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 Culto online: Os Feitos de Jesus após
sua ressurreição

 

 
Após acompanharem a trajetória de Jesus em
Jerusalém, o Senhor vem ensinando sua igreja
 a importância de permanecer em seu
propósito, de não se desviar dele e voltar ao
passado, uma vez retornando á fazer estas
práticas estará saindo do designo de Deus,
Pedro andou com Jesus, pode ver vários
milagres e após a morte do mestre ele passou
por um momento onde retornou as suas
práticas antigas como pescador de peixes, 
e esqueceu que foi chamado para ser pescador
de almas, acompanhe isso no livro de João 21.

Jesus após sua ressurreição foi atrás dos
seus discípulos e ali mostrou á Pedro e aos
outros que estavam com ele durante á noite
toda tentando pescar, pois não pegaram
nenhum peixe, qual era realmente o seu
propósito, para o que eles foram chamados,
por mais que tivesse habilidades no que
faziam, não iria dar certo sem Jesus, assim o
Senhor abriu os olhos de muitos dos seus
filhos usando a vida do Apóstolo Rowilson
alertando á permanecer em seu propósito e
não se esquecer para o que foram
chamados.

Notícias do Avivamento 

“Não adianta ter habilidade em
várias coisas e deixar as coisas

de Deus de lado, não adianta
tentar fazer as coisas sem

Jesus, que não vai dar certo”
(Apóstolo Rowilson). 

 

Em cada Live são deixados muitos
testemunhos de pessoas que estão
sendo curadas, libertas e muitas
vidas sendo alcançadas, fazendo
assim com que o reino de Deus
venha crescendo mesmo em meio
ao caos. 
 

“O sangue poderoso, receba o sangue
do Senhor meu irmão e minha irmã”
estas foram as palavras da Apóstola

Cristiane.
 

A Live realizada no domingo (19), começou
com louvores e busca pelo batismo do
Espírito Santo, algo Sobrenatural. 
Dando continuidade ao livro de João 21:14
Apóstolo Rowilson traz algumas reflexões
de como agir em meio á decisões de voltar as
velhas práticas do passado, fala sobre a
importância de ser administrado o tempo
com Deus e não deixar as coisas dele de lado.
Menciona também o fato de Jesus ter ido
atrás dos seus discípulos e fala sobre o
orgulho.  “O orgulho nos afasta de Deus”.
Deus tem usado a vida dos Apóstolos
Rowilson e Cristiane Oliveira com palavras
proféticas no decorrer dos cultos, e fala que
muitas vezes ao entrar nas casas existem
pessoas tristes, angustiadas e muitos
querendo tirar suas próprias vidas e não
falam nada, Apóstolo fala diretamente a
estas pessoas para não fazer isso e recita
uma das promessas de Deus escrita na bíblia
localizada no livro de Salmos 30:5 que diz:
“O choro pode durar a noite inteira, mas a
alegria ela virá”, afirma que todos creiam
nestas palavras e repreende estes
pensamentos que não provem de Deus.
Nesta edição deixarei algumas destas
palavras proféticas para que você possa
estar recebendo em sua vida.
 “Quem tem Jesus, tem vida”

 (Apóstolo Rowilson).
 
 

“Sinta-se no colo do altíssimo, do
Espirito Santo de Deus. Receba a voz do
Espírito Santo de Deus na sua casa e na

sua vida.
 Erga teu escudo minha irmã e meu

irmão, se sustente na palavra viva, na
palavra eficaz, na palavra que

transforma, na palavra que muda, creia
agora, tome posse meu irmão e minha

irmã, se sustente pela palavra do poder
do Espirito Santo de Deus, Aleluias”

(Apóstola Cristiane).
 

Apóstola Cristiane tem orado por todos e
não se esquece de nenhum dos seus filhos

sejam eles adultos ou crianças e sempre
tem uma palavra para confortar os seus

corações. 
 

“Tenha paz, sinta paz, por mais
que você esteja sozinho sinta o

Senhor contigo ele é o todo
poderoso e ira tocar em você
através do culto” (Apóstola

Cristiane). 

