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Quando Deus tem um chamado na vida de um homem,
torna-se quase impossível podermos calcular a dimensão

em que ele será levado. Ao recorremos à bíblia, nos
deparamos com  homens comuns que aceitaram cooperar

com o Deus Todo Poderoso e, através de sua obediência, não
somente suas vidas, mas a vida de muitos outros foram

radicalmente transformadas.

Há inúmeros casos...
O Deus Todo Poderoso, chamou e separou Abraão para ser
"uma benção", sim, o "pai de multidões", aquele em que

"todas as nações da Terra" seriam benditas. 
Abraão atendeu ao chamado.

Moisés avistou uma sarça ardendo em chamas e se
aproximou. Deus o chamou. Revelou seus propósitos e
declarou-lhe sua visão. Moisés atendeu ao chamado.

No caminho para Damasco, Saulo caiu por terra depois de
receber uma visitação do Senhor Jesus. Também este se

prostrou aos planos do Mestre. Posteriormente tornou-se
Paulo, um dos maiores líderes cristãos.

Em todas as épocas, Deus tem separado e ungido seus
profetas para sua maravilhosa obra, a Grande Comissão.

Não é diferente que o Apóstolo Rowilson Oliveira, atendeu
do mesmo modo ao  chamado Divino. 

Um homem que, em épocas de enorme "confusão",
reconhece a voz de Deus e direciona seu povo e família. Um

pastor que dá a vida por suas ovelhas. Um profeta que leva o
Evangelho de Cristo em tempo e fora de tempo, seja em
frente às luzes e câmeras gravando programas de Tv, ou

mesmo em campo aberto ou mediante o púlpito. 
Um Levita que luta por realizar obras e projetos junto com

sua equipe de obras.
Um esposo e pai zeloso e em tudo muito sábio.

Apóstolo Rowilson Oliveira, é com enorme alegria e gratidão
que deixamos aqui a nossa singela homenagem, os nossos

parabéns e felicidades, de todos nós 
"Igreja Evangélica Avivamento Para as Nações"
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Neste dia tão especial quero parabenizar
meu esposo, dizer que eu o amo muito,
que a cada dia mais fico maravilhada em
ver o quanto ele tem a direção de Deus, a
unção de Deus, a sabedoria de Deus, em
tudo o que ele faz.
Estamos em mediante a uma pandemia
que tem muitas pessoas que estão com
seus projetos, seus planos, digamos
paralisados, por conta da mobilidade
atual, mas com relação a ele, eu tenho
visto seus projetos fluírem, a cada dia
mais avançarem, nenhum projeto parou,
ao contrário eu tenho visto, a
criatividade ao decorrer da pandemia, a
criatividade em inovação em tudo o que
ele faz, trazendo para nós os alimentos
diários através das nossas redes sociais,
da web rádio, das lives, da página do
facebook, do Instagram. Eu vejo o quanto
ele tem sido direcionado por Deus, e
nesta pandemia tem avançado em nos
alimentar a cada momento.
Sem contar como esposo, na vida
particular, o quanto ele tem sido aqui em
nosso lar, nosso melhor amigo, nosso
conselheiro, a todo momento ele tem
estado conosco, e sempre com palavras e
atitudes de uma direção de Deus sobre
nossa família, sobre nossa vida.   
Isso é maravilhoso e eu só tenho a
agradecer ao nosso Deus. E pedir ao
Senhor que  a cada dia, a cada momento,
esteja fortalecendo no poder do Espírito
Santo de Deus, eu o amo muito, estou
muito feliz por ele estar completando
mais um ano de vida. 
Que Deus abençoe a tua vida meu esposo,
e que eu possa ter a sabedoria e
competência de estar sempre ao teu lado
em nome de Jesus.

AVIVA NEWS

Esposa Cristiane Oliveira:

Apóstola Cristiane com muito amor e
carinho deixou seu recado também, e
contou como a vida de um Homem de
Deus pode ser espelho para uma
geração e para a família:

Feliz Aniversário meu Paipóstolo! 
Que o papai do Céu, te abençoe nesta data tão
especial, que encha sua vida de prosperidade, que te
dê sabedoria (assim como tem dado a muito anos).
E quero dizer que você é muito especial para mim,
tenho orgulho de ser seu filho biológico e filho na
fé. E dizer que estamos juntos para qualquer
situação. E eu sei que o senhor está com saudade de
mim, mas logo, logo estaremos juntos novamente.
Deus abençõe amo sua vida, um beijão, tamo junto! 

