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O crescimento espiritual vai muito além de uma busca constante por uma religião.  Um mantra,
uma reza. O crescimento espiritual que vamos aqui falar é algo que envolve transformação de
vida, amadurecimento  e um contato direto com Deus. Porque só em Deus podemos alcançar
isso. Muitas vezes por falta de informação e conhecimento muito desconhece que cada ser
humano obtém um corpo, alma e Espírito, e que sua vida vai além da dependência do corpo. 
 Mas o que leva uma pessoa a se auto destruir, se lamentar,  desistir, se desesperar ao ponto de
inúmeras situações críticas é a falta de um espírito e alma fortes e bem estruturada

Hoje no extra cidadão vamos mostrar as fases para um crescimento espiritual maduro e bem
fortalecido,  através de testemunhos de vidas transformadas que alcançaram a libertação,
desenvolveram talentos e estão sendo amadurecidas e obtendo conhecimento.  
Tudo isso através de ajuda e de contato com Deus, isso tudo com os processos que o Ministério
Avivamento para as Nações proporciona.

Por diversas vezes ouvimos gritos em protestos,
barulhos constantes e vozes alteradas dizendo qual
vida importa. O equívoco disso é que por muitas vezes a
sociedade grita por mais amor, mas para certas causas. 
A maioria dos brasileiros (57%) defende a afirmação
“bandido bom é bandido morto”. O índice de
concordância sobe para 62% em municípios com
menos de 50 mil habitantes, segundo levantamento
feito pelo Datafolha a pedido do Fórum Brasileiro de
Segurança Pública (FBSP). 
Na realidade nem todas as vidas importam. Mas o que
queremos dizer é que todos podem ter uma vida
transformada e liberta. 

Hoje, quase 140 mil casamentos são cancelados por ano no país, segundo dados do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), isso significa que lutar pelo casamento, uma união
saudável e abençoada diante de Deus não tem sido mais procurada.
A baixa autoestima atingi 56% da população brasileira. Por que relatar esses dados? O fato é
que se toda a sociedade buscassem mais o seu conhecimento em Deus e fortalecimento na alma
e no Espírito,  um crescimento espiritual,  suas vidas não seriam regidas pelo seu auto
conhecimento falho,  veríamos menos destruição,  abandono, términos, desesperos, ânimo
doble entre outras situações.  Com isso você verá agora vidas que foram transformadas através
de ajuda, aconselhamento, através da palavra de Deus obtiveram o conhecimento e
crescimento espiritual, tudo com as oportunidades que o Ministério Avivamento para as
Nações proporciona e com ajuda de muitos missionários guerreiros do Avivamento. 
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“Estarei  relatando a maneira a qual nós fomos
encontrados juntamente com meu esposo e minha
família. Na época nós tínhamos três filhas Ingrid,
Steffany, Isabelly e já grávida do quarto.
Quando eu fui encontrada, eu já estava  sem
expectativa de vida, abandonada, porque na
verdade eu não tinha um esposo, ele tinha a vida
dele, com as drogas e a gente sabe quando o
maligno ele usa, ele usa para valer. E Se alguém
perguntasse para mim se eu tinha um sonho na
época, não tinha, se me perguntassem se eu  tinha
alguma visão do futuro eu não sabia responder, não
tinha noção do que era sonho por que o diabo
quando ele vem, ele arranca seu sonho, acaba com
toda sua vida, e nós fomos encontrados  dessa
forma, com a família destruída.

Mas graças a Deus pelo momento que ele enviou pessoas para nos resgatar! 
Através da vida do meu marido, que mesmo louco, com muitas drogas virado há alguns dias
ele deu o endereço do nosso lar para missionários da igreja Evangélica Avivamento para as
Nações. Onde eles foram procurando esse endereço e isso não foi um dia ou dois dias, levou
quase um mês para eles encontrarem nosso endereço. 
Até o momento que Jesus nos encontrou, através da vida daqueles missionários, foi uma
verdadeira luz para mim, foi algo sobrenatural, um divisor de águas em minha vida, quando
eles chegaram no meu lar para pregar a palavra para mim para minha família foi maravilhoso,
me lembro que foi em um domingo e o meu esposo Rodrigo estava virado eu estava com as
crianças, minha vó estava lá comigo nesse dia, e quando eles bateram na porta e falaram que
era da igreja eu puxei esses jovens, eram três jovens e eu arrastei pra dentro do meu lar, e a
partir daquele momento eu nunca mais deixei de ir na igreja nunca mais.

