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Culto Online: Trajetória de Jesus 

 Em pleno caos mundial, uma semana histórica e
comemorada em boa parte do mundo, neste ano
uma comemoração bem diferente de alguns
cenários de um ano atrás, de todos os anos a
Páscoa nunca se comemorou de uma maneira
tão consciente e de uma forma tão simples. 
Aqui no Brasil a Páscoa pra muitos é uma festa
de chocolates, coelhos e comilanças, amigos,
famílias e agregados reunidos.
Mas este ano não, com muitas famílias tendo
que economizar, se resguardar e se limitar por
conta da Pandemia, muitas pessoas estão
sensíveis com toda a situação e nesta semana
voltaram se a lembrar do verdadeiro
significado da Páscoa.
 

Apóstolos Rowilson e Cristiane Oliveira ao
vivo pela transmissão na Live do Facebook,
nos transmitiu uma palavra mais que
especial, A Trajetória de Jesus, algumas de
suas últimas passagens antes de sua morte
e ressurreição.
Falou da conspiração contra Jesus, em
Mateus 26:14, e citou também sobre a
última Ceia do Senhor Jesus e da traição de
Pedro.
E sobre Jesus em Getsêmani
 Mateus 26:36. 
Na sexta feira (10) também citou sobre
Lucas 23, Jesus na Cruz do Calvário e no
sábado (11) falou sobre a morte de Jesus. 
 

Notícias do Avivamento 

“A própria criação sentiu aquele
momento, na morte de Jesus.”

 
“Foi um momento muito difícil,

Jesus foi humilhado, traído,
caluniado, difamado, sofreu no

seu corpo físico, em seu
emocional, Jesus sofreu pelo

meu e seu pecado.” 
 disse Apóstolo Rowilson em live.

Caro leitor, aconselho que assista as lives e seja
tocado, alimentado e edificado pela palavra de
Deus.
 Se você não conseguiu assistir as lives:
 Trajetórias de Jesus, click aqui, 
e acesse já todas as nossas lives na página do
facebook.
 

Páscoa e Santa Ceia do Senhor :
 Neste domingo (12) tivemos um culto online mais

que especial, além do tributo ao nosso Senhor
Jesus Cristo com a comemoração da Páscoa, em
cada casa, em cada família do avivamento, tivemos
a Santa Ceia do Senhor online, ao vivo pela
transmissão da Live do Facebook Aviva Nações.
Um culto maravilhoso onde Apóstolo falou sobre
a Ressurreição de Cristo em Mateus 28 e ressaltou:
 “A pior notícia trazida para a humanidade foi dada por

uma mulher. Lá no jardim do Éden (Genesis 3). Agora na
ressureição de Cristo, duas mulheres trazem a notícia mais
importante para a humanidade. Deus usa duas mulheres

para trazer essa notícia, como símbolo realmente de Jesus
pisando na cabeça do diabo.

 Jesus Vive! ”
 Um culto maravilhoso e riquíssimo em palavra, 

exortação e aconselhamento.  E a mensagem final foi:

 “Jesus vive e está em nós!” 
Com  Apóstola Cristiane Oliveira consagrando o Pão
e o Suco de uva, assim  foi realizado a Santa Ceia do

Senhor em muitos lares nesta Páscoa.
 

E nesta segunda feira (13) começa a nossas
Lives no Facebook com o tema: Os feitos
de Jesus aqui na terra após a
Ressurreição.
Por um período de 40 dias Jesus ainda
esteve na terra e nesses dias Ele fez muitas
coisas.
Fique ligadinho em nossas redes sociais e
acompanhe as nossas Lives!
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Matéria Especial 

Algumas Homenagens:

 

A igreja do Senhor Jesus sempre estará junto em
espírito e em verdade. E neste domingo
comemoramos o aniversário da Apóstola Cristiane
Oliveira, foi uma forma bem diferente de passar
este dia, mas com muitas homenagens, Apóstola se
sentiu bem pertinho dos seus filhinhos, abraçada e
muito amada.

