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Nos evangelhos, nós podemos notar a grande
ênfase que o nosso Senhor dava a cada ser
humano. Todas elas com os seus problemas
eram muito importantes para Ele. 
Jesus buscava os perdidos, os pobres, os
indignos, os humilhados e também os que
foram abandonados pela família ou amigos. 
Em nossos dias, o nosso mestre continua a
buscar e salvar os perdidos entregando uma
nova chance pra recomeçar.  
Assim é sua igreja avançando todos os dias aqui
na Terra: novas pessoas recebem uma
oportunidade de salvação e transformação. 
 Através da igreja, centenas de vidas têm
recebido lindas oportunidades. Sem fazer
acepção alguma de pessoas, este ministério
trabalha calorosamente pelo sucesso de cada
indivíduo alcançado, levando todos os novos
discípulos a serem agrupados em algum setor
do ministério dentro da igreja e assim logo
passam a aprender novos ofícios que poderão
utilizar em algum momento em suas vidas. 
 

Muitos dos nossos jovens vieram de lares bem carentes,
alguns até sendo ex-usuários de drogas. Assim, eles
atravessam muitas lutas com desempregos, falta de
apoio moral, emocional e até psicológico.  
Por motivos como esses, muitos acabam por não ter
uma devida qualificação que o mundo a fora nos exige,
num momento de novas entrevistas de trabalho, por
exemplo.  
  Os novos ofícios que eles podem aprender na igreja,
vão desde técnicas de pintura estrutural, acabamentos,
assentamento de azulejos, reformas, construção em
geral, entre outros. 
Assim, são muitos os jovens que voltam para sociedade
depois desta oportunidade, bem mais fortes e bem mais
preparados para vencerem na vida.

“Através de apelo que o nosso Apóstolo
Rowilson fez para fazer a obra do Senhor , aí
comecei ir para o núcleo de Jandira e de desafio
em desafio eu fui aceitando e aí fui vendo a
minha conversão e vendo o Senhor Jesus
trabalhar na minha vida. Agradeço cada
comunhão que tive com os irmãos, que me
ajudou no processo de libertação. E com esse
envolvimento de ir em obras, ir ao núcleo e se
alimentar todos os dias da palavra onde eu vi o
trabalhar do Senhor e com envolvimento fui
vendo que fui consolidado através da casa do
Senhor. Agradeço a vida dos nossos Apóstolos e
perseverança da Cleusa e do Júnior
 em minha vida.
Agradeço mais uma vez a oportunidade”. 
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O PAPEL DA IGREJA NA SOCIEDADEO PAPEL DA IGREJA NA SOCIEDADE
Chega a 90% a taxa de brasileiros que declaram ir a igrejas, cultos ou serviços religiosos.

 A Igreja se mantém no topo das instituições que têm a maior confiança da população
brasileira, 34,3% dos entrevistados citaram a Igreja como a primeira colocada do 

ranking de confiança.
O que a sociedade espera da igreja ?

IGREJA: DANDO NOVOS DESTINOS E OPORTUNIDADES

André pode dizer com convicção que a igreja deu
um novo sentido a sua vida, e uma nova
oportunidade. André tinha uma vida totalmente
errada, uma vida no crime, onde muitos poderiam
querer sua morte e ser jogado na cadeia. 
Mas através de homens e mulheres que vão além
de levar a mensagem de Deus, lutam pela
restauração de vidas, a vida de André mudou
radicalmente. 

“Fui resgatado de vida errada com ajuda,
através da Cleusa e Júnior. Tomei um
posicionamento e mudei minha vida para
servir ao Senhor. Através da Igreja Evangélica
Avivamento para as Nações fui liberto, fui
restaurado. Ministério que mudou a minha
história”. 

O Ministério Avivamento para as Nações
tem estratégias de levar a cada vida alcançada
em fase de libertação de inclui lós nas obras
missionárias e obras civis. Desta forma essas
pessoas que estão sendo resgatadas fazem a
obra de Deus e ocupam suas mentes. 

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


Na vida de Ricardo, Igor, Kelvin e Tainã não
foi diferente. A realidade na vida deles são
distintas, mas a oportunidade chegou para
todos eles. 
Crianças e Jovens são incentivados, e na vidas
desses jovens foi assim. Através de
oportunidades. 
Ricardo chegou criança na igreja e hoje com
21 anos. Um jovem que poderia ter uma vida
totalmente diferente, Ricardo tem uma
profissão e uma visão diferente. 
“Faço parte do grupo dos Levitas, essa oportunidade
de aprender uma profissão na vida, foi no
acampamento da nossa igreja. Com o Apóstolo
Rowilson que sempre esteve  me ensinando passo a
passo a como fazer uma pintura perfeita ou melhor
como pintar!  O Apóstolo desde do início foi a pessoa
que me incentivou a ter essa profissão hoje, e
agradeço a Deus pela vida dele, hoje sou um pintor,
mas essa oportunidade surgiu lá atrás quando o
Apóstolo me incentivou e me ensinou a ser quem eu
sou hoje”. 

Além disso Ricardo hoje toca
 vários instrumentos. 

“Deus acreditou em mim, o Apóstolo
acreditou em minha pessoa e hoje
dou Graças a Deus por tudo, você que
ainda não tem uma profissão ou não
sabe tocar um instrumento, se
envolva na igreja, você fazendo a
vontade de Deus automaticamente,
as oportunidades viram, basta você
agarrar ou não, na época eu tinha
apenas 8 anos de idade,  hoje estou
com os meus 21 anos, sou profissional
liberal, e toco instrumentos para o
Senhor Jesus Cristo”. 

