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"Pois onde se reunirem 
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ali eu estou no meio dele." 

Mateus 18:20
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Se isso é importante?
MUITO.
Não podemos esquecer que em sua terra
natal, Nazaré, o Senhor Jesus não pode
operar muitos milagres por causa da
incredulidade de seus moradores 
(Mateus 13: 58. E não fez ali muitas
maravilhas, por causa da incredulidade
deles). 

Para ver o poder de Deus se manifestar
em nossa vida e através dela, precisamos
estar acompanhados de pessoas que
tenham o mesmo propósito, ou evitar as
pessimistas.

Eles zombaram do Filho de Deus. 
A atitude deles é semelhante ao que
muitos incrédulos fazem hoje.

Lucas 8: 53. E riam-se dele, sabendo que
estava morta. 

Lucas 8: 54. Mas ele, pondo-os todos fora,
e pegando-lhe na mão, clamou, dizendo:
Levanta-te, menina. 
55. E o seu espírito voltou, e ela logo se
levantou; e Jesus mandou que lhe dessem
de comer. 

A palavra que Lucas utiliza no grego para
definir a ordem de Jesus levanta-se 
(é egeiro) e significa: despertar, fazer
levantar, despertar do sono, acordar,
despertar do sono da morte, chamar de
volta da morte para a vida, fazer levantar
de um assento ou cama.

Este era um dia difícil na vida de Jairo. 
Não fosse a esperança que Jesus Cristo
lhe dava, estava praticamente tudo
perdido.

Vendo o pedido desesperado e cheio de
amor de um pai, o Senhor se levantou e
partiu em resposta a oração.

Mas no caminho, a multidão cercou Jesus. 

Quanto mais Jesus demorava, mais ele se
angustiava. Ele sabia que sua filha não
tinha tanto tempo, e esperava chegar
antes que o pior acontecesse.
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Apóstolo Rowilson Oliveira 

JESUS NA CASA DE JAIRO

Lucas 8: 41 - 42
"E eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga; 

e, prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa; 
Porque tinha uma filha única, quase de doze anos, que estava à morte. 

E indo ele, apertava-o a multidão".

A importância do Ambiente
(Lucas 8: 51. E, entrando em casa, a ninguém
deixou entrar, senão a Pedro, e a Tiago, e a

João, e ao pai e a mãe da menina)
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A Igreja Evangélica Avivamento para as
Nações tem se prostrado e colocado aos pés
do Criador a nossa nação.  Estamos pedindo a
intervenção de Deus sobre cada vida,
governantes, profissionais da linha de frente.
 

Peçam e vocês receberão; procurem e vocês
acharão; batam, e a porta será aberta para vocês.

Porque todos aqueles que pedem recebem;
aqueles que procuram acham; e a porta será

aberta a quem bate. (Mt 7:7). 

Desde o início da pandemia, Deus  tem sido
tão maravilhoso em nossas vidas através da
vida dos nossos Profetas, que nada mudou,
os trabalhos continuam, as obras
continuam, e sobre ganhar almas? Estamos
avançando grandemente, ganhando almas
até em outros países sem sair de São Paulo. 
Cada culto, cada ministração trás cura e
libertação pra nós que já estamos e pra
quem está chegando, não perca, fique ligado
que Deus tem muito a fazer nossas vidas. 
Ás 20:00 na página do Facebook. 
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A pandemia não acabou!
Os cuidados devem ser redobrados. 

 
Siga as orientações e proteja-se!

 
E o mais importante busca no Senhor e

se fortaleça espiritualmente. 
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“Estar nesse grupo é também uma
oportunidade preciosa dentro do nosso
ministério, louvar ao Senhor em ritmo de
Rap. Começamos com UMA oportunidade
de apresentação dos líderes de equipe em
cantar 2 Raps do nosso ministério no
começo das transmissões das vigílias aos
sábados, e através de outras
oportunidades dadas pelos nossos
Apóstolos essas apresentações se
estenderam, hoje temos um grupo com os
líderes de equipe na formação do Rap já
cantamos também letras novas que foram
para tiradas no festival de música. 

Agradeço mais uma vez aos Apóstolos por
cada oportunidade dada além de liderar a
equipe enviar poder cantar no Rap” 

“Então o que a gente pensou, vamos
gravar o refrão e também cantar ao vivo,
não vamos só simular, porque? 
Pra ter aquela base e ficar mais forte o som
do outro lado. 

Estivemos treinando pra gente conseguir
estar fazendo da melhor forma e desde
então vimos que saia um som mais
uniforme. Nós ensaiamos pra que todos
aprendessem a cantar no tom porque
quando começamos ninguém sabia nada,
nem cantar no tom e estamos
apreendendo conforme cada ensaio” .
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DESCOBRINDO TALENTOS
E então leitores aquele que tem fôlego louve ao?  

Isso mesmo ao SENHOR.  E no Avivamento entre criança ao mais velho,  homens e mulheres todos
tem oportunidade de louvar. E a entrevista de hoje é com as meninas do Rap Avivamento.

