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NÃO TENHA MEDO!

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


Jornal Online

AVIVA NEWS

@igrejaevangélicaaviva @igrejaavivanacoes App.mobileradio.com.brTv Aviva Nações - TAN 

Apóstolo Rowilson Oliveira 

Cura na alma pela palavra de Deus 
Salmos 119: 28. A minha alma consome-se de
tristeza; fortalece-me segundo a tua palavra. 

Porque preciso de cura interior?

1. Para se auto-relacionar (uma pessoa
que permite essa cura tem resultados
extraordinários nos propósitos da vida)

2. Para ter uma vida saudável ( quando
somos saudáveis emocionalmente, os
relacionamentos melhoram) 

3. Uma pessoa que permite a cura
emocional é muito mais bem sucedida e
frutífera que as outras.

4. Precisamos de fazer uma higiene
interna.

5. Possuímos uma alma onde se
encontra nosso poder de decisão.

6. O diabo tem como alvo te ferir, ferir a
sua alma, porque te ferindo ele te
prende.

7. Somente pessoas curadas têm poder
para serem instrumentos de cura na
vida de outras pessoas. Sem ajustes na
alma, não temos êxito no nosso
relacionamento com os outros, nem
conosco, muito menos com a nossa
família.

8. Quanto mais curados, menos
propensos à queda e ao erro.

9. Preciso reconhecer a necessidade de
ser curado ( não alimente problemas na
alma como fosse um bichinho de
estimação).

 Salmos 30: 2. SENHOR meu Deus,
clamei a ti, e tu me saraste.
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VOCÊ QUE DURANTE A SEMANA ESTEVE

APRENDENDO SOBRE CURA INTERIOR NÃO VAI

PERDER A VIGÍLIA DE SÁBADO NÃO É MESMO?  E VOCÊ QUE NÃO ESTEVE ACOMPANHANDO
DURANTE A SEMANA É UMA ÓTIMA

OPORTUNIDADE DE PARTICIPAR E SER TRATADO
PELO SENHOR.  

 ENTÃO NÃO PERCA A VIGÍLIA DESTE SÁBADO QUE

DARÁ INÍCIO ÀS 20HS NA PÁGINA DO FACEBOOK,

AINDA NÃO SABE COMO PARTICIPAR, PERGUNTE
AGORA MESMO PARA SEU LÍDER. 

VIGÍLIA CURA INTERIOR 

E NESTE DOMINGO TEREMOS A FINALIZAÇÃO

DO TEMA CURA INTERIOR, TEMA ESTE QUE

DURANTE A SEMANA FOI  UM GRANDE

APRENDIZADO E LIBERTADOR.  

 

PARTICIPE VOCÊ TAMBÉM DAS LIVES QUE

ACONTECE TODOS OS DIAS NA PÁGINA DO

FACEBOOK IGREJA AVIVAMENTO 

PARA AS NAÇÕES. 

 

NÃO FIQUE DE FORA! 

CULTOS ONLINE - DOMINGO

Produção de Texto: Cátia Ramos 
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Paz meu nome é Cátia e hoje irei contar meu
testemunho de cura da ansiedade. Passei longos
anos sofrendo com a ansiedade e no começo eu
achava que era normal, até que chegou em um
ponto que eu já não estava conseguindo dormir,
passei uma semana direto sem dormir. Comecei a
trabalhar em um hospital, e lá o Senhor já estava
preparando alguém para me ajudar, foi então que
depois de alguns meses que eu estava lá a
Evangelista Katia também passou a trabalhar lá,
ela presenciou várias crises de ansiedade que tive,
ela esteve conversando comigo, mas eu não
aguentava nem ficar em pé, minhas pernas
tremiam, meu corpo todo formigava, meus ouvidos
pareciam que tampavam e sentia uma dor tão
forte no peito que me dava falta de ar. Ia ao
hospital e lá eles me dopavam e me indicavam ao
psicológico. Aceitei o convite da Evangelista de ir
ao congresso e do congresso comecei a ir aos
cultos, em um dos cultos voltando para casa com
os Evangelistas Silvio e Katia, o Ev. Silvio
profetizou na minha vida naquela noite e disse que
eu não iria tomar mais aquele medicamento e o
Senhor iria me curar e eu iria dormir sem precisar
de ajuda. Chegando em casa, deu o horário de
tomar a medicação e eu lembrei da frase dele e
não tomei, nossa dormir como nunca tinha
dormido antes na minha vida, e até hoje não
precisei de medicamento para controlar
ansiedade, pois era por causa dela que eu não
dormia.  Agradeço ao Senhor pela vida dos meus
Evangelistas que sempre tem cuidado de mim, e
estado ao meu lado nos piores e bons momentos
da minha vida.

