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1 Ela é a verdade 
(João 17:17. Santifica-os na verdade: a tua
palavra é a verdade).
 
2 Se não permanecermos na palavra não
podemos ser discípulos de Jesus 
(João 8:31. Jesus dizia pois aos judeus que
criam nele: Se vós permanecerdes na minha
palavra, verdadeiramente sereis meus
discípulos; 32. E conhecereis a verdade, e a
verdade vos libertará.)
 
3 Nos traz fé 
(Romanos 10:17. De sorte que a fé é pelo
ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus)

4 Para ser perfeito para toda boa obra 
(2 Timóteo 3:16. Toda a Escritura
divinamente inspirada é proveitosa para
ensinar, para redarguir, para corrigir, para
instruir em justiça;17. Para que o homem de
Deus seja perfeito, e perfeitamente
instruído para toda a boa obra).
 
5 Ela ilumina nosso caminho
(Salmos 119:105. Lâmpada para os meus pés
é tua palavra, e luz para o meu caminho).

7 Nela temos centenas de promessas 
(As suas promessas foram plenamente
comprovadas, e é por isso que o seu servo
as ama).   Salmos   119:140   NBV-P

8 Nos dá inteligência e sabedoria 
(Jó 28:28. Mas disse ao homem: Eis que o
temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-
se do mal é a inteligência).
 
9 Alimenta nossa alma 
(Mateus 4:4. Ele, porém, respondendo,
disse: Está escrito: Nem só de pão viverá
o homem, mas de toda a palavra que sai
da boca de Deus).

10 Arma para vencer o maligno
(Efésios 6:17. Tomai também o capacete
da salvação, e a espada do Espírito, que é
a palavra de Deus).
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Então ele me disse “Profetize a esses ossos secos! 
Diga-lhes o seguinte: Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor!”

  Ezequiel  37:4   NBV-P

Apóstolo Rowilson OliveiraApóstolo Rowilson Oliveira  

6 Ela nos traz segurança
(O Senhor é o lugar seguro onde me
escondo; é o escudo que me protege.
Confio completamente na sua palavra).
Salmos   119:114  NBV-P
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Meu nome é Renato sou um
jovem do Ministério Avivamento
para as Nações, tenho 18 anos e
cheguei no Avivamento com 15
anos. Antes de conhecer Jesus, eu
era um jovem que vivia nos
bailes funk  e  nos bares, fazia
muitas coisas erradas, e gastava
todo meu dinheiro com bebidas
alcoólicas nesses lugares.
Mas teve um líder  do nosso
Ministério  que lutou orou e
pregou pra mim que é meu líder
Wanderson Gozi.
Ele era a única pessoa que se
preocupava comigo, sempre
pregou a palavra de Deus pra
mim e me chamava pra ir  aos
cultos.
Ás vezes eu ia e ás vezes não. 
Meu líder ia atrás de mim pra
saber aonde eu estava, teve um
dia que meu líder Wanderson
estava me procurando  e me viu
dentro do bar  ele me chamou
pra fora  e começou a falar de
Jesus Cristo pra mim, ele
começou a pregar e eu comecei a
chorar e fui pra casa e dias
depois  ele ainda continuou
lutando por mim.

E no dia 05 de Março de 2017
tive um encontro com Deus e
entreguei a minha vida pra Jesus
e me batizei nas águas. 
Esse encontro foi tremendo  ele
mudou a minha vida, posso
dizer que eu nasci de novo  e
comecei a ter uma vida
diferente, comecei a me envolver
nas coisas de Deus (cultos,
acampamento, congressos etc).
O melhor lugar pra se estar é no
centro da vontade de Deus e no
mundo é  só ilusão tudo que é do
mundo é passageiro mas as
coisas de Deus são eternas  eu
louvo a Deus pela vida dos
nossos Apóstolos e dos meus
líderes que oraram e jejuaram
por mim para que hoje eu
pudesse ter Jesus em minha vida.
Hoje estou lutando por vidas e
pregando a palavra de Deus,
creio que da mesma forma que
JESUS CRISTO  transformou a
minha vida, Ele vai transformar
muitas vidas através de mim.
Sempre estou conectado nos
cultos online e nas vigílias
presenciais e ouço a web rádio
todos os dias, pois é  um
fortalecimento espiritual muito
importante.
Sou grato a Deus pelo Ministério
Avivamento para as Nações.
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Entrevista e Produção de Texto: Gabbriela Machado

Na última edição o mural Aviva Jovens

contou a história de vida de Jean Carlos.