E não foram somente mostrar a igreja, teve todo um trabalho de consolidação um
acompanhamento diário do meu líder, de ligar e quando não conseguia ligar ele ia na nossa
casa orar, sentar para conversar, e aquele momento fez toda a diferença, essa consolidação
esse carinho que nós sentimos algo maravilhoso em nossa vida,  então louvado seja Deus pelo
Ministério Igreja Evangélica Avivamento para as Nações, por esse trabalho que existe até
hoje. E hoje eu também faço isso, agora já recuperada. Hoje tenho minha família, um lar
abençoado, temos as nossas lutas como toda sua família tem, mas nós estamos lutando cada
dia, louvado seja Deus por isso.  Então Deus abençoe Apóstolo, Apóstola, Pastor Cláudio que é
o nosso líder, e muito obrigado Brígida, que Deus abençoe cada um de vocês que têm lutado,
não só eles mas cada irmão, quando nós chegamos fomos muito bem recebidos, pessoas se
preocupando conosco, que Deus abençoe em nome de Jesus e muito obrigado por essa
oportunidade de estar aqui falando e contando um pouquinho do nosso testemunho, Rodrigo
também agradece a todos, que Deus Abençoe”.

E quando a  sociedade vê a pessoa daquela forma eles só dão desprezo, não  querem saber
de você, nem dos seus problemas. E muitas delas  são pessoas mais próximas de você
como a família, até por que eles não sabem como ajudar, não sabem o que fazer, e muitas
vezes os conselhos que eles  nos dão é  para acabar com tudo. Então é dessa forma que
somos vistos, quando não temos Jesus.  Com vícios, drogas, destruições, traições, bem
longe de Deus e uma vida instável.

Os processos para um amadurecimento e para adquirir
conhecimento leva tempo. Mas para alcançar tantos os
objetivos pessoais ou até mesmo o auto conhecimento
precisamos de ajuda. Na vida Espiritual não é
diferente. A sociedade por muitas vezes condena um
ser humano pelo seu estado atual de vida. Mas o que a
maioria desconhece, é que vidas são preciosas, e a
última palavra quem diz é Deus. Todo ser humano é
capaz de se regenerar e obter uma vida limpa e
restaurada.  E para  isso depende muito do seu estado
de alma e Espírito fortes e amadurecidos a qual só é
possível obter em Deus. Um exemplo é a Adriana 
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e seu esposo Rodrigo Pereira que perante aos olhos de muitos seria mais uma família destruída e
fadada ao fracasso. Eles deram o seu depoimento de como foram ajudados pelos processos na Igreja
Avivamento para as Nações.

GANHAR: COMO AS VIDAS SÃO ENCONTRADAS
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E não para por ai, temos também o depoimento do Evangelista Sílvio que também nos contou um pouco
de como foi o seu processo de consolidação e de como chegou, ele que chegou também na casa do
Senhor através da sua esposa Evangelista Katia no qual estava passando uma situação bem delicada na
saúde e ele esteve junto para ajuda-la em tudo que fosse necessário, mas como o trabalhar vem do
Senhor, através dessa situação ele também foi sendo orientado  também pelos Líderes Manoel e Eliane.
Nos relata que chegou com sua vida arrebentada, vivia em um lar onde havia brigas constantes e ele
não via nenhuma solução e saída, fazia uso de medicamento para depressão, só ficava em seu quarto
sem vontade de sair, saia mesmo porque precisava trabalhar, mas o uso deste medicamento não estava
resolvendo nada, a ansiedade, insegurança e o medo só aumentavam, tinha muita raiva da sua
supervisora e ele não sabia lidar com toda essa situação, para sua família ele iria ser só mais um, um
homem briguento sem futuro e para a sociedade não era nada.

para do ele o livramento que teve já no ventre da sua
mãe, onde um guarda-roupa caiu em cima dela ainda
grávida e o Senhor esteve mostrando para ele que havia
sido escolhido e separado para anunciar sua palavra,
para servir ele, desde então começou a buscar com mais
intensidade pelo entendimento orando, jejuando, lendo
a Bíblia e se envolvendo nas coisas do Reino, aceitando
as orientações, correções e que as coisas não é da forma
que queremos mas sim a forma de Deus. Lutas todos
temos no começo e veja hoje o tratar de Deus em sua
vida, hoje um evangelista e professor de escola de
líderes veja o que ele disse a respeito disso: 
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"É gratificante saber que estou contribuindo na  consolidação de outras vidas e no crescimento
de cada um, posso ver o que o Senhor fez na minha vida e através da minha vida, 
pois quem era eu? E hoje vejo que  sou importante para Deus e cuidar de vidas é 

um aprendizado constante, porque aprendi a fazer o mesmo que fizeram por mim, 
como cuidar, amar cada discípulo, ver cada vida como uma preciosidade e não qualquer um,

aprendi a trabalhar com os outros, pois ninguém é igual e tem seus temperamentos diferentes,
saber como falar, corrigir, então é muito gratificante para mim."

