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Se usarmos as plataformas digitais para o
Reino, colheremos grandes frutos vindo
da parte de Deus. 
“Louvando a Deus e tendo a simpatia de
todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava
diariamente os que iam sendo salvos.” 
Atos 2:47
Se não podemos estar nas igrejas em
corpo presente, estabeleceremos o Reino
de Deus através das Redes Sociais. 
A Igreja Evangélica Avivamento para as
Nações trouxe mais uma ação de nos
aproximar mais de Deus e de poder
alastrar as boas novas.
Assim foi a Live: Vigília, Tempo de
Milagres. 
Com sete horas de Live, com sete equipes,
sete líderes – entre Pastores,
Evangelistas e Missionários -
encabeçando na frente de cada equipe,
com cada equipe contendo sete membros.
Número Sete, significa número da
perfeição.
E com isso podemos descrever que a  Live
do Avivamento neste final de semana foi
como 
 um perfeito agir de Deus sobre cada
um que acompanhou, participou e se
envolveu do começo ao fim.
Palavra, Louvor, Adoração ao nosso Deus,
Testemunhos e muito mover de Deus
aconteceu nesta Live. 
 

Disse Apóstolo Rowilson Oliveira 
 
Com mais de 20 mil envolvimentos
 ( salas de vídeos,
compartilhamentos, curtidas,
comentários  e visualizações)
13,875 comentários , 4,900
visualizações e com 731 curtidas
assim foi nossa Live com muitos
testemunhos e envolvimentos de
muitas vidas de muitas partes do
Brasil e com participação de vidas
até mesmo fora do país.
 
 

E assim foi a Live, Vigília Tempo de
Milagres 
Você não assistiu? Então o que está
esperando? A Live está todinha salva na
página da Igreja Evangélica Avivamento
para as Nações. Click na imagem e
assista, e seja transformado pelo poder
de Deus! Por que O Avivamento está
acontecendo !
 
 

 VIGÍLIA TEMPO DE MILAGRES

“Foi de uma forma além 
 das expectativas que nós

prevíamos”.

“Graças a Deus a Equipe foi
bem sincronizada, foi dentro
da direção do Espírito Santo

de Deus. 
 

Estamos pensando em uma
próxima vigília. Foi maravilho,

testemunhos tremendos”

Apóstolo Rowilson Comentando sobre a
Vigília na Live no Domingo (10).
 E ainda falou que irá orar a Deus sobre
ter uma outra vigília, se Deus permitir e
o que o Espírito de Deus falar, assim
será. 
 
 
 

“Vemos o poder e o agir de
Deus na vida dos irmãos que

vive o Avivamento
verdadeiramente''
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Na semana do dia das mães o
avivamento contou com uma
programação totalmente especial 
 voltada para todas as mães. Uma
programação que envolveu muitas
pessoas que homenagearam e
deixaram suas mensagens para suas
mães pela Web Rádio. Muitos
compartilharam momentos de
afetos, carinho e principalmente de
gratidão a suas mães biológicas e
também para suas mães espirituais.
Elas que a cada dia vem travando
uma guerra no campo espiritual,
para que Cristo seja formado em
cada um dos seus filhos, da mesma
forma como o Apóstolo Paulo relata
em Gálatas 4:19.
 

O sorteio contou com á presença das Evangelistas Katia Cristina  e
Patrícia Silva  e a locutora Jéssica Nascimento, um momento aguardado
por todos os participantes, porém só teria um vencedor ou vencedora e
foi ela Estefany Cristina que presenteou sua Mãe Adriana Cerqueira, que
ao saber do resultado mandou um áudio na Web rádio super feliz e
emocionada por ter ganhado este presente feito com amor e carinho!
 