Hoje vamos contar a história de Renato

Lima, um jovem que depois de muito

experimentar as coisas do mundo (mesmo

sendo tão jovem) foi conquistado para

fazer parte do Reino de Deus.  Renato é um

exemplo de tantos outros, de fruto de

oração e perseverança de um líder que luta

por almas. 

Veja agora o testemunho dele:

E conhecereis a
verdade, e a verdade

vos libertará. 
João 8:32
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O AVIVAMENTO se expande a cada dia. 
E juntamente com os projetos da Associação
Beneficente El Roi o Ministério Avivamento para
as Nações tem trabalho constantemente para que
além do Evangelho chegar em muitos estados e
países, tem também levado suprimentos entre
outros para muitas famílias. Na África em
Moçambique o trabalho continua, e as
construções também.  E também aqui no Brasil no
sertão da Bahia chegou doações de higiene
pessoal e bíblias para as famílias.  

E  neste sábado teremos mais uma vigília, uma expectativa muito grande para o dia. 
Cada vigília um tratar de Deus e sempre algo novo causando impacto nas vidas, libertação da
mente e também um despertar, assim como nas Lives que a palavra vem realmente como
uma espada, confrontando muitas vezes o pecado e uma vida de comodismo assim também
tem sido em cada vigília. Cada um que tem a oportunidade de ser usado por Deus vem
trazendo exatamente o que cada um precisa ouvir, presencial e Online. Mas para você que
está chegando agora não se assuste e nem tenha medo pois  é exatamente a palavra de Deus
que vai fazer a mudança que você precisa, vai trazer a libertação e a felicidade que muitas
vezes foram buscadas em locais e pessoas erradas. 

Não fique de fora e permita-se a uma nova oportunidade der mudança!
Vigília às 20h no Facebook do Ministério e presencial na igreja Sede de São Paulo. 

Enquanto muitos jovens estão a cada dia se perdendo com as coisas do mundo, você jovem
tem a oportunidade de conservar sua vida assim como está escrito no livro de Salmos 119:9
Como pode um jovem conservar pura sua vida? É só obedecer aos teus mandamentos. Neste
domingo vai acontecer o Jejum com os jovens, onde terão a oportunidade de serem
ministrados de uma forma que talvez ainda você não tenha sido. 

E o JOAN perguntou para alguns dos jovens do Avivamento como 
está a expectativa desta consagração:

Estou com muita expectativa para o jejum, creio que Deus irá realizar
muitos milagres através da sua palavra, vai ser um momento muito
maravilhoso, edificante, momento onde Deus vai falar muito conosco e
derramar do seu poder sobre nossas vidas, e é isso que realmente
precisamos. Ao longo da vida recebemos vários desafios e aprendemos a
vencer cada um deles com a palavra de Deus, teremos mais uma
oportunidade de sentar e aprender, pois um bom soldado sabe manusear
bem a ferramenta que Deus nos deixou e creio que Deus já está nos
preparando para um derramar Sobrenatural. Agradeço pela
oportunidade.
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LUCAS ALVES 

Minha expectativa para este evento maravilhoso que é
o jejum de jovens é imensa, creio que Deus vai fazer
algo sobrenatural sobre minha vida e na vida dos
meus irmãos também, vai ser um fortalecimento
tremendo, um grande aprendizado da palavra de
Deus e estarei lutando para que meus discípulos
estejam participando também em nome de Jesus.

MISSÃO: AVIVA NAÇÕES E EL ROI
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Tv Aviva Nações - TAN www.avivanacoes.com.br@igrejaevangélicaaviva @igrejaavivanacoes 

EVENTOS DO AVIVAMENTO
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RODRIGO SILVA 

Entrevistas: Cátia Ramos
 

Aviva Jovens

O Evangelho e ajuda humanitária pode chegar
ainda mais se pudermos contar com todos.
JUNTOS SOMOS MAIS FORTES. Seja um
voluntário ou colaborador clique na imagem e
conheça mais sobre esse projeto que tem
abençoado centenas e centenas de família
dentro e fora do Brasil.
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Os cursos online são uma maneira fácil e prática de
adquirir conhecimento. Para quem deseja aprender
algo, mas não possui condição financeira para arcar
com os custos das aulas, eles muitas vezes oferecem
conteúdo de graça. Já, para quem não tem tempo para
se locomover até instituições físicas, eles garantem
que o conteúdo esteja disponível a qualquer momento
do dia, em apenas um clique. O que poucas pessoas
sabem é que a Fundação Bradesco também possui
uma rede de ensino muito completa, com aulas sobre
quase todos os conteúdos possíveis, incluindo até
mesmo cursos de Fotografia, Programação, Escrita,
Redação e Web Design. A plataforma também conta
com emissão de certificados, que podem ser validados
no próprio site à partir de um código de
autenticidade.

