
Jornal Online

AVIVA NEWS
São Paulo, 20 de  Abril de 2021 60° Edição 

@igrejaevangélicaaviva @igrejaavivanacoes app.mobileradio.com.brTv Aviva Nações - TAN 

Clima e Tempo

QR CODE 
AVIVA NAÇÕES

- PALAVRA DOS APÓSTOLOS

A PORTA ESTA FECHADA

- NOTÍCIAS DO AVIVAMENTO:

RESUMO DA SEMANA 

CULTO PRESENCIAL NA IGREJA SEDE 

BATEI E ABRIR-SE-VOS-À: TESTEMUNHOS 

- DICA DO JOAN

CONTEÚDO EDIFICANTE PARA MARATONAR

https://www.instagram.com/igrejaavivanacoes/
https://www.youtube.com/user/TvAvivaNacoes
http://app.mobileradio.com.br/app/WebRadioAvivaNacoes
https://www.facebook.com/igrejaevangelicaaviva/
http://app.mobileradio.com.br/app/WebRadioAvivaNacoes#natela


Jornal Online

AVIVA NEWS

O JOAN AGORA ESTÁ  

MUITO MAIS

PRÁTICO 

https://bityli.com/8lz4J

PREPARAMOS PRA VOCÊ LEITOR UMA FORMA MAIS PRÁTICA QUE FACILITA SUA

LEITURA ONLINE E FICOU BEM MAIS PRÁTICO COMPARTILHAR.  ENTENDA:

O JOAN agora será compartilhado com você através de um link.
Esse link é o próprio Jornal Online Aviva News. 

Um link parecido como esse! 

AGORA O JOAN TEM UM LUGAR SÓ PRA ELE! 
NÃO PRECISA MAIS BAIXAR O JORNAL EM PDF 

APENAS CLICOU, ACESSOU!
E PARA COMPARTILHAR FICOU FÁCIL TAMBÉM.  SÓ COMPARTILHAR O LINK, E

TODOS QUE VOCÊ MANDAR VÃO CONSEGUIR ACESSAR O JORNAL! 
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TEM DÚVIDAS? FALE CONOSCO. 
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“— E imaginem que o amigo responda lá
de dentro: “Não me amole! A porta já
está trancada, e eu e os meus filhos
estamos deitados. Não posso me levantar
para lhe dar os pães.”
Lucas  11:7 

Portas são muito importantes: portas são
tão importantes, que até a palavra im
“porta” nte tem porta no meio. 
O que seria de nós, se não existissem
portas? Nós simplesmente estaríamos
fora: no frio, sem abrigo.

A porta é usada nas Escrituras Sagradas
na linguagem simbólica como um desafio
ou oportunidade que surge a frente da
pessoa. 

Porta da esperança 
Oseias  2:15  Ali, eu devolverei a ela as
suas plantações de uvas e transformarei
o vale da Desgraça em uma porta de
esperança. Então ela falará comigo como
fazia no tempo em que era moça, quando
saiu do Egito.

Porta pra pregação do evangelho 
(1 Coríntios 16: 9. Porque uma porta
grande e eficaz se me abriu; e há muitos
adversários.)

Colossenses 4: 3. Orando também
juntamente por nós, para que Deus nos
abra a porta da palavra, a fim de
falarmos do mistério de Cristo, pelo qual
estou também preso;

 Porta para novos discípulos 
Atos dos Apóstolos 14: 27. E, quando
chegaram e reuniram a igreja, relataram
quão grandes coisas Deus fizera por eles,
e como abrira aos gentios a porta da fé. 

Com persistência a porta abre
Por isso eu digo: peçam e vocês
receberão; procurem e vocês acharão;
batam, e a porta será aberta para vocês.”
Lucas  11:9
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Foi uma semana sobrenatural, testemunhos de milagres, curas e provisões.  Toda terça -
feira o JOAN resume a semana do Avivamento. De certa forma conseguimos resumir em

poucas estrofes, mas não se compara em nada dentro daquilo que acontece diariamente na
igreja. Não queremos somente relatar os fatos ocorridos no resumo da semana, mas

incentivar seu discípulo, sua família que ainda não conhece o Ministério, fortalecer sua
célula, enriquecer sua memória e podendo relatar fatos  e apresentar ao leitor uma igreja
verdadeira em ação, em fortalecer e incentivar o leitor e ainda fazer com que possamos

parar e pensar e dizer: Ebenézer até aqui o Senhor nos ajudou!

