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O grande objetivo do batismo com
o Espírito Santo é suprir os
discípulos de Jesus de poder do
alto para serem testemunhas do
Senhor."

Essa foi uma promessa feita pelo
próprio Senhor Jesus: " Lucas 24:
49. E eis que sobre vós envio a
promessa de meu Pai: ficai, porém,
na cidade de Jerusalém, até que do
alto sejais revestidos de poder. 

O Espírito reveste o servo do
Senhor com poder para que este
faça a vontade de Deus; para fazer
a sua obra.

É necessário deixar claro que a
extensão desta promessa não se
limitou apenas aos discípulos, mas
a todos os salvos. Foi exatamente
isso que ensinou o apóstolo Pedro
em seu sermão no dia do
Pentecostes: "Pois para vós outros
é a promessa, para vossos filhos e
para todos os que ainda estão
longe, isto é, para quantos o
Senhor, nosso Deus, chamar."
(Atos 2.39).

O próprio Jesus disse em Atos
1.5: "Porque, na verdade, João
batizou com água, mas vós
sereis batizados com o Espírito
Santo, não muito depois destes
dias."

O batismo no Espírito Santo é um
presente de Deus para os que
entregaram a vida ao Senhor Jesus
capacitando-os para fazer sua
obra e revestindo-os de poder
espiritual.

O batismo com o Espírito Santo
é um revestimento de poder,
com a evidência física inicial das
línguas estranhas para o
ingresso do servo de Deus numa
vida de profunda adoração e
eficiente serviço a Deus.
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BATISMO COM O ESPÍRITO SANTO
Mateus 3: 11

 E eu, em verdade, vos batizo com água, para o arrependimento; mas aquele que

vem após mim é mais poderoso do que eu; cujas alparcas não sou digno de levar;

ele vos batizará com o Espírito Santo, e com fogo.

Ser batizado no Espírito significa
experimentar a plenitude do
Espírito.

Ou seja, o batismo com Espírito
Santo é uma capacitação divina
para trabalharmos para Jesus.
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E quem desfruta de tudo isso é todo o
Avivamento, pois dezenas de pessoas estão
sendo beneficiadas através das doações,
não somente nos mercados, mas também
doações de frutas, pães entre outras.
Tivemos ainda a volta dos cultos
presenciais no Jardim do Lago, e é claro que
a emoção tomou conta, com louvores do
grupo de pagode dos jovens e também com
as ministrações. 

Tu me alegras, Senhor, com os teus feitos;
as obras de tuas mãos levam-me a cantar
de alegria. Nesta semana mais uma
campanha se finaliza, é notório que as
pessoas estão entendendo, pois estamos
vendo pessoas novas chegando nas células,
em cultos online e também no presencial,
temos visto mudanças de vida e essas
pessoas estão se envolvendo e isso traz um
grande avivamento na vida da pessoa, na
célula e no ministério. E o que falar da volta
do Culto de sábado a alegria era visível em
cada rosto, a glória de Deus encheu a igreja
no momento em que o grupo “Revive
Nations” louvava e engrandecia o nome do
Senhor Jesus. Pessoas que não estavam
podendo ir aos cultos presenciais por conta
das restrições da pandemia e neste sábado
pudemos ver seus rostinhos na igreja e
todos felizes por estarem presentes! 
Testemunhos? Sempre temos. A equipe
ganhar esteve falando de seus projetos que
tem alcançado, metas cumpridas, sabemos
que tudo isso é Deus agindo, através de
orações e perseverança. 

“Tenho um testemunho para contar. Ontem
eu fui pagar o aluguel para o dono da casa
e aí ele pegou o dinheiro e me devolveu um
pouco e me disse que até Janeiro eu
pagaria aquele valor e depois eu voltaria a
pagar o valor que paguei no primeiro mês.
Ele baixou o valor do aluguel e eu não falei
nada e nem pedi para ser baixado também.
Creio que ele fez isso por eu ser dizimista e
ofertante na casa do Senhor.”

Assim como a Cátia fez você leitor também pode está participando da programação da nossa web
Rádio, mandando seu testemunho, abraços e pedindo louvor. Tá na web, tá bom demais. E no
culto de domingo foi mostrado os projetos feitos em Mairiporã, Missão na África com os Pastores
Domingos e Alfredo e a Reforma da Igreja de Campos Gerais e muito mais,  o nosso culto de Santa
ceia foi com uma unção sobrenatural e  a semana ficou completa.