Família Sacerdotal

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

São Paulo 17 de Julho de 2020

Para Samuel faltam sempre palavras
para poder expressar o orgulho e a

gratidão que ele tem pelo pai. Mas ele
fez questão de mandar fotos para poder

transmitir seu amor:

Bebelle também deixou seu recadinho, 
e usou sua criatividade para

homenagear seu papai tão especial:

Te amo papai! 
Parabéns e
obrigada 
por ser 

o melhor pai
do mundo.

Edição Especial 
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Uma história pode ser contada por diversas pessoas, 
de muitas maneiras e versões.

Uma biografia pode ser contada e relatada por um escritor, somente com
depoimentos e um olhar de pessoas que tiveram momentos e experiencias com

o protagonista da biografia. 
Hoje vamos contar uma história, passar uma experiencia de vida, transmitir
uma trajetória. Através de depoimentos queremos aqui contar a trajetória de
um servo, de um visionário, de um pai, um mestre, um amigo, de um Profeta. 

Atrás de um grande Homem de Deus á um povo de Deus, com vidas
transformadas, com destinos mudados:

Tv Aviva Nações - TAN www.avivanacoes.com.br

Eu devo muito a Deus e ao nosso
Apóstolo. 
Eu lembro das viagens, eu nunca tinha
saído de São Paulo e cheguei a conhecer
o Brasil, várias cidades. 
Fui também para fora do Brasil.
Andradas, foi minha primeira viagem
com o Apóstolo, desde aquela época o
Senhor Jesus já começou a abençoar
minha vida. Então, graças ao Apóstolo
uma parte da minha família, já está aos
pés de Jesus. 
Eu tenho conhecido vários lugares, fiz
coisas que eu nunca imaginei que iria
fazer. E hoje eu com 85 anos, vou para
Minas, faço viagens missionárias, fui e
vou para Argentina por diversas vezes, e
Deus tem me fortalecido, estou firme
fazendo a obra, lutando para ser um
estratégico, e Deus tem me abençoado.
Tenho vitalidade que Deus me deu,
graças a esse ministério que o Senhor
dirige, tenho três gerações na casa de
Deus, eu, meu filho e meu neto nos
caminhos do Senhor, graças a esse
Profeta. 

Pra mim é um momento muito especial. 
Onde eu vou parabenizar o Ap Rowilson. 
Referência tremenda na minha vida. 
É uma honra. Onde eu cheguei neste
ministério e tem acrescentado algo
muito importante na minha vida. 
Muitos momentos maravilhosos que já
passei neste ministério. Um dos
momentos inesquecíveis, onde foi
colocado um projeto de uma viagem,
nesta época nunca tinha viajado, nunca
tinha me hospedado em um hotel e nós
fomos para Brasília. Foi minha primeira
viajem com nossos Apóstolos e com os
irmãos, logo quando eu cheguei no
ministério. Foi uma viajem muito
marcante, bem proveitosa. Algo que até
hoje não saiu da minha mente. Meu filho
com 11 anos de idade na época ficou
maravilhado com a viajem, por que a
gente nunca tinha viajado. E nós fomos
muito bem tratados pelos nossos
Apóstolos, hospedagem muito boa, o
evento em si foi marcante e
maravilhoso. Tenho todos os motivos
para agradecer pela sua vida, e pode
contar comigo Apóstolo! Louvo e
agradeço a Deus pela sua vida.

