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Provavelmente você tem seus
planos para sua vida
sentimental, vida familiar,
vida financeira, etc. Quer se
formar, comprar um carro,
construir uma casa. Isso é
muito bom. Mas quando
temos apenas planos focados
em nossa vida material
iremos fracassar. 
Jesus contou sobre um
homem que só tinha planos
materiais e que foi
questionado por Deus devido
a esse comportamento
errado:

Muita ocupação e
preocupação com as coisas
do mundo,
o Diabo tem usado uma
estratégia extremamente
eficiente em nossos dias:
manter as pessoas ocupadas
e preocupadas com qualquer
coisa que não seja o reino de
Deus. Muitas pessoas dentro
da igreja tem estado
bitolados com as coisas do
mundo, fascinados com a
busca pela riqueza, de status
e do poder. Enquanto estão
extremante distraídos com
tudo isso, as suas famílias
seu ministério outras coisas
importantes de suas vidas
vão sendo destruídas e,
claro, suas vidas espirituais
também.
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PALAVRA DOS APÓSTOLOS 

Apóstolo Rowilson Oliveira 

Investimento na vida Espiritual  
 Mas, buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, 

e todas estas coisas vos serão acrescentadas.

Mateus 6:33 

“Mas Deus lhe disse: Louco, esta

noite te pedirão a tua alma; e o que

tens preparado, para quem será?”

(Lucas 12:20).

  Que o próprio Deus da paz os santifique

inteiramente. Que todo o espírito, a alma e o

corpo de vocês sejam preservados

irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor

Jesus Cristo.” 1 Tessalonicenses   5:23.

Todos nós precisamos da salvação de Jesus. Mas precisamos, após
recebê-lO como Senhor e Salvador de nossas vidas, sair do governo

da alma e entrar no governo do espírito.
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De fato as vigílias do Avivamento vem trazendo
impacto a cada final de semana.
Cada momento da Live do Sábado para o Domingo
vem trazendo edificações para cada um daqueles que
estão participando tanto presencial como online. 
Neste final de semana teremos mais uma #Vigília e
claro que a expectativa daqueles que vem
participando é bem grande. 
Não perca ! Neste Sábado ás 22hs Vigília: Eis que
estou à porta e bato. 
Na vígilia  será falado mais sobre o AvivaOnline e
cada Evangelista estará orando pelas vidas
alcançadas através das lives e evangelismo online 
de sua célula.
Muita oração, louvor e adoração, uma palavra com
os Apóstolos Rowilson e Cristiane de Oliveira.

Você não pode perder!!!

De fato os cultos e eventos presenciais é oque
os filhos de Deus mais pedem. E na igreja sede

de São Paulo os cultos presenciais tem sido
aos Domingos.

E neste domingo teremos a Santa Ceia do
Senhor. Presencial e Online com a

Ministração dos Apóstolos Rowilson e
Cristiane Oliveira. 

Cada discípulo do Avivamento estão tendo a
oportunidade de estar na casa de Deus

presencialmente. 
Não perca a oportunidade de estar adorando e
cultuado a Deus, na comunhão com os irmãos

e o mover de um culto presencial. 
Fale com seu líder de célula. Participe!

" Paz a todos, me chamo Marcely, vou estar
falando um pouco sobre a Web Rádio e a Escola
Bíblica. Pra mim é uma grande oportunidade estar
na Web Rádio, é motivo de muita alegria. Agradeço
a Deus e também aos Apóstolos, pois eu não estaria
aqui sem a oração deles. Fazia um tempo que eu
queria entrar pra Web Rádio, e graças a Deus, neste
tempo de quarentena tive a oportunidade. Na Web
Rádio, além de você se comunicar mais com as
pessoas, você fica mais tempo com as pessoas que
são da igreja, convivendo com eles e melhorando o
seu vocabulário.
Participar da Escola Bíblica, é uma oportunidade
muito grande, por que você percebe que está
crescendo. Quando a Apóstola me chamou eu
fiquei um pouco nervosa. Mas se ela tinha me
colocado ali é por que Deus ia me capacitar. Hoje
eu testou fazendo a Escola Bíblica aqui em casa
com meus irmãos".

Na última edição quem acompanhou o JOAN pode ler os testemunhos das Irmãs Marcely e
Jordânia,  e hoje elas falarão um pouco de como tem sido para elas a oportunidadede
serem envolvidas na casa de Deus.  Vejam só o que elas contaram para nós:

"Paz eu me chamo Jordânia.
Vou estar falando um pouco sobre como é
participar da Web Rádio. 
Pra mim é um grande privilégio porque
desde sempre eu quis muito participar. 
E quando o Apóstolo abriu oportunidade
para os adolescentes participarem, eu já logo
me coloquei.
A Web Rádio também é uma oportunidade
pra você estar falando um português mais
certo.
Agradeço ao Apóstolo e também ao Pastor
Cláudio. 
Pra mim é uma grande honra".

