
Jornal Online

AVIVA NEWS

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

Hoje: ás Segundas Feiras

Notícias Internacionais  

Eventos do Avivamento 

Brasil: Saúde e Política

Notícias do Avivamento

Ás Quartas Feiras: 

Ás Sextas Feiras: 

São Paulo 15 de Junho de 2020 Décima Quarta Edição

Previsão do Tempo

Palavra dos Apóstolos

Cultura: Dica do JOAN

Matéria Especial:

O AVIVAMENTO NÃO
 pode parar!

Veja  as notícias de hoje 
 

TESTEMUNHOS E
DEPOIMENTOS

 
Cultura:  MONTE SUA

CÉLULA 
 

MOMENTO 
KIDS



AVIVA NEWS
Jornal Online

1 E você, meu filho, seja forte por meio da graça que é nossa por estarmos unidos com Cristo Jesus. 
2 Tome os ensinamentos que você me ouviu dar na presença de muitas testemunhas e entregue-os

aos cuidados de homens de confiança, que sejam capazes de ensinar outros.
3 Como fiel soldado de Cristo Jesus, tome parte no meu sofrimento. 

4 Nenhum soldado em serviço se embaraça com negócio desta vida, a fim de agradar àquele que o
alistou para a guerra.

 
 
 

A  palavra de Deus em 2 Timóteo já diz tudo, os Avivalistas têm sido guerreiros fortes de
batalha. E muitos dos soldados através das Lives, Cultos online, Vigília, Vídeos, Web

Radio, entre tantas outras ferramentas têm compreendido os ensinamentos. E sempre
sendo ensinados e treinados, e não se embaraçando com as coisas dessa vida.

Veja agora todas as notícias do AVIVAMENTO:
 

Os cultos online de segunda á domingo tem fortalecido à todos que acompanham e tomam posse de cada
Live. Os Apóstolos Rowilson e Cristiane Oliveira tem se empenhado (como sempre e nesta pandemia não

tem sido diferente) a levar a mensagem do Reino à  todos os filhos amados do Ministério.
E através desses trabalhos, o Avivamento tem alcançado muitas vidas.

E nesta última semana, o tema dos cultos Online foi a Semente frutífera, e mais do que nunca, essa
parábola veio a se encaixar na vida daqueles que buscam frutificar e dar resultados para a expansão do

Reino e para a Glória de Deus e para serem transformados pelo entendimento da palavra.
 

Através da parábola do Semeador em Lucas 8 a partir do
versículo 4, Apóstolo Rowilson tem ministrado aos
corações daqueles que ouvem. E em Live Apóstola
Cristiane também ministrou e disse:
“Que você possa participar de tudo. E receber a porção
dobrada do Espírito Santo na sua vida, para que tenha
coragem e possa receber uma vitamina do Espírito Santo
para ser a quarta semente. Você que não é, e para você
que é, já é a quarta semente”.
Cada culto é um aprendizado e um despertar. Veja alguns
comentários das participações dos nossos irmãos. E
venha você também fazer parte desse mover. 

 

Lives do Avivamento: Semana da 
SEMENTE FRUTÍFERA 
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NOTÍCIAS DO AVIVAMENTO

Firmeza e fidelidade no serviço de Deus

“Porque essa pessoa vive uma vida medíocre? 
Porque ela não está entendendo. 

Então nós precisamos entender a palavra. Fique atento!”
Palavras do nosso Apóstolo

“Se você entender a palavra, não importa o que você fez na sua vida. Deus irá
restaurar, transformar e usar sua vida”.
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Vigília Semente Frutífera:

As vigílias têm sido bênção, edificantes, transformadoras, sobrenaturais isso nós sabemos. 
Não faltam adjetivos para ser colocado ao falar das Vigílias aos finais de semana.

Mais de 12.300 pessoas envolvidas, mais de 75 salas abertas, mais de 7,721 comentários e
mais de 3.200 visualizações. Assim foi a nossa vigília neste final de semana.

Mas diferente de todas, nessa vigília contamos com artes cênicas e dança. Com as equipes de
acampamento trazendo para nós muitas formas de representação da parábola da quarta

semente. E além disso tivemos muito louvor e adoração com o grupo Revive Nations.
E o Jornal Online Aviva News ama a participação de leitores avivados. E cada participação é

bênção. Então fizemos entrevistas com alguns desses Avivalistas!!!
 