Evangelistas Letícia Caetano, as missionárias Jéssica Nascimento, Paloma Silva e Tainã Anastácio
vem fazendo um backvocal lindo no grupo de Rap.  

E Evangelista Letícia e a missionária
Tainã Anastácio falaram um pouco

dessa oportunidade: 

Apóstolo esteve conversando com o Pastor
Renan e ele esteve reunindo os demais
componentes. A princípio como eu nunca
cantei eu olhei e falei assim: sério? 

Cantar no rap, foi assim uma surpresa
mais obviamente eu me coloquei.

Ev. Letícia conta que na primeira
apresentação como elas ainda não
estavam acostumadas a cantar em uma
transmissão ao vivo e a equipe de som
também estava começando nas técnicas
acabou saindo muito baixo, quem estava
do outro lado da live acabou não ouvindo
nada e na segunda oportunidade elas
ensaiaram já pra cantar mais alto mas
novamente não saiu na live, foi  então que
tiveram a ideia: 

Evangelista também fala das mudanças e
das combinações das roupas e da

importância da sincronização de tudo: 

“Geralmente todo coral tem aquela roupa
combinando e nós não queríamos ficar de
fora, pra ficar algo mais apresentável pra
não subir cada uma com uma cor
diferente, começamos a combinar uma
dupla usa igual e a outra o inverso da
outra, assim cada oportunidade
procuramos mudar as roupas pra ficar
sempre bonito, sempre apresentável e dá
um visual melhor também na hora da
apresentação.  

Assim que é passado quais são os raps que
vamos estar cantando eu já vou ouvindo
em casa, se for algum rap que eu conheço
fica mais fácil. Como  eu ainda tenho
dificuldade de cantar no tom, eu acabo
indo junto com eles pra pegar o tom
certinho, eu acabo aprendendo mais, mas
na hora estamos ensaiando todos juntos,
porém eu vou ouvindo antes pra eu me
familiarizar com o refrão, com a letra que
vamos cantar” 

Missionária Tainã também fala sobre
essa oportunidade:  

Que Deus abençoe o grupo de Rap, e que
venha mais oportunidades para que

possamos adorar a Deus em forma de Rap!  

Entrevista: Ev. Katia Cristina / Produção de Texto: Gabriela Machado 
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PERGUNTA  3

JAIRO ERA ...

A. UM SACERDOTE
B. UM COBRADOR DE IMPOSTOS
C. UM PRÍNCIPE DA SINAGOGA

PERGUNTA  4
JAIRO TINHA QUANTOS FILHOS? 

A. UMA ÚNICA FILHA
B. 2 FILHAS 
C. UM ÚNICO FILHO 

PERGUNTA 1

QUAL FOI O HOMEM QUE SE PROSTROU AOS PÉS
DE JESUS E CLAMOU PARA QUE ELE ENTRASSE EM
SUA CASA?

A- ELIAS
B- LUCAS
C- JAIRO 
D- NENHUMA DAS ALTERNATIVAS

PERGUNTA 2

BASEADO NA PALAVRA DOS APÓSTOLO DESTA
EDIÇÃO, COMO JAIRO SE SENTIA EM VER QUE
JESUS ERA CERCADO PELA MULTIDÃO E COM
ISSO A SUA CHEGADA ATÉ SUA CASA
DEMORAVA?

A- FELIZ 
B-ANGUSTIADO
C-TRISTE
D-NEUTRO

PERGUNTA 5

BASEADO NA PALAVRA DO APÓSTOLO NA PÁGINA 2 NO JOAN.
PORQUE JESUS DEIXOU ENTRAR APENAS ALGUMAS PESSOAS? 

A. PORQUE MUITOS ZOMBAVAM E HAVIA MUITA INCREDULIDADE
EM MUITAS PESSOAS.  

B. POR QUE O QUARTO ERA PEQUENO

C. PORQUE O POVO ESTAVA ZOMBANDO E JESUS QUERIA
PRIVACIDADE.   

PERGUNTA 6

QUEM JESUS DEIXOU ENTRAR COM ELE NO QUARTO ONDE A
MENINA ESTAVA?

A. SOMENTE A MÃE E O PAI
 DA MENINA

B. A MÃE,  PAI, PEDRO E TIAGO.

C. A MÃE, O PAI, PEDRO, TIAGO E JOÃO.
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RESPONDA E ENVIE O
MOMENTO KIDS PARA 3

AMIGUINHOS
E MANDE PARA NOSSA

EQUIPE AS FOTINHAS DE
VOCÊS COM AS RESPOSTAS.

 Então bora la? 
3... 2.. 1, Lets go!

E AI GALERINHA DO AVIVAMENTO TUDO BEM?!
ESTAMOS DE VOLTA E DE CARA TROUXEMOS O
MOMENTO QUIZZ PRA VOCÊS.  COM O TEMA DA
SEMANA, E JUNTAMENTE COM A PALAVRA DO
APÓSTOLO FIZEMOS PERGUNTAS PARA VOCÊS.  
ENTÃO VAMOS VER SE REALMENTE VOCÊS TEM
PRESTADO ATENÇÃO NA PALAVRA? ENTÃO QUE
COMECE O DESAFIO:
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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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