@igrejaavivanacoes @igrejaevangélicaaviva

Trajetórias

Com muita emoção, Sr Antônio
contou para nós em lágrimas
escorrendo pelo rosto a suas
experiências:

Sr. Antônio Rosa 
Uma Trajetória de vida

Rose também com muita gratidão e
felicidade, nos contou com muita

espontaneidade as suas
experiências:

Rose Mendonça Trajetória de
Oportunidades 

AVIVA NEWS
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Cheguei no ano de 98, estou a 22 anos no
Ministério. De todas as ministrações e palavras
proféticas que eu ouvi, palavras essas que veio do
Apóstolo Rowilson, todas as palavras que foram
concretizadas. 
Vim do Norte de Minas, com quadro de depressão
por conta de uma decepção sentimental, quando
eu cheguei, os Apóstolos abraçaram minha causa. 
Cheguei na igreja em Junho, eu passei 3 meses
internada, logo depois sai e em Setembro comecei
a frequentar a igreja diariamente. A intenção de vir
pra São Paulo era trabalhar, conseguir um
dinheiro para começar uma construção de uma
casa na no Norte de Minas, então depois de um
tempo, chegou o mês de Dezembro eu e minha tia
Rose Mendonça fomos na igreja pra se despedir
dos Apóstolos, e agradecer por toda dedicação e
cuidado. 
Chegando lá o Apóstolo disse uma frase, 
 sugerindo que eu não voltasse para o Norte de
Minas, por que lá eu não teria o acompanhamento
da igreja, não teria a comunhão dos irmãos, e todo
aquele mal que estava ali sobre minha vida,
aquelas perturbações, aquele estado de loucura
poderia retornar sobre minha vida novamente,
então eu recebi aquela orientação, como se fosse
de um pai. E todos os planos que tínhamos de
retornar para Minas deixamos de lado. E eu e
minha tia entendemos e fomos obedientes sobre
aquela orientação, e estamos aqui firmes, eu
liberta a 22 anos neste ministério, 22 anos de
vitória.  Então decidimos ser obedientes, abraçar a
causa de Cristo e andar juntamente com eles.
Então a partir dali, foi mudada toda a nossa
trajetória. Este ministério está no nosso coração, e
sou grata a Deus pela vida do Apóstolo. 

Uma experiência que me marcou
muito, foi em uma das construções,
na sede. Tivemos uma reunião de
líderes e ele deu uma notícia que
iríamos levantar uma obra, em um
terreno que foi adquirido. E então ele
perguntou quem poderia ser
voluntário, e eu fui uma das pessoas
que se levantou. Quando cheguei na
obra, eu me surpreendi, pois eu
tinha pouco tempo na casa de Deus,
cheguei ali depois da escola, no
período da tarde, no horário depois
do almoço, o terreno não tinha nada,
a obra tinha uma ou duas semana
abrimos ali o portãozinho de
madeira, então o Apóstolo estava ali
tirando um descanso, que nós
chamamos de sábado. Com sua
roupa de trabalho, simples, com seu
sapato colocado sobe a cabeça como
travesseiro, e ali ele estava
descansando. Eu entrei e nem o
reconheci, porque na minha visão
Pastor era de gravata e terno, esse
era meu conceito de Pastor. E vi ali o
Apóstolo, com uma humildade,
paciência, juntamente com os
irmãos. Eu aprendi muito, cheguei
sem saber nada, com apenas 15 anos
de idade, mas me coloquei para
ajudar nesta obra. E foi um
discipulado,comunhão, aprendizado.
Foi um privilégio.
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Trajetórias
Cida não deixou a oportunidade passar, e
contou para nós com muito amor a sua
libertação e mais um pouco da sua história
através da trajetória de Ap Rowilson.

Cida Mendonça, Uma Trajetória de Obediência

Pastor Renan chegou bem jovem,
e presenciou muitas experiências
com Apóstolo Rowilson, e contou

com muita satisfação sua
experiências através da

Trajetória de Ap Rowilson. 

Pastor Renan Teixeira Uma
Trajetória de um jovem 

Edição Especial
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Umas das oportunidades que
queremos aqui lembrar, é uma viajem
que fizemos para Pós, para a passeata
que fizemos ali com os irmãos.
Conhecer tantos irmãos, fomos bem
recebidos, bem tratados. Entre outras
viagens como Brasília, Vitória da
Conquista, quantos lugares tivemos
oportunidade de estar. 
Em Santos também onde ficamos em
um hotel chic, de frente pro mar.
Jamais poderíamos imaginar isso em
nossas vidas e foi através da sua vida
que foi proporcionado cada
oportunidade dessa.
Já tivemos o privilégio de ser
professores de filhos de Pastores,
ministrar em congressos, grande
privilégio, somos gratos por isso.
Percebemos que tudo o que o senhor
faz, é para beneficiar as nossas vidas.
E devemos sempre lembrar de cada
detalhe, isso dá um crescimento
espiritual nas nossas vidas. Um
momento também que me lembro é
no Vale da Benção, junto com os
irmãos, o senhor juntamente conosco,
e esse dia foi inesquecível para nós,
passamos o dia inteiro, orando
buscando a Deus, e agradeço a Deus
por isso. E até hoje o senhor faz
grandes coisas por nossas vidas. 