 

Assim foi o Domingo do dia 12 de
Abril.
Em meio a tanto caos, tivemos
lindas comemorações e um dia
abençoadíssimo,
 Jesus ressuscitou e com Ele trouxe
a esperança de dias melhores.

“Feliz Aniversário minha Apóstola querida. Não tenho
palavras para descrever Apóstola que tem sido durante
esses 6 anos que estou no ministério, mulher guerreira,

serva do Senhor, esposa dedicada, boa liderança.
Obrigada também por todas as oportunidades colocada
em minhas mãos, obrigada também por lutar pelo meu

casamento, me orientando, aconselhando, me
corrigindo. Sou muito grata a Deus em ter a senhora em

minha vida.
 Amo muito você Apóstola, Parabéns ” 

- Evangelista Patrícia Silva.
 

“Parabéns Apóstola Cristiane Silveira De Oliveira,
nossa mãe espiritual. Mulher guerreira, um exemplo
de esposa, mãe, líder. Sou grata por sua vida. Que o
Senhor derrame chuvas de bênçãos sobre sua vida.

Muitas felicidades, nós te amamos!”
  - Evangelista Katia Cristina

 

“Parabéns apóstola Cristiane Silveira de Oliveira
minha mãe espiritual que esse dia tão especial
que Deus abençoe e derrame chuvas de bênção

sobre  vida muitas felicidades pra você um
beijos e abraço eu ti amo muito apóstola
obrigada pro  fazer parte da minha vida ” 

- Evangelista Fátima Silva
 

“Esposa, mãe, Apóstola, educadora, mulher
virtuosa, dentre outras qualidades que você tem,

mas o maior é ser uma serva do Senhor em
qualquer circunstância. Feliz aniversário tmj”

 - Apóstolo Rowilson Oliveira
 

“Oh! Glória a Deus! Eu louvo a Deus pela vida a senhora,
q o nosso senhor Jesus Cristo continue abençoando sua
vida seus sonhos e projetos te amo muito minha rainha,
guerreira minha mãe espiritual , admiro sua coragem,
sua força, o seu coração bondoso sempre disposto a

ajudar o seu próximo, eu te amo só tenho que agradecer
a Deus por ter a senhora na minha  vida e família , Deus

te abençoe”
  - Evangelista Camila Rodrigues

 

As crianças do ministério também
deixaram sua homenagem, juntamente
com a turminha resgatando. Uma linda
homenagem de tirar lágrimas de quem
assistiu. Você não assistiu ainda? 
Então entre em nossa página e assista essa
linda homenagem.
 

Homenagem também feita pela Equipe da
Mídia, em Web Rádio e um vídeo postado,
foram feitas lindas homenagens para nossa
querida Apóstola, entre em nossa página e
assista ao vídeo.
 
E queremos aqui deixar todas as nossas
felicitações para esta Profeta enviada de
Deus em nossas vidas. Mais uma vez
queremos desejar um Feliz Aniversário!
Te amamos muito.
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Eventos e Cultura 

TV AVIVA NAÇÕES:
Com diversas informações dentro do
Canal TV AVIVA NAÇÕES se encontra o
Jornal Aviva News. 
Novos vídeos todos os dias:
 
A determinação de uma serva de Deus:
 Um vídeo muito interessante com as
palavras do nosso Apóstolo Rowilson
sobre a situação política e medidas
tomadas por causa da Pandemia da
 Covid -19  e a incrível história de uma
senhora, Irmã Maria do Carmo de 78 anos
que mora na zona rural, que  sozinha
construiu uma igreja em uma parte de seu
quintal, com apenas uma enxada e um
pedaço de pano. Assista essa incrível
história em nosso canal.

 

Já estava tudo planejado? : 
Este documentário deveria ser
assistido por todos, uma
entrevista interessantíssima com
o Walter Veith E Martin Smith
onde falam sobre a Pandemia da
Covid - 19, e relatam sobre o
suposto surgimento desse vírus,
que seria algo já planejado.
Através de um documento oficial
do Governo Alemão lançado em
2012/2013, baseado em pesquisas
de Pandemias e Catástrofes com
medidas para essas situações. 
Ele fala também de profecias e
acontecimentos ao redor do
mundo que envolve tudo o que
está se passando em todo o
mundo. 
Assista agora em nosso canal.