@igrejaevangélicaaviva @igrejaavivanacoes 
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EVENTOS DO AVIVAMENTO 

Vigília do Avivamento 

Santa Ceia do Senhor 

Culto 
Presencial 

 &  ONLINE 
Santa Ceia do Senhor 

Entrevistas: Ev. Katia Cristina 

https://www.instagram.com/igrejaavivanacoes/
https://www.youtube.com/user/TvAvivaNacoes
http://app.mobileradio.com.br/app/WebRadioAvivaNacoes
https://www.facebook.com/igrejaevangelicaaviva/


As lives do Avivamento tem sido um pacote
completo para aqueles que tem
acompanhando e participado!
O Avivamento para as Nações não carrega
apenas o nome, mas a essência e a atitude
em si. Nesses últimos meses o Ministério
tem visto uma crescente e expansão sem
medidas do evangelho através da missão
online, missão esta que através de
missionários online e Avivaonline tem
propagado. 
Não podemos mensurar o quanto essas
missões irão refletir à partir daqui, mas a
garantia de que daqui poucos meses esse
fluir irá alastrar de uma forma inédita, isso
podemos ter certeza. 
Ondas de Avivamento vem acontecendo!
Assim como Apóstolo Rowilson Oliveira diz:

Quem acompanha as lives através dos
comentários é possível ver o envolvimento
de cada vida. 
O comprometimento, o entendimento e a
dedicação de não somente acompanhar a
live, mas participar.  
Uma comunhão entre irmãos é possível
notar. Comunhão! Comunhão é realização de
algo em comum. Sintonia de sentimentos, de
modo de pensar, agir ou sentir;
identificação.
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Entrevista: Ingrid Cristina 
Produção de Texto: Gabriela Machado 

 Produção de Texto:  Gabriela Machado

Vemos pessoas de outro país dando uma
palavra de força para outro irmão de outro
país, mesmo não se conhecendo. Vemos um
amor ao próximo, um dando força ao outro,
orando um pelos outros. Vidas se
entregando a Cristo.  Vemos pessoas
traduzindo em libras o culto para aqueles
que não podem ouvir.  Pessoas que esteve
escrevendo tudo o que os Apóstolos falavam
nos comentários para que aquele que não
consegue ouvir, tivesse como compreender
também. 
Isso é o Avivamento!!
E VOCÊ IRÁ FAZER PARTE DELE?!
Atitudes como esta faz pulsar no coração
daqueles que vê algo assim, arder, faz pulsar
para correr mais em direção de almas, faz
parar para pensar e refletir.
O que estou fazendo para o Evangelho
expandir? Você tem duas opções, ou você
fica olhando o Avivamento ou Faça parte
dele! Cada vigília, cada live, cada culto
presencial do Avivamento é possível notar o
Avivamento acontecendo! 

Quão bom e suave é que
 os irmãos vivam em união. 

Comunhão entre Irmãos:
 O AVIVAMENTO 

Salmos 133:1 

“Avivamento não é pulos, shows e
movimentos. Avivamento é conversão! O

maior milagre é o milagre do
entendimento. Quando a pessoa entende o

verdadeiro propósito de Deus, ai é o
maior milagre”. 

Sendo uma missionária oline: Avivaonline 
É possível ser um missionário através das redes sociais? 

Com o Evangelismo Digital, é possível transformar a mensagem cristã de alcance local em
 uma missão global.  É aí que o Aviva Online acontece: AVIVAONLINE,  use suas plataformas digitais para

alcançar vidas. Ser um líder é poder ter amor pelas almas, levar Jesus, apresentar O Caminho.

