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"Pois onde se reunirem 
dois ou três em meu nome, 
ali eu estou no meio dele." 

Mateus 18:20
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*A falta de autoconfiança, portanto,
pode acarretar a perca de uma série de
oportunidades na vida e na carreira.

*A falta de autoconfiança geralmente é
desencadeada por algum trauma ou
situação constrangedora por qual o
indivíduo passou em determinado
momento de sua vida.

*A vítima do coitadismo deixa de lado a
oportunidade de agir, aprender e
crescer.

*Vira meramente um espectador da vida

*Para que você consiga se livrar do
vitimismo, você precisa perdoar a si
mesmo.

*Se perdoar é fazer com que o sentimento
de culpa vá embora, não é dizer que não
tinha como fazer de outro jeito (isso é
vitimismo).

*As experiências ruins e os problemas são
fontes de crescimento, é por meio deles
que você aprende como, de fato, melhorar
como ser humano.

*O aumento da autoconfiança te permite
viver o dia a dia com mais leveza, com
dinamismo.

*Seu poder de realização é imensurável,
pois todo ser humano possui um
potencial extraordinário. 

*Não se torne refém dos seus próprios
problemas.
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Apóstolo Rowilson Oliveira 
Cura Emocional 

Filipenses 4: 12 - 13
 Sei estar abatido, e sei também ter abundância; em toda a maneira, 

e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome;
tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. 

 Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece.

O coitadismo é como se fosse um tipo de
doença causada por você e que afeta
somente você mesmo. 

Não deixe sua autoconfiança e sua
autoestima de lado para ser um adepto
de uma filosofia que promove que você
seja um coitado desistente ( desiste de
toda oportunidade).

Resultado de uma pessoa curada :
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Ter uma semana inteira de ministração
sobre um determinado tema trás um
aprendizado maravilhoso sobre nossas
vidas,  e nesta semana estivemos sendo
imersos na palavra de Deus a respeito do
tema " CURA INTERIOR "  quando falamos
em cura interior às vezes não entendemos
muito, mas tendo uma explicação durante
uma semana inteira  o Espírito Santo nos
leva a entender.  Todos precisamos ter uma
cura espiritual, pois assim estaremos
saudáveis pra ser instrumento de cura na
vida de outras pessoas, pois se estivermos
com a alma ferida, magoada, com
sentimentos ruins dentro de nós, como
poderemos ministrar que outra pessoa pode
ser curada sem nós termos feito uma higiene
na nossa. Em nossa alma se concentram
nossos sentimentos e emoções, sendo assim
se não cuidarmos dela o inimigo coloca
sentimentos como: ansiedade, angústia,
ódio, rejeição entre outros, esses
sentimentos levam o ser humano a estar
com a alma ferida, levando a consequências
muitas vezes irreparáveis, como podemos
obter a cura? 

Através da ministração do Espírito Santo
sobre nossa vida, a palavra de Deus nos
liberta e trás cura e restauração sobre nós,
levando nossa alma a estar em perfeito
estado, para assim estarmos prontos a ser
benção em outra vida, pois estaremos
mostrando que é possível sim ser curado na
alma, inclusive na edição passada do JOAN
tivemos dois testemunhos vivos de curas
interior. Sendo uma pessoa curada
emocionalmente consequentemente serei
uma pessoa feliz, viverei melhor,
conviverei melhor com as outras pessoas. 
Veja agora alguns comentários de pessoas
que receberam uma Cura Interior.
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RESUMO DA SEMANA  
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Como sempre nosso treinamento pra
embrionários tem sido maravilhoso
trazendo ministração de pessoas com
propriedade e direito de falar porque tem
vivido isso em suas vidas. Deus tem
cuidado grandemente do seu povo,
exemplo disso temos o missionário Igor
falando o quanto Deus tem sido
maravilhoso para com ele e sua família, 
 claro que através de obediência nos seus
dízimos e ofertas. E tivemos também o
Evangelista Rafael  trazendo sobre nós  que
é possível sim um Embrionário ser
Estratégico, montar sua célula e cresce,
todos eles tiveram a mesma dificuldade
que nós e Deus os fizeram vencer, e o
mesmo Deus impulsionou eles é o que
também nos levará a crescer, sendo
presencial ou pelas redes sociais. 

Mais uma vigília tremenda, onde ainda
tivemos Evangelistas do ministério orando
por vidas alcançadas através da campanha
"Posso orar por você?" 

Pra entendermos a dimensão e importância
no mundo espiritual da oração, quando
você ora você pede a intervenção de Deus
sobre a vida daquela pessoa e essa
intervenção trás liberação, trás liberação
pra assistir os cultos,  participar de uma
chamada de vídeo, enfim fazendo todas
essas coisas ouvindo a palavra de Deus logo
aquele discípulo estará firme mesmo
morando em outro país.  Também tivemos
ministração a respeito da nossa área
financeira, sendo obedientes a benção de
Deus virá sobre nossa vida. 

E como sempre tivemos aquele momento
kids abençoado onde todos aprendemos um
pouco mais do tema ministrado durante a
semana.  

E as participações dos irmãos através dos
comentários é de suma importância para
assim estarmos orando por lugares, pedidos
de oração entre outros.  

E pra finalizar louvamos a Deus pedindo pra
sarar nossa nação,  pois reclamar não
resolve, mas através da oração coisas
impossíveis podem acontecer. 
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VIGÍLIA DO AVIVAMENTO

TREINAMENTO EMBRIONÁRIOS  
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DESCOBRINDO TALENTOS
E hoje os nossos entrevistados são bênçãos e vem trazendo louvores abençoados nas vigílias e cultos. E
aí quer saber quem são? Vamos conhecer um pouco mais sobre a experiência do Missionário Danrley e

André Luiz de como está sendo fazer parte deste novo grupo da Rede de Homens.
Vamos lá!