Paz á todos meu nome é Rosário, sou uma embrionária
do ministério Igreja Evangélica Avivamento para as
Nações. No ano de 2020, passei por um momento
complicado de ansiedade, pois algumas situações me
levaram a ficar tão ansiosa que comecei a sentir tontura
e falta de ar, lembro que na hora eu vi o Evangelista
Leônidas e falei pra ele que não estava me sentindo bem,  
imediatamente ele chamou a Evangelista Iraneide  e
nisso eu já estava  muito nervosa e quanto mais nervosa
eu ficava mais a pressão no peito aumentava e a falta de
ar ficava mais forte, a impressão que dá é como
estivesse tendo um infarto. Me levaram para o quarto e
fiquei desfalecida, comecei a chorar, meu coração
parecia que ia sair pela boca de tão acelerado que
estava.  Fui levada ao hospital, no caminho a Evangelista
Iraneide estava falando com a Apóstola, e ela orou por
mim. Fui atendida na USP e meus batimentos cardíacos
estavam normais, minha pressão também estava
normal, a médica falou que eu tinha tido uma crise forte
de ansiedade, e falou que iria me encaminhar para o
psicólogo mas falei pra ela que já tinha uma (Apóstola
Cristiane). Logo depois fui liberada e daquele dia em
diante graças a Deus não tive mais crises. Agradeço a
Deus e aos nossos Apóstolos, aos meus líderes e a minha
família por todo apoio.
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Cura & Libertação:
"FUI CURADA DA ANSIEDADE"

Durante a semana estamos sendo ministrados a respeito também da ansiedade e sabemos
que não é fácil viver com ansiedade, mas também sabemos que Jesus cura, segue aqui

testemunhos reais de pessoas  que já tiveram e hoje estão curadas para honra e glória do
Senhor Jesus Cristo. 

Acompanhe....

Matéria e Produção de Texto: Rosário Regiane 
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Os talentos são diversos, e é isso o que torna a humanidade tão interessante. O que um não
sabe fazer, o outro sabe, e assim nos tornamos necessários uns aos outros. Com certeza, você
conhece alguém que tenha grande facilidade para falar em público, para ensinar, para tocar
um instrumento ou até mesmo para lidar com números. O reconhecimento de um talento é
uma junção de dois elementos: o que sabemos fazer e o que sentimos prazer em fazer. E a
melhor forma de desenvolver talentos é tendo oportunidades e momentos que se pode
trabalhar em equipe. No Avivamento acontece diariamente. E trouxemos uma matéria
falando sobre isso. “Descobrindo Talentos" será uma série de entrevistas mas também de
artigos para que você possa ser encorajado a usar suas habilidades ou descobri-las e usar
para o Reino de Deus. 

“Agradeço por está inserido no corpo, estar envolvido em fazer algo pra servir a Deus, um louvor
abençoado em comunhão com os irmãos e também essa riquíssima oportunidade de não só
apenas estar tocando em praças, mas em congressos, em cultos online, temos as vigílias, temos
cultos presenciais. E tudo isso nos deixa mais motivados, nos traz mais alegria pra estar mais
ainda envolvidos na obra de Deus. Isso é bom para todos nós, para os irmãos e para a célula”
disseram eles para nossa repórter e Evangelista, Katia Cristina. 

A aprendizagem costuma ser também
um processo empolgante para quem
está disposto a conhecer outras áreas
ainda inexploradas. Por isso, assim
como Nedson você tem oportunidade
de aprender. Como?  Siga essas 4
dicas:

1. Aprenda um instrumento de cada
vez. Seja violão ou pandeiro. 
Liste suas metas e faça uma por vez.

2. Se envolva com boas amizades que
tenham visões de crescimento. E
irmãos com visão de crescimento no
Avivamento é o que não falta. Com
isso você também terá um incentivo e
produzirá bons hábitos.

3. Comece à praticar. Aprender aqui
no Avivamento é na prática. Faça
vídeo chamadas com irmãos que
podem te ensinar um instrumento e
além disso o YouTube está recheado
de vídeos aulas que você pode
aprender.

4. E claro adquira o instrumento que
deseja aprender.

“Logicamente agradecer aí aos irmãos que
se dedica. Tem muitos irmãos aqui na obra
de Deus que vem da sua casa, sai do seu
trabalho e vem aqui dar aulas de
instrumentos que os irmãos precisam
aprender” diz Nedson.