A semana já começa cedo com a
programação na web rádio Aviva Nações
que tem sido porta de benção em muitas
vidas, pois através das ministrações de
orações feitas durante a programação ao
vivo, Deus tem realizado milagres e
testemunhos ricos e verdadeiros e tem
sido relatado na rádio. Na equipe da web
rádio há adultos, jovens e adolescentes que
chegaram tímidos na igreja e hoje tem sido
grandemente usados pelo Senhor durante
sua programação. Tivemos ainda o PTV
(Programa Transformando Vidas) que é
passado no canal 26 da TV Poços, isso para
os habitantes da cidade de Poços de Caldas
e regiões vizinhas, porém para quem mora
em localidades mais distantes estão
acompanhando no canal Tv Aviva Nações
(Youtube) e estão sendo abençoados com o
os programas. E o que falar dos guerreiros
do trabalho braçal nas obras em
construções como Embu das Artes,
Itapecerica da Serra e também de reparos e
reformas como na Igreja Sede de São Paulo  
e no espaço El-ROI em Ibiúna onde é
realizado os acampamentos. 

Matéria Rosário Regiane 
Produção de Texto Rosário Regiane e Gabriela Machado 

@igrejaevangélicaaviva

CULTO NO DOMINGO 
E com a volta dos cultos presenciais, com
as normas estabelecidas pelo governo do
estado de São Paulo, o domingo na Igreja
Evangélica Avivamento para as Nações foi
de alegria e satisfação, era visível no rosto
de cada um que pode estar presente. 
Na ministração do louvor tivemos o grupo
de pagode com os jovens do Ministério e
alguns Evangelistas como Ev. Vera Meire e
Ev. Eliane Pereira que trouxeram uma
palavra ao coração dos irmãos. 
E a noite o louvor ficou por conta do grupo
Revive Nations e com o Ev. Marcos Costa
ministrando a palavra de Deus. 
Enriquecendo mais ainda o domingo
tivemos culto de Santa Ceia online para
renovar nossa aliança com o criador.
Realizado com nossos Profetas
ministrando sobre nossas vidas,
terminando um final de semana abençoado
na presença do Senhor.

Trabalho com os pequeninos não poderia
ficar de fora, entre escolas bíblicas online e
presenciais e escola de líderes kids, nossas
crianças foram ministradas com o mesmo
tema dos adultos, porém em uma linguagem
mais visual pra assim poderem entender
melhor. E continuando nossa rica semana a
escola de líderes neste final de semana foi
presencial (dentro das normas decretadas
pelo governo do estado de São Paulo). Cultos
Online todos as dias com o tema da semana “
Batei e abrir-se-vos-à" com os Apóstolos
Rowilson e Cristiane de Oliveira ministrando
a palavra e trazendo estudos para edificar a
igreja.  Difícil mesmo é resumir em poucas
palavras aquilo que o Avivamento tem
realizado durante toda semana. Não fique de
fora, participe você deste Avivamento! 
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BATEI E ABRIR-SE-VOS-À: 

Testemunhos
O resultado de uma oração persistente, de um clamor específico e preciso sobre um

determinado problema ou enfermidade traz resultados tremendos. O JOAN traz pra você
leitor, nesta edição o testemunho do Raimundo Nonato que passou por um momento

 bem difícil, mas que através das orações o Senhor agiu em todos os sentidos, 
nos mínimos detalhes. Acompanhe:

“ Paz me chamo Raimundo, vou contar um pouco
do meu testemunho.  Fui diagnosticado com
covid-19 dia 19 de Março, estava tomando o
medicamento em casa e aparentemente estava
bem. No dia 24 de Março precisei ir no PS da
LAPA, receber o resultado de um exame. Quando
os médicos fizeram o Raio X eles falaram que eu
precisava ser internado pois o meu pulmão já
estava 50% comprometido, fui transferido pro
Sorocabano na Lapa, fiz uso do oxigênio por 4
dias passei sete dias internado mas graças à
Deus e as orações feitas pelos Apóstolos
Rowilson e Cristiane e pelos irmãos hoje estou
curado, louvo e agradeço a Deus por esse
milagre tremendo em minha vida. Também sou
grato aos Apóstolos e a toda família do
Avivamento” .