Participar de uma apresentação com a Equipe
Ganhar na vigília foi uma experiência única, assim
que soube da oportunidade já entrei em contato
com os soldados e ali começamos a orar para Deus
direcionar essa apresentação. Fizemos um jejum e
também todos os dias oramos para dar tudo certo e
para que cada pessoa do outro lado venha entender
o propósito e ser a quarta semente. Já fizemos
apresentações outras vezes mas nunca ao vivo para
mais de 10 mil pessoas! Sendo pessoas das nossas
famílias, amigos, discípulos, tanto de São  Paulo
quanto de outros estados e países. Foi algo único e
maravilhoso!! E foi muito gratificante representar a
garra dos soldados e a determinação de um
verdadeiro servo de Deus. Agradeço muito aos
Apóstolos por essa oportunidade.

Evangelista Letícia Caetano Jefferson França 
Foi uma experiência marcante ver os

discípulos da célula participarem e ficarem
impactados, com pouco tempo de ensaio
Deus nos capacitou, vimos o agir de Deus

sobre as equipes de mídia, som, e as equipes
que apresentaram. Entendemos que não se

trata simplesmente de uma peça, mas de
entender os propósitos de Deus em nossas
vidas e ser realmente a quarta semente, é
uma rica oportunidade está fazendo parte

desse mover.

Quero agradecer primeiramente a Deus, aos nossos
Apóstolos, e também aos líderes da equipe ganhar
Ev. Letícia e Fábio, Deus abençoe vocês e obrigado
pela oportunidade.
Tive a oportunidade de fazer parte de uma
apresentação ao vivo muito abençoada, e muito
diferente, é muito gratificante saber que estava
colaborando para o crescimento e também para o
alcance de muitas vidas em tempo real, me sinto
muito feliz por isso e creio que o Senhor também,
esta experiência ficará marcada na minha vida
ministerial para sempre, pude ver o Espírito Santo
conduzindo á cada um de nós, Deus abençoe cada
um da equipe Ganhar.

 

Assim que recebemos o desafio do nosso
Apóstolo, e o tema a ser trabalhado, já

entramos em oração para fazer algo no
mesmo Espírito, e ser instrumento nas
mãos de Deus! Sempre reforçamos nos

ensaios, que devemos fazer com excelência
e para honra e glória do Senhor, não

nossa....graças a Deus a equipe sempre
disposta nos ensaios entendendo o

propósito. Desta vez, foi algo inédito, com
um alcance maior, então nos esforçamos

muito nos ensaios e cumprimos o desafio,
sempre orando para estarmos dentro do

que foi colocado.

Tadeu Azevedo

Paloma Silva 

Primeiramente eu agradeço aos
Apóstolos e aos líderes da equipe

Treinar, Pastor Renan e Jéssica pela
oportunidade, foi uma experiência

tremenda, poder estar na vigília não se
compara em estar em casa assistindo, ali
sentimos Deus usar nossa vida e também

poder sentir a comunhão dos irmãos,
fiquei muito feliz com a oportunidade e

jamais irei esquecer.

Para mim foi uma bênção participar da coreografia
da equipe consolidar, quero agradecer aos
Apóstolos e aos líderes da equipe consolidar
Paloma e Lucas, Deus abençoe a vida de vocês, a
apresentação na minha vida foi impactante,
apresentar ao vivo foi uma coisa que eu nunca fiz e
me trouxe ali nervosismo, mas orei a Deus antes
de entrar e deu tudo certo graças a Deus eu só
tenho que agradecer a Deus pela rica
oportunidade.

Ricardo AlmeidaAndréia 

Foi um grande privilégio participar da Vigília “Semente
Frutífera”. Para mim que fiz parte já começou nos ensaios
onde a gente aprende a ser ousado no falar, perdemos a
timidez, e o melhor de tudo é que ficamos com aquela
mensagem que será apresentada bem guardada na mente e
somos ministrados através disso o dia inteiro, mas na hora da
apresentação alguma coisa foge da mente então entra o
improviso e nessa hora que faz a diferença do Espírito Santo
em nossa vida pra lembrar o que foi ensaiado, pois não é
simplesmente uma peça é uma batalha espiritual. Isso faz
com que cresçamos espiritualmente e também na forma de se
relacionar com as pessoas. Agradeço muito a Deus pela vida
dos Apóstolos, aos meus Líderes e também pela rica
oportunidade de estar envolvido na equipe e quero dar
sempre o meu melhor.

