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Eu estava em casa quando Deus estava me
incomodando eu não estava aceitando a
mesmice , então eu falei:
- Deus tenho que fazer algo! Me ajuda e lembrei
da Ministração do Apóstolo Rowilson, falando
sobre Paulo que nos tempos de hoje ele seria
muitíssimo usado por Deus.
Coloquei isso na cabeça, então sentei comecei a
entrar em grupos do Facebook.
Falei assim: - Bom... Quero conhecer outro País
mas se eu for mandar solicitação pra uma
pessoa de outro lugar e essa pessoa for nascida
naquela nação, eu não vou saber falar a língua
dela, então vou procurar alguém que saiu do
Brasil e foi pra outro País, porquê  poderei
discipular falando português.
De repente entrei em um grupo de Brasileiros
que foram pra França, mandei uma mensagem
pra 5 pessoas me apresentando e falando que
sou missionária do Brasil e falei que estava
orando pela vida deles.
A Sophia deu um sinal.....
Opa!!! Já entrei lá enviei uma solicitação e ela
me aceitou, fui falando que Deus a ama que ela
é muito preciosa para Deus. Convidei ela para
assistir a live e compartilhei o post do culto.
Daí ela falou que lá era de madrugada. Nessa
hora, meu Deus fiquei sem chão! Veio na minha
mente: aaa ela não vai querer assistir porque é
de madrugada, daí o Espírito Santo disse: nãooo
desista!

O mundo digital não tem fronteiras no
sentido físico e espiritual!

As igrejas e ministérios que
prosperarão, são aquelas que

entenderem que a era digital não é uma
ameaça, e sim, uma oportunidade e

ferramenta para evangelizar! Acreditar
que você pode ser usado por Deus e
entender o propósito de Cristo para

cada um de nós.

O que tem sido O AVIVA ONLINE? 

Fui gentilmente e com sabedoria e
estratégia, falei que o culto ficava gravado
que quando ela pudesse assistir poderia,
que eu não queria atrapalhar seus afazeres.
A noite tenho a surpresa, eu mencionei ela
e ela começou assistir.
Todos os dias converso com ela em uma
hora que eu sei que ela não está muito
ocupada porque ela tem 4 filhos e 1 esposo,
uma delas é uma bebezinha de 7 meses
Chamada Sophia. 
Dia a dia vou orando por ela e
compartilhando as coisas da igreja e
ensinando ela pouco a pouco até ela se
sentir em casa.
É muito gratificante, ela fica muito feliz e
todos os dias tiramos fotos, minha família
fala com a dela, as crianças também. E vou
perguntando várias coisas sobre o País,
inclusive lá é verão e faz 43 graus e a noite
33. Então pensa em uma mulher forte e
guerreira ,ficar no calor desse, com uma
bebezinha no colo e ainda assistir o culto de
madrugada, é só o Espírito Santo que faz
isso.
Agora eu oro e peço a Deus pra me dá
sabedoria para cuidar espiritualmente
dessa vida.
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ENTREVISTA COM PASTOR CLÁUDIO
MARTINS E EVANGELISTA

LETÍCIA  CAETANO

E na Vigília o Joan estava lá entrevistando os
líderes que tem visto o mover de Deus em suas
células. E não podemos deixar de comentar que os
líderes entrevistados da noite foram os que se
destacaram com o número maior de vidas
apresentadas no alcance do Aviva Online. 
Assim Pastor Cláudio Martins  contou um
pouquinho pra nós como tem sido esse impacto do
Aviva Online em sua vida e em suas células:

“Paz seja convosco meus irmãos,  tem sido muito gratificante ver o agir de Deus na vida das
pessoas alcançadas, estive compartilhando na vigília que pessoas tem me mandado convites de

amizade no Facebook justamente porque veem que sou um servo de Deus, que na minha página
tem muitos compartilhamentos e conteúdos que mostram isso”. 

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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“Uma família lá do núcleo de Carapicuíba que
estava assistindo as lives, pegou o endereço da
igreja e chegou na sede de surpresa, tudo isso é

reflexo do que Deus tem feito”. 

Evangelista Letícia também testemunhou para nós o
que tem sido o AvivaOnline na sua vida e na de suas

células. Ela começa falando de sua gratidão a vida dos
Apóstolos,  e também do Pastor Cláudio por toda

oportunidade recebida no ministério.

“Realmente recebemos pela fé,  que vamos alcançar as nações,
mais em meio a essa pandemia nos perguntamos,  como?

Mais em meio a toda essa situação aprendemos que o Senhor
abre portas onde o diabo quer abrir um buraco, minha família

mesmo tem se aproximado através do aviva online. 
É possível sim alcançar e consolidar pessoas através das redes

sociais”. 
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Para a surpresa de Pr. Cláudio, uma família
inteira veio à Vigília na Igreja Sede de São
Paulo, olha só o que ele contou para nós: 

Matérias Jornalísticas: Gabriela Machado 
Produção de Texto e Entrevistas:
Rosário Regiane e Gabriela Machado

Ev. Fátima Silva uma MISSIONÁRIA ONLINE
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VIGÍLIA DO AVIVAMENTO
Cada vigília é uma experiência diferente, um
agir de Deus diferente, oportunidades
diferentes. 
Neste último sábado (15) tivemos a Vigília tão
aguardada pelos Avivalistas.
Na vigília tivemos a oportunidade de ver cada
rostinho de vidas que estão sendo alcançadas
através do Aviva Online. Mais de 433 pessoas
estavam ali representando seu País, Cidade,
Estado e Município. 
A alegria de quem estava presencialmente e
online era nítido.
Na vigília contamos com a presença de
Pastores e Evangelistas contando de cada
trabalho e pessoas que estão sendo alcançadas.
 
Mais de 6 mil comentários, 319 curtidas, 282
compartilhamentos, mais de 3 mil
visualizações, mais de 14 mil mil envolvidos,
assim foi nossa Vigília!

SEMANA DO AVIVAMENTO: 
EIS QUE ESTOU À PORTA E BATO 

APOCALIPSE 3:20 A
Quantas Almas, quantas vidas tem se entregado a Cristo! 
O Avivamento tem dado oportunidades maravilhosas,
alimento espiritual, apoio, aconselhamento e comunhão
agradável entre irmãos. Uma atmosfera de adoração e
gratidão a Deus por cada vida que tem se envolvido na casa
de Deus e se convertendo de todo o coração. 

Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais
alegria no céu por um pecador que se arrepende

do que por noventa e nove justos que não
precisam arrepender-se".

Lucas 15:7. 
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É de se alegrar ao ver as vidas se envolvendo
por um simples ato de um missionário
online,  através do aviva online. O impacto
que isso tem gerado é imensurável. Centenas
de pessoas estão sendo alcançadas
simultaneamente e isso não temos como
contabilizar em extrema exatidão de como e
onde isso pode chegar.
O esforço, amor e a dedicação de cada
missionário tem refletido em conversões.
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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!

 ESPECIAL: COMO SER UM MISSIONÁRIO
 ATRAVÉS DAS REDES SOCIAIS 

Coluna Extra 

TV AVIVA NAÇÕES 

Direção Geral: Apóstolos Rowilson e                                                      
                           Cristiane Oliveira 

Editoras de Texto:  Ev. Katia Cristina
                                  Ev. Patrícia Silva 

Colunistas Redatoras:
Cátia Ramos

Gabriela Machado 
Talita Andrade
Isaac Martins

Designer: Gabriela Machado 

Pesquisadores:
Felipe Rodrigues
Ingrid Cristina 

Maria do Rosário 
Marina Antunes

Jornal Online Aviva News

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

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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