Podemos acompanhar a importância da consolidação na vida das pessoas e todos estão
vencendo e crescendo graças a este cuidado.

Entrevistados: Ev. Silvio, Mateus e Elaine Pereira
Produção de texto: Cátia Ramos

Mas Jesus chegou em sua vida e tudo começou a mudar, também não foi fácil, pois era um religioso e
não queria pregar a palavra, ser um líder, mesmo fazendo escola de líderes ele falava para sua líder que
estava fazendo, estudando somente para aprender a palavra e não para ser líder, foi quando ele
começou a buscar pelo entendimento e uma das ministrações do Apóstolo Rowilson onde disse que ele
foi escolhido desde o ventre de sua mãe, e neste momento o Senhor esteve tratando e mostrando

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

Aos que estão chegando agora na casa do Senhor na Igreja do Avivamento, agarre todas as
oportunidades dadas, pois é um privilégio servir ao Reino de Deus e persevere não

 desanime e siga firme com Jesus, pois o Senhor tem grandes coisas reservadas
 para cada um de nós quando somos fiéis! Amém.

Além de um embrionário Mateus também hoje é um levita na casa do Senhor, mais uma oportunidade
de ser mais consolidado na comunhão dos irmãos, onde não tem droga alguma, pelo contrário só
benção, testemunhos que ajudam a fortalecer sua fé  a cada dia, e ele deixa um recado para os que estão
chegando agora:

“É um privilégio hoje ser um embrionário e poder passar para meus discípulos tudo o que eu
aprendi com meus Apóstolos e Líderes, levando eles a conhecer Jesus verdadeiramente e poder

ser um canal de Bênçãos para que Cristo seja formado neles”.

Mateus Barbosa também chegou no Avivamento através
do convite da sua esposa Verônica, ele que já estava com
sua vida totalmente destruída por viver no engano do
maligno, com falsas amizades e uma falsa felicidade nas
drogas. Sentiu-se pressionado no começo pelo fato de
ter um acompanhamento todos os dias, e aquela ajuda
diária, perguntando como estava, chamando para estar
perto, ele não entendia o propósito de tanta
preocupação, mas com o tempo teve seu entendimento e
pode entender que estava sendo ensinado á ser um
Jovem, um pai, um marido capaz e forte em Deus. Hoje
Mateus é um missionário e sabe a importância de se
estar presente, motivar e acompanhar uma vida, assim
como ele foi e está sendo acompanhado todos os dias por
sua líder Talita. Assim também se preocupando com o
crescimento espiritual de cada um.

Uma frase que é muito usada no ministério é: NÃO ADIANTA GANHAR, SEM CONSOLIDAR. 
De que adianta alcançar as vidas em situações difíceis, tira-las daquela situação e depois não

ensina-las a se firmar e ter  um crescimento contínuo?

CONSOLIDAR: 
UM PROCESSO DE MUITO CUIDADO E ATENÇÃO 
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Quando chegamos ao degrau enviar, já passamos por várias etapas, para chegar até aqui.
A palavra enviado vai muito além de uma palavra escrita. Por que quando uma pessoa entende
o significado na sua própria vida, entender também que o Senhor irá leva-la a lugares que nem
pensou que chegaria. Ser enviado também envolve estar em uma equipe, como em
acampamentos, festivais, mídia, Ministério Infantil, construção, limpeza e entre outras. 
Ser enviado também quer dizer que você irá desenvolver técnicas, talentos, capacidades,
inteligência, muito além do normal, pois o Senhor irá te conduzir e te orientar em tudo que
você irá fazer. Conheça a vida de uma jovem que no mundo não poderia servir para nada, mas
quando começou a entender o propósito do Senhor, os talentos foram desenvolvidos, pois a
igreja acreditou em seu potencial para ser uma grande mulher de Deus, Paloma Silva contou
pra nós um pouco dos seus processos e crescimento espiritual:

Depois de ganho e consolidado ,chegamos ao degrau treinar...
Ao chegar neste degrau somos levados a um amadurecimento e crescimento espiritual, estamos
sendo preparados pra liderar, cuidar de vidas assim como fomos e estamos sendo cuidados. 
Pra este fortalecimento o ministério Avivamento para as Nações,  com a direção dos nossos
apóstolos Rowilson e Cristiane de Oliveira oferece a nós os acampamentos onde, contamos com
várias e várias horas de ministrações, orações, testemunhos, recebemos também ali a unção do
Espírito Santo que nos dá uma força sobrenatural pra lutarmos por almas, temos também nosso
congresso,  tudo isso pra estarmos fortalecidos, preparados e capacitados para novos desafios.
Sem contar nas nossas plataformas digitais que tem alimentado a todos e fortalecido e trazendo
muito conteudo para o nosso connhecimento e crescimento espiritual

“Ser enviada trouxe e traz muitos benefícios para minha vida.
Nunca pensei que pudesse ser usada por Deus como um
instrumento em suas mãos, antes de entregar a vida para Jesus só
conseguia enxergar o meu mundinho. Quando aceitei a Jesus como
Salvador tudo começou a mudar, quando fui enviada, senti dentro
de mim o amor pelas almas, entregando diante de Deus tudo que
era meu para que Ele cuidasse e priorizando o Reino. Obstáculos
que antes pra mim eram enormes caíram por terra, e Deus
começou a despertar em mim um potencial que nem eu sabia que
existia, pouco a pouco o Espírito Santo foi me ajudando a vencer
os medos. Tinha muita dificuldade de lidar com as pessoas, e ao
ser enviada e também no trabalho dentro das equipes na qual ia
tendo oportunidade, vi isso sendo vencido. Tinha muito medo de
liderar, e o desafio de liderar célula e também liderar 

Como exemplo de ganhar, consolidar e agora treinar temos aqui o, Fernando Godes, ele era um
jovem totalmente desprezado por conta de usar muitas drogas, era zombado, e pessoas
queriam bater nele, chamando o de nóia. Mas um jovem missionário do Avivamento o Marcos
que era seu vizinho o chamou pra ir pro culto, resistiu por algumas vezes, mais os soldados do
Avivamento não  desistem, um dia o próprio Fernando chegou até Marcos e disse: preciso ir
pra igreja,  quero mudar de vida.  Dali em diante foi pra igreja fez pré-encontro, passou pelo
encontro, fez pós encontro, entrou na Escola de líderes, se formou. E desde do seu encontro
começou seu processo de libertação, onde o seu Espírito e sua alma foi fortalecido, o libertou
dos vícios com o acompanhamento dos Apóstolos e de sua célula. 
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“Louvo a Deus pela estrutura que temos em nosso
Ministério que nos possibilita a chegar a essas vitórias”   

Diz o Pastor Renan Ricardo Teixeira. 

Aqui vimos a importância de um treinamento, um acompanhamento bem de perto para que
assim como fomos ganhos, consolidados e estamos sendo treinados, outras possam fazer isso
através da nossa vida.”

Hoje Fernando é uma benção, aprendeu a tocar violão,  já
é um embrionário que está sendo treinado pra cuidar de
outras vidas.  Ele começou a trabalhar em um lava-
rápido tento o privilégio de trabalhar junto com pessoas
da igreja e de sua célula, onde ali ele fez um propósito:
Quero aprender a ler, pra ler a bíblia e já vemos um
grande avanço,  pois já consegue pronunciar algumas
palavras, fomos ensinando desde o início o B A BA.... 
Ele é um grande milagre.  

ENVIAR: AGORA CHEGOU A HORA DE 
FAZER POR OUTROS O QUE FIZERAM COM VOCÊ 

Entrevistada e Produção de Texto
Talita Andrade

equipe de acampamento me libertou desse medo, que antes era horrível. Eu sei que cada uma dessas
oportunidades me despertou para crescer e se não fosse isso talvez hoje estaria olhando somente para
meus problemas e vivendo um evangelho sem compromisso. Ser enviada desperta para
responsabilidade com o crescimento do Reino, abre nossa mente para entendermos que somos partes
atuantes no crescimento do Reino de Deus. E hoje os talentos que vejo em mim, são frutos de
oportunidades que foram confiadas, e que o Espírito Santo capacitou para conseguir cumprir”.

TREINAR: SENDO MOTIVADO E ATIVANDO SEUS TALENTOS 
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