Jean Carlos 

Quando recebi o convite para participar da
vigília, passei a semana toda orando para

que Deus me usasse e que tudo desse certo,
pois é uma grande responsabilidade
participar de uma Live onde muitas

pessoas estão sendo ministradas. Uma
oportunidade incrível e inesquecível pude

sentir Deus me acalmando e tudo correu
bem. Serei eternamente grata aos

Apóstolos, aos meus Evangelistas Silvio e
Katia, e aos líderes de equipe Evangelistas

Patrícia e  Rafael Gomes e também a Tainã.
 
 

Beatriz Santos
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Envolver a equipe para a apresentação,
não foi uma tarefa difícil, pois já estavam
com saudade desse mover de ensaios e
apresentações, assim que receberam a
mensagem a respeito da oportunidade
corresponderam de imediato, foi muito
bom poder viver mais uma vez com eles
esse momento de comunhão e interação
através dos ensaios, tivemos também a
oportunidade de ver embrionários que
nunca antes tinham feito papeis
principais em peças, sendo usados pelo
Senhor durante as apresentações
expressando cada fala com ousadia e
desenvoltura. Agradeço aos Apóstolos
pela oportunidade e ao Pr. Renan que
lidera a equipe junto comigo e tem sido
benção em nossas vidas.
 

 

Sempre foi maravilhoso me envolver
nos trabalhos da equipe, mais essa

apresentação na vigília foi uma
experiência muito especial, porque foi

algo novo para nós, interpretar uma
peça ao vivo para milhares de pessoas
assistindo (e sem saber qual a reação

delas do outro lado) foi sim totalmente
inovador, mas eu abracei essa

oportunidade com muita
responsabilidade porque iríamos tratar

de algo muito importante, que está
ligado com a salvação de todas as

pessoas que estavam assistindo a Live,
tivemos todo um preparo espiritual
para que pudéssemos apresentar o

melhor pra Deus e tudo que estivesse
sendo apresentado viesse ser

entendido pelas pessoas. Sou muito
grato a todas as pessoas que me deram

essa rica oportunidade (Pr. Renan,
Jéssica e principalmente aos nossos

Apóstolos).
 
 

Mais uma vigília abençoada, não tenho palavras
para descrever o mover sobrenatural. Nessa vigília
tivemos a oportunidade de envolver jovens dentro
da equipe enviar para apresentar uma peça e
cantar um louvor sobre o tema Semente frutífera,
foi um desafio dado pelo nosso Apóstolo Rowilson
e foi um prazer em cumprir. Tive o privilégio de ver
o Senhor usando cada jovem, a unção do Senhor
foi derramado sobre eles, jovens que eram tímidos
e quase a voz não saia no ensaio, e no momento da
apresentação todos eles me surpreenderam
falaram com ousadia e firmeza, Deus derramou
sua unção.
Quero aproveitar e agradecer os Apóstolos pela
rica oportunidade de liderar a equipe e poder
participar da live, pra mim é uma honra.
 

 

E para fechar o final de semana, não poderia ser
melhor o Avivamento voltou com os cultos
presenciais. Mas de uma forma adaptada e dentro
dos conformes pedidos do decreto. Mas não deixou
de ser um culto avivado.
Com a presença do grupo Revive Nations, Pastor
Cláudio Martins ministrou aos corações daqueles
que com muita alegria e sentimento de honra
estavam ali na noite de domingo (14) na Igreja Sede
de São Paulo.

 

O culto presencial que todos
esperavam 
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Jéssica Nascimento

Danrley  Guimarães  

Patrícia Silva 

Se estamos aqui hoje, foi porque o Senhor tem nos
sustentado, porque as palavras estão se cumprindo

em nós, pois estamos debaixo de uma cobertura
espiritual, debaixo de muita oração dos nossos

Apóstolos!” 
 

 disse Pastor Cláudio ao iniciar o culto. 
E disse mais

"Estamos aqui com propósito. Muitas
pessoas queriam estar aqui, mas não
puderam. E nós que estamos aqui é
um privilégio. 100 pessoas, número

profético".
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O culto deu continuidade com os Apóstolos Rowilson e Cristiane Oliveira na
Live do Avivamento no Facebook.
Liberando uma palavra de Vitória sobre todos os filhos do Avivamento.
Apóstola Cristiane iniciou com uma palavra aos nossos corações. Em Jó
19:25, fazendo com que todos aqueles que ouviam as palavras entendessem
que tínhamos tudo, Por mais que estivéssemos passando por tudo isso, nós
temos um grande Deus, nosso Redentor. E com ele venceremos.
E Apóstolo Rowilson fechando a semana com mais ensinamentos da
parábola e ministrando também em muitas outras áreas na vida de todos
que assistiam a Live.