Paz, eu sou a  Evangelista Fátima, e queria dizer, que 
 pra mim tem sido  uma   oportunidade maravilhosa  e
uma grande honra de ganhar almas através das lives, eu
tenho visto que Deus tem  me usado grandemente   para
que eu leve  o evangelho para minha  família, através da
vidas dos nossos  apóstolos e das lives. Eu  não tinha
como chegar  na  minha família na Bahia, tão longe,
agora, graças a Deus através da igreja Evangélica
Aviamento para as Nações, minha família tem a
oportunidade de chegar até Deus. Tem  um testemunho
da minha discípula de  Caem (BA), assim que  mandei o
link, ela já me pediu oração, pois  estava  muito
angustiada e  não conseguia dormir, mais agora, depois
das live ela agradeceu e falou que graças a Deus ela se 
 sente outra pessoa e já está dormindo bem melhor,  eu
agradeço a Deus e nossos Apóstolos pela  oportunidade
e é uma  honra fazer parte do Avivamento.
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Existem mais casos de pessoas curadas do que
casos ativos. Mas o vírus ainda é existente e todas
as precauções e cuidados são necessários.  
Cuide-se e cuide de sua família e entes queridos.
A sociedade como um todo precisa entender que
ainda não é o momento de relaxar e voltar com
suas vidas normais. 
Veja essa tabela disponibilizada pelo SUS em São
Paulo. 

Número é superior a quantidade de casos ativos,
ou seja, pessoas que estão em acompanhamento
médico. Informações foram atualizadas às 18h
desta segunda-feira (10/08). O Brasil
ultrapassou, na última semana, dois milhões de
recuperados da Covid-19. Em todo o Brasil, são
2.163.812 de pessoas curadas da doença. No
mundo, estima-se que pelo menos 13 milhões de
pessoas diagnosticadas com Covid-19 já se
recuperaram. O número de pessoas curadas no
Brasil é superior à quantidade de casos ativos
(791.906), que são os pacientes que estão em
acompanhamento médico. O registro de pessoas
curadas já representa mais da metade do total de
casos acumulados (70,8%). As informações
foram enviadas pelas Secretarias Estaduais e
Municipais de Saúde.

Brasil tem 2.163.812 
de pessoas curadas

Pesquisadora: Ev. Katia Cristina
Texto: Talita Andrade 

A pandemia de coronavírus acelerou
iniciativas para isolamento social em vários
segmentos da sociedade e diferentes elos
também do agronegócio, entre eles o de
delivery, que tem sido uma alternativa para
consumidores finais.
O AgEvolution, inclusive, noticiou que os
“robôs delivery” estavam próximos de ser
realidade no ano passado. Mas o agronegócio
tem amplo campo para eles. No Rio de
Janeiro, por exemplo, dois condomínios na
Barra da Tijuca já contam com um projeto
piloto de robôs de entrega. 
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Saúde e Política

Guerra em combate ao
Coronavírus 

Fonte e imagem: Saúde Gov 
Texto e pesquisa: Talita Andrade

Tirar um cochilo no meio do dia é uma ótima
maneira de descansar o físico e a mente. As
sonecas ajudam a recuperar as energias e a
diminuir o estresse, deixando o corpo pronto para
continuar a rotina. No entanto, é preciso lembrar
que o cochilo deve ter hora para terminar, já que o
exagero pode provocar consequências negativas ao
organismo. Veja a importância de cochilar pelo
menos 30 minutos ao longo do dia.

Tecnologia  

 Na prática, o produto chega normalmente à
portaria do condomínio pelo entregador
(motoboy, por exemplo), mas a entrega ao
morador é feita pela engenhoca.
Da portaria do condomínio até a casa do
cliente, o robô entregador utiliza
geolocalização e inteligência artificial para se
orientar. É um dos primeiros passos no Brasil
para o chamado delivery “sem contato”.

ROBÔS JÁ FAZEM ENTREGAS DE
ALIMENTOS NO RIO DE JANEIRO

Fonte e imagem: AG/EVOLUTION
Pesquisadora: Rosário

Texto: Talita Andrade

@igrejaevangélicaaviva @igrejaavivanacoes 

Produção de Texto Gabriela Machado
Pesquisa: Apóstola Cristiane Oliveira 

A IMPORTÂNCIA DE UM COCHILO 
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MOMENTOMOMENTOMOMENTO   
KidsKids  KidsKids  

 
Nosso momento Kids traz para você criançada do

avivamento um desenho muito especial e com muita
amor, feito pelo Caculé e a Mariana. 
Falando sobre unção em dose dupla. 

Você já ouviu falar sobre Eliseu? 
Se ainda não, confira o nosso desenho e se divirta muito

e tenha muito conhecimento sobre a palavra de Deus.
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MISSIONÁRIOMISSIONÁRIO  
Kids

#EUSOU#EUSOU#EUSOU

Compartilhe com seus amigos e sua família
todos os conteúdos do Ministério Avivamento

para as Nações.
DESAFIO DA SEMANA: 

Compartilhe O MOMENTO KIDS  DE
HOJE E O VÍDEO DA TURMINHA

RESGATANDO!
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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!
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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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