Eu cheguei na casa de Deus
criança, com 9 anos de idade, eu
cheguei e não sabia nada, eu não
tinha uma profissão, eu não sabia
o que eu queria da minha vida. O
que eu sou hoje agradeço a Deus
pela vida do nosso Apóstolo, que
me ensinou uma coisa simples,
pegar no pincel, algo muito
simples, mas que mudou a minha
vida. Me ensinou, a pintar, fazer
um recorte, pegar em um rolo.
Hoje eu tenho 21 anos e tenho uma
profissão. 
O que me marca muito é a
humildade do nosso Apóstolo, ele
é Apóstolo, mas ele é servo. Ele
não fica ali somente com terno e
gravata. O que me marca muito é
ali na hora da comunhão a noite
no pré acampamento, nos
deparamos com todos os irmãos
ali com a roupa suja, o Apóstolo
com a roupa suja também e aquele
mover de Deus. Isso que me
marca, me incentiva a ser cada vez
mais humilde, ser uma pessoa de
Deus, um Servo. 

AVIVA NEWS

O Jovem Ricardo, também nos
relatou com muito orgulho a sua

experiencia e as oportunidades que
teve e tem através de Apóstolo

Rowilson Oliveira.

Levita Ricardo Campos Uma
Trajetória de Servo 

São Paulo 17 de Julho de 2020
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Um casal que também deixou seu
depoimento foi Paulo e Jacira, que com
muita alegria e motivação nos contaram
experiências importantes: 

Paulo e Jacira Uma Trajetória de
realizações

Edição Especial
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Algo que me marcou muito foi no começo da
obra, no Embú das Artes no Espaço El Roi, (onde
hoje a obra já está construída). Eu me lembro
que foi um momento difícil  na vida da nossa
Apóstola Cristiane, e nosso Apóstolo junto
conosco, lutando pela obra, juntamente
conosco, não deixou transparecer nada para
nós, eu lembro que bem no comecinho da obra
foi muito difícil, não tinha água, não tinha luz,
não tinha nada. Não tinha nem um local para
nós almoçarmos. Eu lembro que os Missionários
Rodrigo e Frank levavam as marmitas para nós
almoçarmos, na época não tinha nada, não
tinha um local para almoçar. 
Então o Missionário Jovilson pegou uma pedra,
colocou ali no chão e nosso Apóstolo sentou
naquela pedra e almoçamos todos juntos, foi
onde impactou minha vida, me ensinou muito.
O Apóstolo junto conosco, nos discipulado, nos
ensinando a ser homens de Deus, nos ensinando
a trabalhar na obra civil, pegar uma obra do
começo. Eu aprendi muito!

AVIVA NEWS
São Paulo, 17 de Julho de 2020
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Contra fatos não há argumentos, Jovilson
contou um depoimento que trouxe um grande
impacto na sua fé, uma experiência vivida
através de um Profeta de Deus:

Levita Jovilson Solidade  
Uma trajetória de conquista

Eu quero lembrar aqui de uma viajem que
fizemos a Cabo Verde. Eu lembro que chegou ali o
horário do café, o senhor disse uma frase: Deus
não fica devendo nada pra ninguém!
E de fato, dentro de pouco tempo, parece que já
estava sendo traçado por Deus. Assim que
terminamos aquela obra, automaticamente o
Senhor Jesus usou a vida do Pastor Pedro, deu
uma estrutura, uma igreja para o nosso
ministério ali em Campos Gerais. E isso marcou a
minha vida, e realmente à partir dali eu comecei a
compreender que quando fazemos as coisas pra
Deus, Deus não fica devendo nada a nós. Isso foi
uma das viagens, mas foi algo marcante na
minha vida.