Também foi um evento super esperado,
lideres das equipes de festival voltaram a
ativa no final de semana. Cada equipe
trabalhando para que os doces do Evento
Beneficente pudessem sair deliciosos. Uma
das líderes a Evangelista Dirce e a
Missionária Jacira Paiva nos contaram
como foi estar de volta após um período
sem o evento: 

Quero agradecer por retornar o nosso
festival! A qual depois de um ano e meio,
recomeçar foi uma ótima experiência, e
todo cuidado que tivemos com higienização
de preparar tudo com muito amor,
agradecemos a nossa Apóstola Cristiane de
Oliveira”. Deus abençoe a toda equipe do
Festival que proporcionou deliciosas
sobremesas e em prol ao crescimento e
fortalecimento dos projetos da Associação
Beneficente El Roi!  (Jacira)
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Sobre o festival foi muito especial,
depois de tanto tempo, finalmente
aconteceu, sou muito grata a Deus por
tudo ter corrido bem, fizemos tudo com
muita alegria, e quero agradecer
também aos Apóstolos pela
oportunidade que eles tem nos dado,
quero louvar e agradecer a Deus pela
minha equipe do festival.
(Ev. Dirce)

RESUMO DA SEMANA

A VOLTA DO FESTIVAL DAS DELÍCIAS

UM AVIVAMENTO SOBRE A IGREJA!

Produções  de Textos: Rosário Regiane e Gabriela Machado 

Na programação da web Rádio aviva
nações, com os locutores Ev. Leônidas e
missionário Adriano Guimarães, tivemos o
testemunho da Cátia Santos, que esteve
compartilhando um milagre que Deus fez
de provisão na vida dela. Ela esteve
mandando um áudio na web rádio, através
do WhatsApp e pudemos ver o agir
tremendo de Deus na vida dela acompanhe
seu testemunho agora:
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O Avivamento é uma escola para todas as
idades, escola essa que vem reeducando e
ensinando muitas pessoas perdidas a
encontrarem um novo caminho e uma
nova vida. Sendo assim com as crianças
não poderia ser diferente, todos os
sábados e domingos uma equipe de
professores realizam um lindo trabalho e
de extrema importância para cada uma
delas. Você que está lendo o JOAN talvez
possa pensar, como uma criança precisa
de mudança de vida ou encontrar um novo
caminho? A  resposta você vai obter no
decorrer desta matéria. Cada professor
vem desenvolvendo trabalhos lindos e
hoje mostraremos para você leitor os
trabalhos das professoras Fátima e Jocélia,
ambas realizam os trabalhos presenciais.
Cada uma faz o trabalho de reunir as
crianças em um único espaço e
transformam a palavra de Deus em uma
linguagem completamente fácil ao
entendimento de todos os pequeninos.
Jocélia por exemplo em suas aulas ela
ensina a matéria em duas linguagens
sendo ela voz e também em libras, pois a
linguagem de uma das alunas é por meio
de libras e isso desenvolveu também o
despertar das demais crianças em
aprender, focando em ganhar discípulos
de todas as formas, resultado do que estão
aprendendo, que “UMA ALMA VALE MAIS
QUE MILHÕES”. 

Já a Fátima bate de porta em porta chamando
cada criança e luta para não deixar nenhuma
para trás, o local que vai ministrar sua aula
não tem problema, pode ser uma garagem ou
até mesmo uma calçada, o principal é que
cada criança aprenda a palavra de Deus, e
essas crianças demostram o que estão
aprendendo da melhor forma que é
ensinando seus amigos e convidando para
participarem das escolas bíblicas. As escola
bíblica como já mencionado aqui antes é de
extrema importância, cada professor se
prepara antes, e não apenas professores em
muitas vezes atuam como conselheiros,
psicólogos para cada uma, pois muitas delas
passam por grandes dificuldades em seus
lares, e como fruto deste trabalho, hoje tem
muitas crianças que já sabem orar mediante
á uma dificuldade ou não, crianças que lutam
para que seus lares sejam transformados e
que haja a Salvação para familiares.
Acompanhe agora algumas fotos das escolas
bíblicas.

