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Avivamento para as Nações realiza mais
uma vigília, e voltada para todos os pais do
avivamento, com homenagens, declarações
de cada filho ao seu pai. Uma vigília onde
foi permitido cada participante deixar uma
homenagem ao seu pai tanto nos vídeos
passado na telinha como nos comentários
na live. Em vários comentários podíamos
ver cada um expondo seu carinho e sua
gratidão, tanto para o seu pai biológico,
quanto para seus pais espirituais.
Também tivemos muito louvor, interseções
pelos pais e aos pedidos de orações.
Mais uma vez cremos que através desta
vigília muitas vidas foram transformadas,
curadas e  libertas, pois foi derramado o
poder do Senhor sobre a vida daqueles que
estavam sedentos e de coração aberto para
receber o melhor do Senhor.

Salmos 40: 5. Muitas são, Senhor meu
Deus, as maravilhas que tens operado para
conosco, e os teus pensamentos não se
podem contar diante de ti; se eu os quisera
anunciar, e deles falar, são mais do que se
podem contar.

O Avivamento para as Nações realmente está chegando as nações e
alcançando diversas pessoas do oriente ao ocidente. 
O avivamento cada vez mais cresce em massa ganhando uma grande
proporção através das  live de culto e vigília.
Esse crescimento tem vindo através de líderes que realmente tem
entendido o propósito de serem líderes de multidões, alcançando pessoas
de muitos lugares. 
O alcance tem sido mais de 7000 pessoas.
Não fique de fora desse mover, compartilhe, comente e marque também,
família, amigos, colegas, célula e todos que estiverem ao seu alcance.

Seja um #MissionárioOnline

Lives:

Alcança
ndo 

vidas

Igreja Sede: 
Culto presencial

Avivamento para as nações realmente tem
cuidado de cada Guerreiro nos mínimos
detalhes.
A novidade foi o dispensador de álcool gel na
porta da igreja, deixando todos bem prevenidos.
Álcool em gel com muita facilidade,
simplesmente, só pisar em baixo que o álcool
em gel cai na mão. 
Fora todo o cuidado ao entrar e limpar os pés e
lavar as mãos, na Igreja Evangélica Avivamento
para as Nações todo cuidado tem sido tomado
neste distanciamento. 

@igrejaevangélicaaviva @igrejaavivanacoes 

Aqui o avivamento não para. Na
igreja sede de São Paulo no domingo
pela manhã e noite foi realizado mais
um culto. 
Um culto onde teve louvor e
adoração,  palavras de vida eterna,
ilustração e oração.
Ministrações baseadas em serem
líderes de multidões, alcançar
pessoas de todo lugar para que o
reino do Senhor cresça, através das
nossas vidas. Não só alcançando, mas
como cuidar de cada pessoa.
E no culto da noite quem estava
presente na sede pode acompanhar a
live no facebook com os Apóstolos
Rowilson e Cristiane Oliveira. 
Não fique de fora desse mover,
Participe ! 
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“Paz a todos. Eu quero agradecer primeiramente a Deus, aos
Apóstolos e também a toda equipe do jornal online Aviva
News por estar concedendo essa entrevista.

Me lembro que viemos aqui pra Minas Gerais e, tanto o Jardel
como eu, liderávamos uma equipe que faziam a obra aqui.
Nós sempre planejávamos ficar aqui por pelo menos uns 15
dias e arrumarmos um trabalho na roça. Depois,
comentamos isso com o apóstolo, e ele permitiu.

A princípio nós ficaríamos apenas esses 15 dias, pois éramos
líderes de equipe [ da equipe Treinar e Enviar ], e também
tínhamos nossas células na igreja sede em Sp.
Porém, dentro desse meio tempo, Deus começou a mover
muitas coisas. 
Pudemos ver de perto o sofrimento das pessoas. Inclusive em
nosso 1° dia de trabalho, ganhamos apenas 12 reais.

Daí, começamos a alcançar novas pessoas, e a fazermos culto
e visitas nos lares. Antes, os cultos eram realizados apenas
aos finais de semana. E então aumentamos para mais vezes
durante a semana. E resolvemos entre nós de ficarmos para
podermos fazer um trabalho mais intensivo. 
E esse foi o momento que falamos com o apóstolo. E claro que
ele sempre foi o nosso maior exemplo, pois ele também
renunciou”.

“Aqui na cidade inteira, só existem duas
empresas. O restante dos trabalhos são rurais. E o
trabalho rural é por tempo determinado. Quando
chegamos aqui, pegamos bem esse tempo que o
serviço rural acabou. 
Com isso tivemos que administrar o nosso
próprio alimento. 

Louvamos a Deus por cada experiência. Já não
estamos passando por essas situações e sempre
temos servido as equipes que vêm pra cá fazer a
obra”.

Em Campos Gerais o avivamento tem chegado aos mineiros. Através de missionários ousados
que saíram da Cidade de São Paulo para Minas. 

E hoje no JOAN os missionários Gabriel e Jardel disponibilizaram um documentário deste lindo
trabalho e de como tudo isso começou na vida deles e através da vida deles. 

Eles começaram contando pra gente de como tudo começou, 
veja agora o que eles contaram pra nós:

Jornal Online

AVIVA NEWS

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

Notícias do Avivamento

Obra Missionária em Campos Gerais-MG

Um servo de Deus passa por lutas, mas pela perseverança Deus honra. Para cumprir um  chamado
de Deus não basta levantar as mãos e dizer eis me aqui, mas à um comprometimento e renúncia. 

 Jardel e Gabriel nos contaram como foi e como tem sido essa renúncia: 

Cada vida é importante na casa de Deus e isso os
missionários sabem bem. Por isso envolve muito
trabalho de consolidação por cada um. 

“Já temos um embrionário aqui conosco, 
o Eliaby. 

Temos feito todas as terças-feiras a escola de
líderes. E as segundas, quintas, sábados e

domingos, trabalhos de aviva lar e visitas”.

Jardel e Gabriel contam pra gente também que
estão  tirando Carteira de Habilitação e

preparando um carro pra expandir o Reino de
Deus. 

Uma vez por mês fazem um festival de marmitex.
E todo o alimento é feito pelos próprios
discípulos da igreja de Campos Gerais.

"É um grande desafio: temos a cidade
de Serrania, Machado, Alfenas..
cidades que o Apóstolo nos desafiou
pra estarmos alcançando essas obras. 
E nós cremos que nossa igreja aqui em
Campos Gerais será uma sede
regional". 

Além  disso eles tem projetos e
realizam aulas de violão com os
discípulos. E os projetos futuros é que
tenham salas para estúdio de Web
Rádio e TV. 

E eles terminaram dizendo:

“ Como o apóstolo sempre diz: o
tamanho da nossa visão é o
tamanho da nossa unção. 
Agradeço a todos vocês.”

Deus honra os verdadeiros servos e
servas. Deus abençoe a todos de

Campos Gerais!

Produção de Texto: Isaac Martins e Gabriela Machado 
Entrevista: Ev. Katia Cristina 
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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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