Quando falamos é uma coisa, mas quando
falamos e fazemos, mostrando em

atitudes isso atingi muito mais. Foi o que
aconteceu com Evangelista Jailton. 

Evangelista Jailton Ferreira, Uma
Trajetória de Humildade 

Edição Especial

Manoel Silva, Uma trajetória de uma nova vida
Pra mim foi uma oportunidade  depois que entrei neste
ministério. Porque eu poderia estar morto, eu levava uma
vida de destruição. Mas eu devo muito a Deus e ao Apóstolo 
por tudo o que fizeram e fazem na minha vida.
Sempre fui aos Pré Acampamentos, tive honra de sempre
estar viajando ao lado do Apóstolo, muitas lembranças.
Sempre ao lado dele, ele tem me orientado, sempre foi um
amigão, um paizão, sempre orando pela minha vida, pela
minha família. Se não fosse pela vida do Apóstolo, talvez
hoje eu não estaria aqui contando história, contando
experiências de viajens, experiências junto com ele.   
Um momento marcante pra mim foi no Acampamento, 
estávamos ali na obra, no pré acampamento e estava tudo
preparado pra chover, e ele disse: - vamos continuar com o
trabalho. Então ele pegou foi ali e olhou pra cima e orou a
Deus para não chover, e não choveu. 
Eu vivia no lamaçal do pecado, vim debaixo, e através desse
ministério profético, ministério onde através do Apóstolo
muitas vidas são transformadas, inclusive a minha.  Eu
sinto muitas saudades dele, de estar ao lado dele!

Um amigo de Deus te aproxima de Deus. 
Um amigo de Deus te aconselha e se preciso te
tira até do perigo. 
Assim foi o que o Sr Manoel contou, muito
emocionado ao falar que além de Profeta,
Apóstolo Rowilson é um AMIGÃO!
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Um dos momentos que marcam nossas vidas,
nossa alma e nosso espírito, são os trabalhos
na obra no Embú, no acampamento. Graças à
Deus temos um Apóstolo que nos leva entender
e a conhecer, e saber fazer aquilo que Deus
permite em nossas vidas, fazer a obra Dele.
Um dos acontecimentos na minha vida, que
também me marca é que eu não pensava em ir
para outros países, fazer viagens. E Graças a
Deus eu estou aqui, já fui pra Argentina, isso
me marcou muito, eu nunca que pensava em ir
a outros países. Também tem muitos outros
países que posso estar indo também, em nome
de Jesus. Quando nos colocamos, Deus nos usa,
para que possamos fazer à vontade Dele.

Nada melhor que andar com o líder,
ver com seus próprios olhos

exemplos de vida, de atitude e
procedimento. Evangelista Nísia tem

visto isso ao longo desses anos ao
lado do Apóstolo:

Evangelista Nísia Correa, 
Uma Trajetória de Motivação

Um momento que me marcou muito,
foi uma viagem a 15 anos atrás quando
fomos para Goiás. 
Uma viajem abençoada, você não via
ninguém reclamando, ninguém
murmurando, todo mundo motivado
para chegar logo no local, todos ali
sedentos para fazer a obra de Deus
naquela igreja, nós víamos a motivação
do Apóstolo, como sempre ele teve, de
ganhar almas, de fazer a obra de Deus.
Quando chegamos no local, não tinha
água, todo mundo cheio de pó, mas
mesmo assim saímos para
Evangelismo, batemos em tantas casas,
tantas portas foram abertas,
alcançamos muitas vidas, muitas
crianças. E nós víamos a alegria, a
felicidade a satisfação do Apóstolo
Rowilson naquele lugar. E essa foi uma
viagem que mais me marcou, porque
foi a mais longa, umas 16 horas de
viagem, eu tinha uns 5 anos na igreja,
mas só de ver a alegria, a motivação do
Apostolo, me enchia de alegria.

