus usando a minha vida, para estar
ministrando a palavra e está ganhando almas ao
Senhor também, graças a Deus hoje sou uma líder
estratégica, tenho a minha célula e sou líder de
uma multiplicação e eu vejo o agir de Deus dentro
da minha célula, atrás da minha vida, vendo
Espírito Santo de Deus usando a minha vida para
está ministrando para eles." 

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

Danrley e Bia também estiveram minsistrando na noite e Bia deu uma entrevista:

Ela conta que foi uma honra e uma alegria muito grande de está fazendo parte da vigília, 
foi algo muito gratificante para eles.

"Poder ver também como cheguei na casa de Deus e como estamos agora, tudo aquilo que o
Senhor tem feito, cada desafio que tem colocando nas minhas mãos eu sempre coloco nas

mãos de Deus, e através disso tenho vencido cada desafio.
 Tudo isso para mim é uma grande honra e um grande privilégio".

A líder estratégica Lígia que ministrou na vigília
também  contou um pouco da obra que Deus fez
em sua vida.  Ao perguntarmos a ela de como se vê
sendo como um referencial na vida de outras
pessoas, veja só o que ela nos respondeu:

Lígia conta também um pouco do seus alcances
nas redes sociais e todo o trabalho que está sendo
feito com sua célula:

"Tenho levado á cada embrionário a entender o
propósito e também todos os discípulos que a
célula está alcançando em outros estados, tenho
lutado por cada um e buscando sempre no Senhor
estratégia de como ganhar e consolidar essas
vidas, contamos também com o apoio e
orientação da Evangelista Letícia que tem nos
orientado muito."

Lígia  que demostrou na entrevista toda  sua
gratidão aos Apóstolos Rowilson  e Cristiane,
aos seus líderes e toda a esquipe do Joan.

"Louvo a Deus por cada irmão que tem lutado
pelo reino de Deus e pela oportunidade de
fazer parte da equipe da mídia que me ajudou
muito na minha consolidação onde eu estava
sendo liberta, foi muito importante me
envolver nas obras de Deus e só tenho que ser
grata por cada oportunidade que tenho tido."

Agradecemos a cada um pela entrevista. 

Jejum: Rede de Homens
E neste domingo foi realizado a consagração com a Rede Homens, Com louvor e Adoração,

muita oração e palavra e aconselhamentos assim foi o Jejum. E entrevistamos os irmãos
Wanderson Gozi e Jovilson Solidade.

"O jejum foi uma bênção. E a cada jejum que participo
Deus tem falado comigo de uma forma sobrenatural.
Antes do Jejum eu orei a Deus e pedi confirmação.  E

graças a Deus Ele confirmou.  Pois semana passada eu
não havia conseguido fazer nenhuma chamada de
vídeo.  E hoje mesmo, neste domingo eu consegui

realizar todas as vídeos chamadas".

"Jejum de homens foi transformador em minha
vida, foi tremendo e pude aprender a ser um
homem mais ousado e usado com excelência

nas mãos de Deus".

Wanderson Gozi

Jovilson Solidade
Entrevistas e Matéria: Gabriela Machado

Entrevistas e Reprodução de Texto: Talita Andrade
Pordução de Texto: Gabriela Machado e Cátia Santos

"Hoje ser referencia na vida de outras pessoas não existe
preço que pague por isso, e consigo ver a importância de
tudo isso. Antes eu não entendia o propósito de Deus, eu
vivia conforme o diabo queria, e passei a viver o melhor
de Deus quando eu entreguei minha vida para ele, passei
a entender cada ministração dos cultos, acampamentos
e congressos, mas fui  entender mesmo em um dos
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Novas descobertas científicas indicam que a
imunidade celular contra Covid-19 pode durar até
seis meses após a infecção. Os resultados do
estudo foram divulgados por um grupo de
cientistas britânicos da UK Coronavirus
Immunology Consortium (UK-CIC), Public Health
England e Manchester University NHS
Foundation Trust. Segundo estudos, a presença de
linfócitos T, principais mecanismos de defesa
contra a infecção viral, persiste nos indivíduos
analisados ao longo deste período. Este é o
primeiro estudo a investigar a resposta imune ao
vírus seis meses após a infecção em pessoas
assintomáticas ou levemente doentes.