A repórter e também Evangelista Patrícia Silva
começa perguntando ao nosso entrevistado
como está sendo fazer parte deste grupo da
Rede de Homens e veja o que ele compartilhou.

Estou muito feliz por estar envolvido neste grupo
maravilhoso e graças a Deus o Apóstolo esteve
nos colocando à frente do grupo de pagode onde
foram selecionadas as pessoas, os levitas
envolvidos na casa do Senhor, e foi dado essa
oportunidade para cada um de nós, foi
gratificante quando eu recebi essa notícia, está
sendo um novo desafio na minha vida, por que eu
nunca tinha tocado em um grupo ou com o outros
integrantes, foi sempre em casa sozinho, e assim
com apresentações tímidas, mas graças a Deus,
ele tem nos capacitado, tem nos honrado, não

somente na minha vida, mas também na vida
de todos os grupos que tem participado,
estamos vendo a possibilidade de
aprendermos novos ritmos e também novos
hinos e apresentar cada vez mais o melhor
para o Senhor. Esse é um desafio um pouco
diferente do que já somos desafiados com
relação a ganhar almas, em relação a estar
compartilhando e divulgando as redes sociais,
mas também paralelamente eu vejo Deus
agindo poderosamente.

E hoje qual o instrumento que você 
toca no pagode?

ARTIGO EXTRA:

NA ÚLTIMA EDIÇÃO O INTEGRANTE RENILTON DE
JESUS FALOU DAS SUAS COMPOSIÇÕES. 
E TENHO CERTEZA QUE VOCÊ QUE TOCA OU QUER
APRENDER TAMBÉM QUER SER UM COMPOSITOR DE
LOUVORES. ENTÃO VÃO 4 DICAS:

Como Compor Louvores?

1 LEIA A BÍBLIA. A BÍBLIA É A FONTE PRINCIPAL
PARA CRIAR HINOS. É A SUA BASE FUNDAMENTAL

2. ORE. ATRAVÉS DA ORAÇÃO DEUS PODE TRAZER
UMA FRASE, UMA ESTROFE. ESTEJA ABERTO PARA
OUVIR A VOZ DE DEUS. ÁS VEZES SUA ORAÇÃO
PODE SE TORNAR UM LOUVOR. 

3. BUSQUE O ESPÍRITO SANTO. ELE QUE VAI TE
CAPACITAR 

4. USE O Instrumento, SEJA DE CORDAS OU
PERCUSSÃO. TOQUE E DEIXE A INSPIRAÇÃO DO
ESPÍRITO SANTO TE ENVOLVER. 

ESCREVA, CANTE, LOUVE, VOCÊ É UM
COMPOSITOR! 

Olha eu oficialmente toco cavaquinho, mas estou
lutando para aprender tantã, o rebolo, mas a
prioridade é que cada um aprenda um pouquinho
de cada, para que com isso nós possamos
entender mais, o que é o ritmo do samba, não
somente voltado para o cavaco mas aprender os
outros instrumentos de percussão é essencial
também para a evolução do cavaco.

E poder acompanhar este novo grupo
realmente tem sido benção em nossas vidas

 e sendo assim Danrley deixa suas
considerações finais.

Eu quero agradecer a rica oportunidade que eu
tenho recebido e também falar para os irmãos
se envolver no grupo de pagode, temos visto a
comunhão dos irmãos, vão aprendendo uns
com os outros, neste grupo temos pais e
homens de família que muitas vezes se
dedicam e renunciam um tempo do seu
trabalho para estar se envolvendo, ensaiando,
e nós temos ensaios periodicamente para
poder aprimorar cada vez mais e dar o melhor
para Deus, então agradeço pela oportunidade.
E você que é jovem, adulto, não tem idade para
aprender, não tem dificuldade para estar
aprendendo, é uma questão de dedicação e
colocar primeiramente o Espírito Santo à ente.
Muito Obrigado!

E não para por aí, o  Missionário André
Luiz, mais conhecido como Madrugada,
também deu uma entrevista que logo
iniciou falando de como está sendo
participar das lives que é um evento
diferente ao qual ele ainda não tinha
participado e como está sendo para ele
fazer parte do grupo de pagode da Rede de
Homens. Acompanhe agora o que ele
respondeu.

É uma satisfação muito grande estar
participando na vigília e cultos, e eu sou muito
grato de estar participando junto com os
irmãos, mostrando aquilo que a Igreja do
Avivamento propõe para nós, que é o
crescimento, a libertação sobre nossas vidas, e
é muito gostoso você estar aprendendo a tocar
o pagode junto com os irmãos, estarmos em
comunhão onde um aconselha o outro, às vezes
nos ensaios algo sai errado, mas vem outro e
logo te ensina a maneira correta de se tocar. 
 então é muito gratificante estar participando
do grupo de pagode, essa oportunidade que o
Apóstolo deu para cada um de nós, e a cada dia
estamos buscando o crescimento e o
aperfeiçoamento sempre.

“Eu toco o tantã e toco ele há
um ano e a cada dia aprendo
mais a tocá-lo. Eu gostaria de
agradecer aos Apóstolos
Rowilson e Cristiane pela
oportunidade, e desejo que
mais pessoas venham se
envolver, não somente nós, mas
as que estão chegando agora
também e as que já estavam no
Avivamento também, pois as
portas estão abertas. Muito
Obrigado”

André nos fala um pouco também qual é
o instrumento que ele toca no grupo

Entrevistas Ev. Patrícia Silva
Produção de Texto: Cátia Ramos e 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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