Deus sempre acrescenta novas coisas,
novas oportunidades, novas vidas.
Alfredo Sairosse foi um Missionário
trazido por Deus para o Ministério
Avivamento para as Nações. Após uma
palavra liberada do Profeta Rowilson para
os missionários que estavam na África
em Chimoio Moçambique, os missionários
do Avivamento ao descerem da
Montanha Cabeça de Velho, ao encontrar
Alfredo, ele pode ter um novo de Deus
sobre sua vida, uma oportunidade e
novas coisas sobre sua vida ministerial e
família. 

Trajetórias

AVIVA NEWS

Não a idade para novas experiências, e isso o
Sr Nilo está de prova viva. Através do
Apóstolo sua vida no ministério tem
acrescentado novas experiências:

Nilo Trajetória de Novas Experiências 

São Paulo 17 de Julho de 2020

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

Missionário Alfredo Sairosse, 
Uma Nova Trajetória 

Parabéns Apóstolo, que Deus te abençoe para
sempre, que Ele aumente cada vez mais anos de
vida. E mais força para essa batalha, do mundo

espiritual. Aqui é o Alfredo, de Chimoio,
Moçambique - África. 

Glória a Deus por essa maravilha!

Edição Especial
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Uma das oportunidades que eu mais me
lembro, foi no Jd do Lago, o qual tive a
oportunidade de fazer parte do núcleo e
oportunidade de estar fazendo o louvor
juntamente com alguns irmãos. Infelizmente
quando eu começava a tocar eu cantava fora
de tom, e você via uma paciência do nosso
Apóstolo Rowilson de me ensinar todas as
segundas e quintas, às 19hr tínhamos a
oração no núcleo, e logo depois eu ficava com
ele tendo um período de aula de canto, tirar o
tom da nota, saber cantar. Eu graças à  Deus
cresci ao lado do Apóstolo. 
Em seguida vieram outras oportunidades,
fazer parte dos levitas, eu cheguei a trabalhar
como levita aproximadamente com 12 anos
de idade e quantos ensinamentos, quantas
horas de dedicação para nos ensinar,
mostrando as ferramentas, como se monta
um portão, como se corta um ferro, uma
madeira, como ser um pedreiro, um pintor,
um encanador, como gerenciar e ser um líder
de uma equipe, separar setores de serviços.
Ele teve todo cuidado de nos ensinar, mesmo
nós sendo pré adolescentes, jovens, ele sabia
que um dia nos tornaríamos profissionais
naquilo. E Deus ensina ele e ele nos ensina. E
todos que se aproximam dele e está disposto
a aprender, ele está disposto a ensinar, lutar
por cada vida. 

Pra mim é uma honra poder se envolver
nas obras como levita, se envolver nas
viagens missionárias, poder estar
servindo ao nosso Deus, e ainda mais
juntamente com o nosso Apóstolo, que
é um levita autêntico, ele nos corrige e
ensina. Uma lembrança que quero aqui
dizer, foi em uma viajem que fomos
para Poços de Caldas á Campos Gerais,
passamos ali o dia inteiro juntos, e pra
mim foi um momento muito especial. E
algo ali me tocou e me chamou muito a
atenção, o Apóstolo virou pra mim e me
disse: 
Leônidas, seja grato. Seja grato em tudo
e por tudo, á Deus. Então você verá que
Deus escancara as portas pra você. E eu
fiquei ali pensando que tipo de gratidão
é essa que o Apóstolo está falando. E
aquilo ecoava no meu coração. Então
passados alguns dias eu ainda com
aquilo no meu coração, eu orei a Deus e
pensei, eu sou grato por tudo, sempre
agradeço. Mas cheguei a conclusão que
a a gratidão não é só no falar, mas é
também em atitudes, a gratidão a Deus
também é apresentar a Deus com
atitudes daquilo que estamos
apreendendo.  
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Tem pessoas na nossa vida que fazem
além daquilo que imaginamos, assim
foi Apóstolo Rowilson na vida de Igor
Campos, um jovem que encontrou um
pai espiritual, um mentor e um
companheiro na fé.

Levita Igor Campos 
Uma Trajetória de Aprendizado

Quando uma palavra entra na alma,
surge um efeito sobre a nossas
vidas. Foi isso que aconteceu com
Leônidas, uma experiência
ia através de Homem de Deus:

Evangelista Leônidas
Trajetória de Gratidão
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