A QUARTA DIMENSÃO:

Cultura no  JOAN:
O Jornal Online também te traz dicas de Cultura para toda a sua família.

Click na foto e  assista.

Clickna fotoi e assista.

O livro "A Quarta Dimensão" escrito por
David (Paul) Yonggi Cho apresenta nos
relatos das experiências vividas pelo
homem que é considerado o Pastor da
maior igreja do mundo, cuja igreja na
Coréia do Sul reúne cerca de 800.000
membros. O livro é inspirador, magnífico,
prático, cheio de fascinantes histórias. O
livro A quarta dimensão é instigante e vai
levá-lo à uma realidade acima do comum.
Um mundo de orações respondidas. Um
modo de vida criativo. Uma fé dinâmica.
Uma comunhão verdadeira com Deus.

 

click na foto e assista
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Ele Vive

Hoje vamos
compartilhar com

vocês 3 vídeos
com a turminha

resgatando!

Acesse hoje mesmo o canal e acompanhe junto de sua família esta
programação feita pela equipe resgatando!
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Momento Kids
Um projeto realizado pelo 

Resgatando Crianças para Jesus.
 

E nos diga como está sendo sua
experiência assistindo os vídeos

Especiais Resgatando, peça para os
seus papais escreverem para vocês

nos comentários do canal e também
nas Lives do Culto ao vivo! 

 
 

Nos conte como tem sido pra

você assistir e ser fortalecido

pela turminha resgatando,

venham e interajam conosco! 

 
 

 
Acesse novos vídeos em 

TV AVIVA NAÇÕES

 

click nas imagens e
assista ao desenhos!
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 Com a nova rotina do nosso dia ao qual estamos
enfrentando, a igreja Evangélica Avivamento para as
Nações oferece um banquete espiritual.  Notícias e
Entretenimento para você e sua família. Fique agora com
os links de todas as nossas plataformas digitais e tenha
também notícias e novidades das mais novas
plataformas:

Com as rotinas mudadas em nosso dia a dia,
a Igreja Evangélica Avivamento para as
Nações está proporcionando cultos ao vivo
pela plataforma de lives do facebook da
igreja. 
Com os Apóstolos Rowilson e Cristiane
Oliveira trazendo uma palavra de fé, oração
e muita mais.
 click na foto e acesse já!

O Jornal Online Aviva News é uma
mais nova plataforma digital rápida e
fácil para conectar, informar das
notícias do Brasil e do Mundo
e ti aproximar mais do reino de
Deus. Nas segundas, quartas e sextas
com os mais variados assuntos, o JOAN
aborda as notícias do avivamento,
Palavra dos Apóstolos, Saúde  e
Política, Notícias Internacionais,
Eventos e Cultura e Previsão do tempo.
 

Coluna Extra

Live no Facebook

RÁDIO WEB AVIVA NAÇÕES
A web rádio também contará com
programação especial com notícias,
informação, palavra de Deus e
louvor, para trazer tudo que você e
sua alma precisam no dia. 
    " WEB  RÁDIO AVIVA  NAÇÕES,  

     24 hrs sintonizando você na     
 presença de Deus "

 PLATAFORMAS DIGITAIS

Culto Online 

JORNAL ONLINE
AVIVA NEWS

Últimas notícias do Brasil,
Mundo e do Avivamento
De forma Rápida e Prática 

JOAN

Canal TAN - TV AVIVA NAÇÕES

TV AVIVA NAÇÕES

#CURTA #COMENTA #COMPARTILHE
ATIVE O SININHO 

Canal que oferece vídeos
como: Programa transformando
vidas, Vídeos para jovens,
Conteúdo infantil, Documentários
e muito mais. 
Acesse clicando na foto e fique por
dentro!

Coluna Extra
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