 

Paz a todos os irmãos!
Gostaria de falar do prazer e alegria imensa de
está no culto presencial, como o salmista Davi
falou Salmos 27:4 uma coisa pedi ao senhor e a
buscarei: que eu possa morar na casa do senhor
todos os dias da minha vida, para contemplar o
resplendor do Senhor e aprender no seu templo.
Vemos o prazer e alegria do salmista Davi em
estar na casa do Senhor, em aprender na sua casa,
de sentir o calor da casa de Deus, hoje foi
maravilhoso louvar e orar na casa do pai, é um
privilégio em estar no templo do Senhor. Também
senti uma alegria imensa de ver alguns dos nossos
irmãos, mesmo sem o abraço físico, mas pelo
simples fato de olhar os nossos irmãos, encheu
meu coração de muito alegria, eu amo estar na
casa de Deus, de sentir o amor do Deus, de me
sentir privilegiada em estar na casa do pai, com os
nossos amados irmãos. Deus abençoe a todos!
 

E contamos também com a Ministração do Pastor
Renan Teixeira que nos trouxe uma palavra sobre
a vida financeira e orou pelos dizimistas e
ofertantes. Contou testemunhos de como Deus o
tem sustentado. E nos trouxe uma palavra de
gratidão à Deus, Por tudo que ele fez por nós e faz.

Para mim foi uma experiência
maravilhosa, pois já faz mais de 2
meses que estamos sem o culto
presencial. Foi um mover
extraordinário, sentir um renovo.
Pra mim também poder rever os
nossos irmãos e esta no culto
presencial é algo incomparável.

Pra mim foi maravilhoso tremendo
sentir a presença do Senhor, não

conseguia parar de chorar quando
começou a Live nossos apóstolos

louvando o senhor parecia que eles
estavam ali juntos conosco. Foi muito
bom está na igreja sede hoje só tenho

agradecer a Deus e aos meus apóstolos
por tudo que eles tem feito por cada um

de nós.
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“A gente tem que semear em terra
fértil. E a igreja Evangélica

Avivamento é uma terra fértil.
Quando à obediência, à bênção".

“Quanto mais frutos você dá, mais o nome
de Deus será glorificado”.

O Jornal Online Aviva News estava lá também
entrevistando alguns irmãos que estavam

presente:

E aqueles que também estavam
presente deixaram seu comentário

no facebook:

Evangelista Leônidas 

Evangelista Camila

Evangelista Iraneide 
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Cultura: Dica do JOAN

Hoje a dica de Cultura vai ser um pouquinho diferente. 
Hoje a dica é uma série de vídeos, para você se tornar a quarta

semente. E ter uma grande multiplicação ainda este ano! 
O Ministério Avivamento para as Nações tem uma playlist completa

no canal no YouTube: TV Aviva Nações.
O JOAN está disponibilizando através de um clique um acesso rápido a

todos esses vídeos. Só clique na foto e assista! 

Todo  servo de Deus para obter
sucesso, transformação,

libertação e resultado, precisa
ter uma vida de Jejum e oração.  

Assista essa palavra, onde os
Apóstolos Rowilson e Cristiane
Oliveira falará ao seu coração. 

Sabe como funciona um 
 uma célula? E como

começa? Assista e papel e
caneta na mão! 

Já montou sua
célula embrionária?
Agora veja o
próximo passo para
o crescimento.

E  mesmo em distanciamento á
Semente frutífera não para de

gerar. 
Então assista esse vídeo com
detalhes, como envolver cada

fruto nas ferramentas para
acessar as plataformas digitais
para um crescimento espiritual.
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https://youtu.be/Av6oQZxmg2w
https://youtu.be/4OsZbZRJJcA
https://youtu.be/UPSD1G16Dik
https://youtu.be/HdkHTezSckM


Clique na imagem e acesse já!
se vocêjá assistiu compartilhe com mais

amiguinhos.
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Resgatando Crianças para Jesus

Cuidando de cada Pequenino
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Pesquisadores:
Felipe Rodrigues

Ingrid Cristina
Maria do Rosário
Marina Antunes

Mais vídeos para toda a família! �

Aprenda muito mais com
esses videozinhos! 

Compartilhe com toda
família e amiguinhos.

https://youtu.be/-TYNMxElHSo
https://youtu.be/iNT5bJYvvPs
https://youtu.be/xcZWa1g5G8U
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https://www.youtube.com/user/TvAvivaNacoes
https://www.facebook.com/igrejaevangelicaaviva/
https://www.facebook.com/igrejaevangelicaaviva/
http://app.mobileradio.com.br/app/WebRadioAvivaNacoes