O ministério de Transportes da Coreia do
Sul e a prefeitura da cidade de Seul
conduziram um teste de um 'táxi-drone'
capaz de levar duas pessoas a bordo. A
iniciativa é parte do lançamento do
Serviço de Mobilidade Aérea Urbana do
país em 2025. Durante o teste, o drone
decolou e sobrevoou o centro de Seul por
cerca de 7 minutos, carregando 80 kg de
sacos de arroz a uma altura de 50 metros,
antes de fazer um pouso vertical. Em
Junho, o governo coreano divulgou o
roteiro de mobilidade aérea do país, que
tem o objetivo de aliviar o tráfego de
veículos utilizando energia sustentável.
Além disso, o veículo apresenta ruído
mais baixo que os helicópteros
convencionais. 

- Tomate cereja; 
- Irrigação por gotejamento; 
- Extração de água do ar e dessalinização da água do Mar.
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CONHECIMENTOS GERAIS:  VOCÊ SABIA? 

FUNDAÇÃO BRADESCO OFERECE 
CURSOS ONLINE GRATUITO 

Fonte: Canal Tech
Reprodução de Texto: Gabriela Machado

'TÁXI-DRONE' NÃO TRIPULADO
 É TESTADO NA COREIA DO SUL

Fonte: CNN
Foto: Reprodução / CNNN

Pesquisa e Reprodução de Texto: Gabriela Machado

Pesquisa e Produção de Texto: Cátia Ramos
 

Estas foram algumas das inovações que revolucionou Israel e hoje ela tem sido um exemplo
no ramo de agricultura e tem sido alvo de muitas pessoas que desejam aprender como
produzir em terras que aos olhos humanos não seria possível.

Mesmo com mais da metade do seu território coberto por
deserto e uma escassez de água, Israel com suas
tecnologias vem sendo uma potência no ramo da
agricultura, veja algumas coisas que foram desenvolvidas
por eles fazendo jus o fato de serem uma potência:

Você sabia que Israel é uma potência na agrícola?

REDE SOCIAL MAIS USADA NO MUNDO 

Fonte: Neil Patel
Pesquisa e Produção de Texto: Cátia Ramos

A plataforma do Facebook atingiu o primeiro
lugar em relação a rede social mais usada no
mundo, com 2.271 bilhões de usuários ativos, só
no Brasil temos 127 milhões de usuários.
Vale ressaltar que muitos que não tem uma
conta acaba consumindo os conteúdos da página
por meio da conta de outra pessoa, com isso o
Facebook é um potencial de visualização, algo
que nenhuma empresa ou marca conseguiu
atingir e hoje não abrem mão desta plataforma
para realizar o marketing da sua empresa ou
produto o que acaba resultando em um impacto
econômico muito bom além de criar
oportunidades econômicas para pequenos
negócios. Além  disso a plataforma é muito
usada para socializar, protestar e transmitir
ideias e pensamentos. Uma plataforma que cria
oportunidades para vários tipos de pessoas que
queiram se expressar. Hoje esta plataforma  vem
sendo muito utilizada como forma de
Evangelismo,  anunciando á todos o Evangelho
de Cristo, este mecanismo acaba contribuindo
para que a palavra chegue em locais onde jamais
poderia ser imaginado estar e tudo isso ao
alcance das nossas mãos.

De forma negativa as plataformas digitais
podem trazer influências perturbadoras. 
Mas de uma forma positiva pode trazer vida ,
restauração, libertação e milagres na vida de
muitas pessoas que buscam socorro. 
Seja usado para levar a palavra de vida para
quem precisa em seu Facebook.

click na imagem e acesse já
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Olá Crianças do Avivamento aqui é a Missionária
Mariana, estou muito feliz de ter participado do

momento Kids na nossa vigília do Avivamento, foi
uma experiência muito maravilhosa. 

Falamos sobre os milagres de Jesus e sobre nosso
compromisso com Deus. 

Convido você criança a também fazer parte 
desse mover. 

Participe das nossas Vigílias, das nossas Lives,
comente e marque seus amigos, compartilhe com

sua família! 
Que Deus abençoe a todos !

Jornal Online

AVIVA NEWS

MOMENTOMOMENTOMOMENTO   KidsKidsKids

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

E hoje temos Partipação
Especial e mais crianças

que participaram das
nossas atividades, olha só:

OLHA SÓ QUE BENÇÃO,
EMILY E SUA DISCÍPULA
LUÍSA FIZERAM A
ATIVIDADE DA
CRUZADINHA E
ACEITARAM O DESAFIO!
QUE LINDO MENINAS.

LUÍSA EMILY
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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
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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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