“Desde de muito jovem sempre tive muitas cólicas e
sofria muito com dores, enjoos e a cada ciclo sempre
precisava de muitos remédios anti-inflamatórios. Fiz
muitos exames e procurei muitos médicos, mas nunca
conseguia chegar a nenhum diagnóstico, há dois anos
atrás resolvi buscar médicos especialistas e também
pedi oração para os nossos Apóstolos para tentar
descobrir o que tinha e fazer um tratamento, foi uma
longa jornada no deserto passei por muitos médicos e
fiz mais exames ainda, a única resposta que recebi é
que precisaria passar por uma cirurgia chamada
videolaparoscopia para conseguir ter um diagnóstico,
nenhum médico quis realizar a cirurgia pelo convênio,
queriam que fizéssemos no particular e o valor era
muito alto.

No Sábado em Live os Apóstolos relataram em detalhes a luta e os difíceis dias que
Raimundo e sua família passaram e relataram todo o acompanhamento que eles tiveram
com ele diariamente. Raimundo tem 8 pessoas em casa, contando seus filhos e esposa e

milagrosamente nenhum se contaminou. Além disso ele obteve um atendimento hospitalar
por excelência. Detalhe: os hospitais estão superlotados, médicos estão exaustos, casos e

casos de emergência estão sendo atendidos nos hospitais da grande São Paulo. 
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“Pela oração né irmãos, assim Deus
Abriu. Pedir e batei. E Deus abriu as
portas. E temos que orar irmãos,
porque estamos passando por uma
guerra espiritual muito grande” .

"Por isso que no momento que a gente ora
pra Deus pedindo pra liberar vaga, a gente
pede pra Deus mandar pro lugar que tem
pessoas ali que Deus pode usar, pra serem
usados por Deus. Neste caso a Conceição e o
Raimundo falava que estavam medicando
certo, tratando  bem, sendo atenciosos ”.

disse Apóstolo Rowilson Oliveira na live 

“Não é que ele é diferenciado porque o médico olhou pra ele e gostou dele, não é por isso
que ele estava sendo bem tratado . É porque Deus faz isso. Pro médico todos são pacientes.

Mas o Servo de Deus, Deus toca ali e coloca anjo lá. É isso que temos que entender, para
sairmos do convencional e viver o sobrenatural. Pedir, buscar e batei, ação!”.

Temos também o testemunho da Patrícia Oliveira que, já foi curada de mais de mil Micro
nódulos malignos na tireoide que formavam um nódulo de mais de cinco centímetros e 

 agora pra glória de Deus ela teve mais uma Vitória pra contar.

Apóstola Cristiane conta e Apóstolo
esteve completando dizendo:
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Continuei persistindo em oração, pedindo
orientação dos nossos Apóstolos e lutando a
cada dia para ter minha cura, para a honra e
glória do Senhor em Janeiro desse ano uma
porta foi aberta, conheci um médico que
topou fazer a videolaparoscopia pelo
convênio e rapidamente passei pela cirurgia,
fui operada por uma equipe maravilhosa que
o Senhor preparou no mesmo dia tive alta do
hospital e alguns dias depois recebi meu
diagnóstico, o que tinha era endometriose,
mas graças a Deus com a cirurgia todos os
focos foram retirados e estou curada, livre
dessa doença terrível e até incapacitante,
sem sequelas e agora já fazem dois meses que
não tenho mais dores e todo o sofrimento
ficou para trás. O Senhor me resgatou desse
deserto e me curou, graças a persistência nas
orações e todo acompanhamento dos nossos
Apóstolos”.

Conteúdo que Edifica no Avivamento é o que não falta. Que tal maratonar vídeos
edificantes do canal TV AVIVA NAÇÕES!? Temos certeza que não vai se arrepender. Já
assistiu? Assisti outra vez, mas dessa vez compartilhe, mande essa dica do JOAN para

sua célula, amigos e família. Mande para seus contatos e grupos do Whatsapp!  Só clicar
na imagem e assistir! 
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O testemunho da Missionária Patrícia também foi relatado em live e Apóstola Cristiane esteve
também relatando os acompanhamentos diários no caso dela, e foi um milagre tremendo. 

Você que não assistiu a live realizada clique nas imagens e acompanhe ao 
testemunhos relatados. E seja edificado! 

CONTEÚDO PARA MARATONAR

Novos Programas 
Transformando Vidas no canal 

ASSISTA QUANTAS VEZES QUISER O WORKSHOP DO
AVIVAMENTO! APRENDA E TIRE SUAS DÚVIDAS 

TAMBÉM TEM CONTEÚDO INFANTIL! 
COM A TURMINHA RESGATANDO 
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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!

Designer: Gabriela Machado
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