Fonte e Imagem: Revista Seleções
Pesquisa e Produção de Texto: Talita Andrade

Em reuniões com moradores de outros vilarejos,
soubemos que o Boko Haram havia atacado locais
de adoração dos cristãos e sequestrado pessoas.
Foi aí que a gente notou o perigo. Uma vez que
uma vila próxima fosse atacada, não haveria
garantias de que a nossa seria poupada.
Decidimos dormir nas montanhas e voltar para
nossas casas pela manhã porque sabíamos que os
ataques ocorriam à noite. Vivemos nessa rotina
até junho de 2014, quando a montanha onde nos
escondíamos foi atacada e, depois, a nossa vila.
Eles talvez soubessem o que fazíamos. Eu tinha
decidido dormir em minha casa naquela noite.
Por volta das 4 da manhã, ouvi sons de disparos
ao longe. Ao sair de casa para ver o que estava
acontecendo, percebi que estava ocorrendo um
tiroteio. Subi em um muro e vi um grupo enorme
de pessoas empunhando fuzis AK47. Os homens
gritavam “o fim dos cristãos chegou para esta
comunidade”, atiravam para todos os lados e
cercavam o vilarejo. Eu sabia que corria perigo
justamente por ser cristão. Comecei a orar, mas
algo dentro de mim dizia que aquela não era a
minha hora de morrer ainda tinha muito que
pregar. No desespero para me salvar, subi numa
árvore e ali permaneci por um tempo. Desci e, ao
colocar os pés no chão, um foguete passou por
cima de minha cabeça e atingiu a casa do meu
vizinho. O som do impacto foi pesado, e a
explosão formou uma nuvem de poeira. De
repente, meu corpo foi tomado pela vontade de
sobreviver e corri para furar o cerco. Os
terroristas me perseguiram, mas nenhuma bala
me tocou,pois Deus era comigo. pouco tempo
depois, eles se cansaram e desistiram.

Fui parar em um campo de refugiados, que foi uma
experiência devastadora. Era um descampado, não
tinha nada, só terra. Todos ficavam deitados no chão,
sem água, sem banheiro nem comida. Era possível ver
que todos tinham perdido totalmente as esperanças.
Pareciam dizer: “deixem-me morrer”. Minha família
chegou somente uma semana depois. Passamos dois
anos ali. Mas, já no primeiro, começou a chegar ajuda.
O Exército passou a combater o Boko Haram e liberou
vila após vila. Um dia, avisaram que a minha
comunidade tinha sido libertada. Decidimos voltar
para casa. Dois anos depois do ataque, vila estava
parcialmente destruída e saqueada. Inscrições em
árabe podiam ser vistas nos muros, mas nem quis
saber o que significavam. Em minha casa, havia
buracos de balas nas paredes, a televisão e os colchões
foram levados, minhas roupas estavam amontoadas no
meio da sala e surgiu uma geladeira que não era a
minha.Um dia fui convidada para dar o meu
testemunho no Brasil. Aceitei porque acredito que aqui
seja um país muito liberal e seria um desastre a
perseguição chegar a um lugar onde há liberdade.
Quando eu tinha 22 anos, tentei entrar na escola, mas
matricularam os outros candidatos e me deixaram de
fora. Naquele momento, eu comecei a sentir que não
era bem-vindo por ser cristão mas nunca negaria a
minha identidade por ser cristão. Eu vim dar meu
testemunho aos irmãos do Brasil. O que está escrito na
internet alguém pode manipular. Mas o meu
testemunho é parte de mim.

Fonte e Imagem: Redação 
Pesquisa e Produção de Texto: Talita Andrade

ASPIRINA VAI SER TESTADA EM TRATAMENTO
DA COVID-19 NO REINO UNIDO

Embora uma vacina contra covid-19 ainda não
esteja pronta, drogas estão sendo testadas para
tratar a doença. Desta vez, um centro de pesquisa do
Reino Unido, que já está avaliando uma série de
medicamentos contra a doença, vai avaliar se a
aspirina, um analgésico, tem efeito no tratamento
contra o covid-19. De acordo com o IG, o estudo foi
elaborado para verificar se um analgésico pode
ajudar a reduzir o risco de formação de coágulos
sanguíneos perigosos em pessoas infectadas.
Citando os cientistas por trás do teste de
recuperação, IG diz que a droga seria incluída na
pesquisa, pois é comumente usada como um
"diluente do sangue". Cerca de 2.000 pacientes
selecionados aleatoriamente participarão do estudo.
Eles devem receber 150 miligramas de aspirina
diariamente junto com outros medicamentos.
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IMUNIDADE CONTRA COVID-19 PODE
 DURAR SEIS MESES, DIZ NOVO ESTUDO

A maçã e a couve são dois alimentos excelentes para
a saúde e ambos têm poder de limpar o organismo.
Por isso, quando utilizados juntos, potencializam
ainda mais o efeito detox. Juntas, a couve e a maçã
auxiliam no bom funcionamento do metabolismo e
em outras funções vitais no interior do corpo.

MAÇÃ E COUVE: COMBINAÇÃO
POTENCIALIZA O EFEITO DETOX

NOTÍCIAS INTERNACIONAIS

“OS TERRORISTAS ME PERSEGUIRAM, MAS NENHUMA BALA ME TOCOU”

CRISTIANISMO:

Fazendeiro nigeriano de 38 anos faz relato, no Brasil, sobre o ataque do grupo extremista
islâmico Boko Haram contra sua vila em 2014
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Produção de Texto: Talita Andrade

Pesquisa: Ingrid // Fonte: veja.Abril

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


MOMENTOMOMENTOMOMENTO   KIDSKIDSKIDS

@igrejaevangélicaaviva

Jornal Online

AVIVA NEWS

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

Produção de Texto: Talita Andrade

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


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!
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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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