Ele também fala da comunhão e da troca
de conhecimento:

 “Temos novos integrantes, temos também
pessoas que já estão há bastante tempo.  
É muito bom uma palavra de alegria, as
comunhões,  as brincadeiras que temos,
claro que com muito respeito, mas nos
divertimos muito, nos corrigimos bastante,
nos cobramos muito também” Renilton
completa o que Nedson disse:

 “É um momento muito bom, participar e
ter um  grupo é ter uma responsabilidade
de poder melhorar mais, de ter mais um
cuidado de se dedicar, ensaiar mais,
colocar uns instrumentos que está
faltando no nosso grupo. Pra que nós
possamos fazer algo bem legal nesse grupo
pra ir pra frente mesmo, crescer como se
cresce uma célula, como se cresce um
ministério, vamos crescer nesse grupo
também em nome de Jesus”.

Pois Renilton de Jesus, Rodrigo de Jesus Pereira
e  Nedson Kleber foram desenvolvendo seus
talentos musicais na casa de Deus. 
Os entrevistados seguem há 8 anos dentro do
grupo de pagode do Avivamento. Na entrevista
todos eles cheios de gratidão dizem que é uma
honra e alegria essa confiança que foi dada
através do Apóstolo Rowilson de fazerem parte
desse grupo. 
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DESCOBRINDO TALENTOS

QUE TAL DESCOBRIRMOS OS TALENTOS DO GRUPO DE PAGODE DA REDE DE HOMENS?
JÁ PENSOU EM SABER TOCAR UM INSTRUMENTO DE PERCUSSÃO?

“ Eu tenho tocado o tamborim por um bom tempo, mas estou muito interessado em trocar, estou
vendo alguns instrumentos que quero aprender e isso na Igreja Avivamento para as Nações é
aberto esse leque pra aprendermos vários tipos de instrumentos para estar praticando. É
ensinado o que muitas vezes você não sabe, então tem todo esse cuidado, isso nos trás uma
tranquilidade de aprender, ter um instrumento sabendo que com certeza nós vamos aprender a
tocar. Tenho o interesse de trocar, não que eu não goste mais do tamborim, mais quero sim trocar
o instrumento sempre que puder, ter outras opções”.

Nedson um dos integrantes começa falando sobre desenvolver os talentos, e isso no Avivamento
 à grandes oportunidades para isso. 
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Renilton também fala das suas composições feitas para os 
louvores do Avivamento:

“Falar de composição é algo delicado que o Senhor dá sabedoria pra fazer, eu já tenho 3
composições, um pagode gravado pelo ministério, o pagode " Três dias e três noites" tem
até um vídeo no YouTube, a nossa Apóstola grande mulher de Deus que colocou lá pra
nós, tem também a música "Ta Ta Ta"  e tem também a música " Jesus disse eu sou"..
Foi uma composição maravilhosa de Deus pegando ali os versículos bíblicos e pedindo
orientação a Deus e fazendo essa composição maravilhosa para que os irmãos venham
se encher e se alegrar na graça de Deus. 
Nós temos um grupo riquíssimo e Deus estará nos capacitando mais e mais pra que
possamos avançar mais um pouco”.
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Rodrigo de Jesus também fala dessa rica oportunidade de fazer parte do grupo:

“ Eu sempre tive vontade de fazer parte de
um grupo de pagode e hoje eu estou aqui
dentro desse grupo aqui na Igreja
Evangélica Avivamento para as Nações e
estou tendo essa grande oportunidade. 
Nós temos grandes projetos para está
fazendo coisas melhores ainda pra Obra do
Senhor em nome de Jesus.” 

E eles com muita alegria agradecem a oportunidade aos Apóstolos por fazer parte dessa
equipe e  como o integrante Renilton disse “de fazer esse barulho santo". E também
agradecemos aos entrevistados. E nas próximas edições temos mais entrevistas e mais
dicas, fiquem ligadinhos! 

Nessa semana foi muito falado sobre as ansiedades e os medos. Ficamos ansiosos quando
desviamos o nosso olhar de Deus e de tudo aquilo que Ele já fez e é capaz de fazer.

As preocupações do mundo, a correria do dia a dia, os imprevistos, são coisas que podem
tirar a nossa "paz". Mas a paz que Deus nos traz é plenamente incorruptível, devemos

acreditar no poder de Deus e confiar que Ele nos ajudará a ultrapassar qualquer barreira 
que estiver no nosso caminho!

E a Bíblia tem uma infinidade de versículos para 
cada situação.  Olha só:

NÃO TENHA MEDO! 

Pesquisa e produção de texto:
Gabriela Machado 

Entrevista e Matéria: Ev. Katia Cristina 
Produção de texto: 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!

TV AVIVA NAÇÕES 
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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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