“E também através do ministério aprendi, não só uma profissão mas várias. Uma área
que me especifiquei bastante e gostei foi na área da pintura, aprender a pintar foi um
talento que foi  desenvolvido dentro da igreja, através do ministério e dos nossos
Apóstolos.
E com esse talento de pintura, Deus me levou a lugares grandes como mansão,
apartamentos e entre outros“. 

Jornal Online

AVIVA NEWS

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

FORMANDO JOVENS DE CARÁTER E EMPREENDEDORES 

“Igualmente tocar um instrumento, aprendi na casa
de Deus e as oportunidades foram surgindo, para
tocar em núcleos, na igreja e assim Deus foi dando
entendimento e sabedoria para aprimorar mais,
hoje toco instrumentos de percussão, violão,
cavaquinho e entre  outros, mas todas essas
oportunidades surgiram e eu agarrei elas pra minha
vida”. 

Hoje Ricardo entende como é
importante o papel da igreja, de
seus lideres e pastores em sua
vida. E que através de cada
oportunidade sua vida hoje é
diferente.

Igor teve a mesma oportunidade de seu irmão Ricardo e ele contou 
para nós seu depoimento:

“Aos meus 9 anos de idade foi onde comecei a
desenvolver os meus talentos para o Senhor, meu
primeiro instrumento foi o tan tan (instrumento
usado em músicas  de pagode e samba) e comecei
fazer apresentações, tocar na igreja e daí para
frente comecei aprender tocar outros
instrumentos, cavaquinho, violão e entre outros.
Agradeço a Deus pela oportunidade”. 

Além de instrumentos Igor também aprendeu a função de pintor, que
hoje também é sua profissão: 

Igor entende que através de cada oportunidade sua vida teve um chance, que
por muitas vezes se estivesse no mundão, sua vida não seria a mesma:

“Vejo que através do Ministério me tornei um grande homem de Deus, por que se eu
estivesse no mundo eu não teria valor nenhum.
agradeço a vida dos nossos Apóstolos por ter lutado sempre pelo meu crescimento”. 
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“Além da parte de gravações e edições ao
fazer os trabalhos com os fantoches, tem um
período anterior a tudo isso que eu
particularmente gosto muito, é o período da
escolha das  histórias bíblicas, cada texto que
será narrado e ilustrado, onde lemos e
relemos muitas vezes, extraímos cada vez
mais conhecimento da palavra de Deus, claro
que com o objetivo de praticar assim como as
crianças, muitas vezes são 3 horas pra
escolher qual será a história e definir o tema,
qual parte será narrada, lendo muitas vezes,
pra saber qual parte do texto iremos usar, até
onde iremos usar e checando as ilustrações. E
através deste trabalho eu também tenho
crescido muito, amo trabalhar com os
fantoches!
Grata aos Apóstolos pelo privilégio“. 

São dezenas e dezenas de crianças, jovens, homens e mulheres que através de uma oportunidade
tem mudado suas histórias, evitado tragédias e oferecendo um crescimento em muita áreas da vida.
Isso tudo porque através de uma verdadeira Igreja de Cristo com verdadeiros servos e missionários,

que tem lutado por uma causa, uma missão. O IDE de Jesus e o amor ao próximo. A igreja de
Cristo além de lutar pela eternidade de uma alma, é capaz de atingir a vida dessas pessoas e dar
um novo rumo, uma nova vida, na vida familiar, profissional, conjugal, emocional e espiritual. 

A igreja tem um papel fundamental em uma sociedade, a igreja pode transformar lares destruídos,
jovens viciados, crianças abandonas. Com isso temos uma transformação em cadeia, se um lar pode

ser transformado, automaticamente, os filhos não serão mais usuários de droga, o pai não mais
agride sua esposa, e a esposa não terá mais angustias e solidão. Desta forma o funcionamento de

uma sociedade será outra, o crime diminuí, a porcentagem de acidentes diminui, mortes, feminicídio
entre outros problemas que temos. 

A Igreja tem como função lutar por cada vida e lutar por cada alma.  
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“Se hoje eu não estivesse na casa de Deus
eu seria um jovem destruído, hoje agradeço
a igreja do Avivamento por enviar um bom
samaritano que me apresentou Jesus
Cristo”. 

Hoje Kelvin também através do trabalho da função de levita (levita: cuida da
manutenção da casa de Deus) aprendeu um pouco de tudo de construção civil,
pintura entre outros. Ele também é um profissional liberal e faz seus serviços.

“Deus me deu uma oportunidade de ser um levita em sua casa e tudo em minha
vida mudou, agradeço a Igreja Evangélica Avivamento para as Nações”. 

No Ministério Avivamento para as Nações
á uma amplitude de oportunidades, na
área de Mídia a igreja oferece dezenas de
projetos, foi assim que Tainã viu uma
oportunidade em sua vida. Oportunidade
de Crescimento Espiritual:

Kelvin também da mesma forma chegou na
igreja criança, na mesma realidade de
Ricardo e Igor, ele vive em comunidade,
onde muitos jovens se perdem no mundo das
drogas e crime, achando que só tem essa
realidade de vida. Mas uma igreja verdadeira
chegou na vida de Kelvin, e assim ele pôde
evitar muitas tragédias em sua vida!
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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!

24h conectando você ao Reino
de DEUS. 

Ouça a Web Rádio 24h, com
programações ao vivo das 9h
ás 18h. Mande seu recadinho,

grave  seu áudio. Participe
desta programação

abençoada. 
Mande o link para seus

contatos assim todos podem
ouvir e serem edificados
através da Web Rádio! 
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