Já entrevistamos diversas equipes dentro
do Ministério do Avivamento. Grupos de
pagode, louvor, Rap e entre outros. E com
muito prazer e alegria neste último
domingo na Igreja Sede de São Paulo no
culto pela manhã o grupo que há alguns
meses estava se preparando tiveram sua
primeira apresentação louvando a Deus
com seus pandeiros, mulheres guerreiras
do Avivamento não só tocaram, mas
coreografaram um louvor! 
E compartilharam experiências que
tiveram com essa oportunidade. A
Missionária Jéssica Nascimento que está a
frente regendo o grupo nos contou um
pouco desta experiência:

“Quero compartilhar com vocês a alegria de
ter a oportunidade de ensaiar o grupo de
mulheres do nosso ministério. Logo quando foi
me dada a oportunidade pela Apóstola
Cristiane de Oliveira, foi uma mistura de
sentimento de alegria gratidão e
responsabilidade. O propósito do nosso grupo
não é só o de fazer apresentações mas à cima
de tudo é envolver mulheres do nosso
ministério para que se mantenham focadas
fortalecidas e atuantes dentro do nosso
ministério ainda mais em meio à pandemia,
nossas reuniões não são simplesmente
ensaios mas também momentos de
encorajamento e motivação mostrando a
importância de sempre estarmos orando e
sermos cheias do Espírito Santo e o sucesso de
nossa apresentação será reflexo da nossa
busca diária a Deus”. 
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ESCOLA BÍBLICA 

A oportunidade já refletiu na liberação de
vidas na sua célula. Ela tem visto mulheres
sendo liberadas na célula. E ela conta
também da sua expectativa para as
apresentações: 

Produção de Texto Cátia Ramos 
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“Minha expectativa em relação ao que
Deus vai fazer em nós e através de nós é
realmente grande, creio que grandes
coisas acontecerão em nossas vidas e
através de nossas vidas um grupo de
mulheres valentes guerreiras e cheias de
Deus. E essa é a primeira de muitas outras
oportunidades que serão dadas e vamos
aperfeiçoar cada vez mais. Pra mim foi um
grande desafio, porque como eu não sabia
tocar pandeiro, então fui buscar aprender
e também pra poder ensinar para elas. E
dentro dos ensaios que fizemos, dentro
daquilo que conseguimos aprender, vamos
fazer o melhor. Que o Senhor abençoe a
cada mulher em especial nossa Apóstola
Cristiane que tem me orientado em tudo
em relação ao nosso grupo. Muito
obrigada Apóstola sou grata a essa
oportunidade”. 

“Eu nunca me imaginei tocando pandeiro. E
nos ensaios ficávamos pensando: meu
Deus como vai ser!? E sabemos que Deus
ELE nos capacita. E é muito bom estar em
comunhão com as irmãs, orando uma pela
outra. E é maravilhoso como Deus usa.
Porque muitas vezes pensamos que não
servimos pra nada, que não sabemos fazer
nada, mas Deus pode te usar sim, do jeito
que Ele quer e na hora que Ele quer. Ele te
capacita "  - Evangelista Eliane

"Não imaginava tocar pandeiro. Tentei
aprender violão e nada. Mas graças a
Deus com a paciência da Jéssica e ajuda
das irmãs consegui. E agradeço a cada
uma" – Rosangela 

"Eu já nos vejo em muitos lugares
batendo pandeiro e quem sabe com
violão, porque uma coisa puxa a outra.
Então agradeço a cada irmã, porque é
uma coisa tão maravilhosa que quando
você ensaia e quando vai apresentar o
Espírito Santo toma a gente de tal forma.
Que até se você for vira e do lado errado
você vira do lado certo" – Jacira Paiva

“As senhoras estão aqui, algumas
enferrujadas, mas Deus capacita, Glória
Deus por isso. Agradeço a Jéssica por
toda paciência. E Deus vai nos levar pra
muitos lugares assim como a Jacira
esteve falando. Em nome de Jesus "
 – Eliane Silva 

“Eu sou a senhora mais nova do grupo e
agradeço por essa rica oportunidade. Eu
creio que sairemos daqui com grande
crescimento. Acredito que não é
simplesmente uma apresentação mas é
algo que enriquece nossa vida espiritual
que leva um crescimento na nossa célula.
E é muito bom estar no grupo que tem
pessoas orando por você, que te ajuda, te
ouve. Isso é muito bom" – Bia Santos 