Para parabenizar as mães a equipe
da mídia do ministério organizou
um Sorteio de uma linda cesta,
que no Domingo (10) foi realizado.
A participação era simples, a cada
dia era postado na página da igreja
um post com uma pergunta
diferente e cada participante teria
que curtir a página da igreja e o
post, compartilhar e responder a
pergunta do dia. Vimos várias
pessoas interagindo e
participando deste sorteio, entre
jovens , mulheres, homens e até
crianças participando direto ou
indiretamente nesse sorteio,
muitos torcendo, outros
participando para ganhar a cesta
para ter um lindo presente para
poder presentear a Mãe, com
muito espírito de competição,
muito saudável todos se
envolveram neste evento. 
 

A Mãe da Semana 
 Também os Apóstolos homenagearam

com uma linda cesta a Mãe que mais
esteve participando das lives e
envolvendo mais pessoas assistindo
juntinho com ela as lives do
Avivamento. E a ganhadora foi a nossa
irmã querida e líder Estratégica Edna,
que todos dias manteve seus discípulos
pertinho e com toda dedicação está
alimentando filhos espirituais.
Contando sempre seus testemunhos,
glorificando a Deus e de coração grato
ela sempre manifesta nos comentários e
além de participar leva mais 16 vidas a
participarem do culto. Chegando a um
dia estar 27 pessoas assistindo a Live 
 com ela. Deus abençoe  sua vida Edna,
hoje e sempre. Deus honra quem
honcomentário.
 

Semana Especial Dia Das Mães 
 

“Busque primeiro o Reino de Deus, 
e sua justiça e as demais coisas serão

acrescentadas" 
Mateus 6:33

 
Honra o Reino Dele e que busca o Reino em primeiro lugar.
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Ainda falando um pouco mais desta
semana, também tivemos o envolvimento
de pessoas com a intenção em ajudar o
próximo, pessoas que não estavam
pensando somente no seu bem estar.
 A Associação Beneficente El-Roi  veio mais
uma vez trazer a muitas famílias a certeza
da palavra que está escrita no livro de
Mateus 22:39 onde Jesus diz: E o segundo,
semelhante a este, é: Amarás o teu
próximo como a ti mesmo.

 
Foram distribuídos alimentos como,
frutas, legumes, verduras, pães, cestas
básicas e produtos de higiene entre outros
e também foram entregues nos lares
daqueles que não poderiam sair de casa
pelo fato de serem do grupo de risco. 
Com gratidão todos receberam essa bênção
proporcionada. Faça parte deste projeto
você também! 

 

E o  Avivamento dedicou um dia inteiro para os filhos declarar o seu amor
e a sua gratidão as suas mães. Com lindas  homenagens e declarações na
Web Rádio, mensagens no Facebook e também no YouTube, usando as
plataformas do nosso Ministério para fazer o dia das mães mas feliz.
O Ministério também desejou um feliz dia das mães com uma linda edição
do JOAN Especial "Dia das mães", com homenagens para todas as Mães,
palavra da Apóstola, dicas de saúde, dicas de beleza e receitas saudáveis,
testemunhos e muito mais. 
Além de Homenagens  poder ser acompanhado alguns testemunhos de
vida, transformação, cura e provisão de Deus. Em cada testemunho
mencionado, outras vidas foram impactadas, resultando no simples ato
de gerar fé e confiança para poderem vencer da mesma forma que
escutaram daqueles que contaram seus testemunhos.
Para assistir todas as homenagens click nas imagens, assista e
compartilhe com família e amigos.
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Cultura: Dica do JOAN

Um pelo outro “ Associação Beneficente El Roi,
estendendo a mão a quem precisa”

CULTURA  DO JOAN: A DICA DE HOJE NÃO 
PODERIA SER OUTRA
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Momento
Olá familia! 

O vídeo de hoje para vocês é:
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Conheça a história de Paulo e
Silas, onde mesmo na dificuldade,
eles adoravam e oravam a Deus!

 

KIDS 
Momento

KIDS 

Através da História de Jonas,
vocês vão descobrir a importância de NÃO

DESOBEDESCER A ORDEM DE DEUS
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