"Na sexta feira a Jéssica colocou para
estarmos ensaiando. E dai tínhamos o
festival. E tínhamos que entregar os
festivais as 7h da manhã, eram só 600, e
os 600 precisava serem feitos. Mas graças
a Deus deu tudo certo. Nossa preocupação
era tanta pra ensaiar. Corremos pra
ensaiar, ensaiamos, voltamos pra fazer as
coisas do festival passamos a noite
fazendo l e no fim deu tudo certo. E creio
que o melhor ainda está por vir pra todas
nós " – Nena Paiva 
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No culto após a apresentação muitas
delas compartilharam sua experiência ao
terem a oportunidade de participar deste
grupo: 

"Ninguém sabia tocar pandeiro. E a
Jéssica com toda sua paciência esteve
orientado. Eu mesmo estive ensaiando
em casa com meus filhos, e foi
experiência maravilhosa. Juntei todo
mundo da família, e todo mundo ali
reunido dançando. Pra mim tem sido
uma experiência muito boa"
 – Evangelista Iraneide 

"Assim que o Apóstolo desafiou as
mulheres a estarem fazendo esse grupo
no culto, na live eu mesmo já aceitei o
desafio, já fui comprei meu pandeiro
mesmo sem estar formado o grupo.
Comprei um pandeiro verde. Mas logo
depois eu já comprei de novo um
pandeiro rosa ora não ficar de fora
porque é uma oportunidade abençoada
em nossas vidas " – Evangelista Fátima

 "Os grupos sempre foram feitos com
finalidade de nos fortalecer. E esse
grupo tem nos fortalecido. E temos
orado umas pelas outras" 
– Cida Mendonça 

“Quando vamos aperfeiçoando, Deus ele
vai agindo na humildade de cada um.
Por que vamos aprender e se esforçar
para fazer o melhor" – Rose Mendonça 

Produção de Texto: Gabriela Machado 
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Semana passada o Missionário Kids da
semana foi o Isaías de São Paulo capital
da comunidade do Cantinho que Jesus
me deu. Mas não é só o Isaías que vem
desenvolvendo este lindo trabalho, na
cidade de Mairiporã tem muitas crianças
preciosas que também entenderam e
lutam pelo propósito da Salvação, como
por exemplo a Missionária Kids 
 Esmeralda, que é discípula do
Wanderson e Patrícia. A Missionária Kids
leva todas as crianças para a igreja e não
só leva como vai falando do trabalho que
a igreja faz. Ela tem falado para os
adultos e as crianças vizinhas e faz tudo
isso com uma ousadia que Deus deu a
ela.  Além de se preocupar com as outras
crianças ela já tem uma discípula e
sempre espera bem prontinha e
arrumada para a escola bíblica.
Esmeralda é mais uma de muitas
crianças preciosas que tem no
Avivamento que lutam pelo Reino.

Neste local tem aproximadamente dez
crianças que vem se desenvolvendo de
uma forma contagiante. Com a
pandemia os irmãos ficaram sem ir por
um período, mas quando surgiu a
oportunidade de voltar, puderam ver o
fruto do trabalho que tiveram com essas
crianças, pois conseguiram ver o
desenvolvimento deles, o interessante é
que depois de um ano e pouco que
voltaram lá, o que aquelas crianças
haviam aprendido, eles não esqueceram,
a cada pergunta feita na escola Bíblica,
elas não deixaram de responder e
respondiam corretamente, sabiam de
tudo. Eles se desenvolveram muito. Olha
Só: 
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OLÁ MISSIONÁRIOS KIDS COMO VÃO VOCÊS!?
HOJE TEMOS CRIANÇAS QUE FIZERAM NOSSO
MOMENTO QUIZZ E MANDARAM SUA
PARTICIPAÇÃO. WEMILLY E WELLINGSON DE
BREJÃO EM PERNAMBUCO OLHA SÓ QUE
BÊNÇÃO:

E VOCÊS CRIANÇAS TÊM LEVADO
O EVANGELHO FALANDO DO

AMOR DE CRISTO!? FAÇA COMO
A ESMERALDA E PARTÍCIPE VOCÊ

TAMBÉM NÃO FIQUE DE FORA.
MANDE SUA FOTINHA E SEJA UM

MISSIONÁRIO KIDS!
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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!
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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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