“Jesus não tem uma coisinha,
algo pequeno para nós, mas sim
algo com abundância” (Apóstolo

Rowilson).
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Web Rádio durante a quarentena está
realizando programações ao vivo, e na
última semana abordou vários temas
que na TV não é falado, como por
exemplo, o STF que marcou para o dia
(24) uma votação para liberação do
aborto. A liderança deu seu
posicionamento referente esta
situação e também tiveram a
oportunidade de dar seu depoimento
referente ao isolamento e suas
consequências ao povo, a importância
e acompanhamento da célula. 

Associação
 Beneficente El Roi 

 Enquanto o mundo está passando por
uma situação difícil, a Associação
Beneficente El Roi vem cumprindo um
papel fundamental na vida de muitas
famílias, trazendo auxílio. Sem fins
lucrativos, não governamental, conta
com a ajuda de alguns parceiros como
padarias, supermercados, sacolões,
entre outros colaboradores e conta
também com voluntários para ajudar
na separação, distribuição e
armazenamento de todas as doações,
caso você que queira conhecer um
pouco mais deste projeto acesse a
página da associação hoje mesmo. 

 
Houve também a participação de
outros ouvintes que estão sendo
alcançados através das
programações, não somente em 
São Paulo, mas em outros estados
brasileiros e países.
Os pequeninos também tiveram
sua participação, comentando
como tem sido a quarentena.
Esta semana a programação ao
vivo virá com novos temas e
conta com a participação de
todos os seus ouvintes. 
Ckick na foto ou acesse a barra
de ícones das Redes Sociais para
acessar a Web Rádio Aviva
Nações.
 

Clamor pela Nação
 No domingo (19) foi dado início á

um clamor em favor da nação às
18h,  e durante a semana todos os
dias  o povo do Avivamento estará
orando neste propósito.
 

Web Rádio Aviva Nações

Click na foto e acesse a página!
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O livro Síndrome de
Amnom, escrito pelo
Apóstolo Rowilson de
Oliveira, psicanalista e
Presidente da Igreja
Evangélica Avivamento
para as Nações. 
Este livro tem como
objetivo alertar aos jovens
quanto sua vida
sentimental e decisões
amorosas, além de mostrar
um caminho de conserto e
renúncia aos que trilham
por um caminho errado.
 

Raymond, que antes fora uma
próspera cidade, torna-se uma
sombra de seu passado quando um
empresário oportunista planeja
substituir a igreja local por um
cassino, corrompendo o clima
saudável da cidade. Enquanto os
moradores lutam por respostas,
um homem (John Schneider) chega
à cidade apresentando uma
questão mais importante: "O que
faria Jesus ?".
 

Com diversas informações dentro do
Canal TV AVIVA NAÇÕES se encontra
o Jornal Aviva News. 
Novos vídeos todos os dias:
 
No canal do Youtube possui um vídeo
mostrando um pouco mais do
trabalho da Associação Beneficente
El Roi (ABER).
Assista e conheça um pouco mais das
nossas atividades e ações sociais.
Apóstolo Rowilson também fala o
seu posicionamento e defende a
causa.
Click na foto e assista. 

Dica do JOAN: Cultura

TV AVIVA NAÇÕES 

Cultura no  JOAN:
O Jornal Online também te traz dicas de Cultura para toda a sua família.

Síndrome de Amnon

Em seus passos, o que
faria JESUS? 
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Hoje vamos
compartilhar com

vocês 3 vídeos
com a turminha

resgatando!

E para os pais iremos trazer duas dicas dos desenhos
da turminha Resgatando para seus filhos, incentive,
chame seus filhos para estarem se envolvendo nos

propósitos:
 Cultos Online, orações três vezes ao dia, vigília de

oração e não se esquecendo da oração da meia noite. 
 

E vocês crianças quanto mais
estiverem envolvidas em tudo

que o Senhor tem colocado
como propósitos e estratégias

de crescimento
 e fortalecimento para a vida
de cada um através da vida
dos Apóstolos Rowilson e

Cristiane Oliveira, nada disso
será em vão. 

AVIVA NEWS
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Acesse hoje mesmo o canal e acompanhe junto de sua família esta
programação feita pela equipe resgatando!
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Momento KidsMomento Kids

Um projeto realizado pelo 
Resgatando Crianças para Jesus.

 

Mantenha sua

comunhão com Deus

através da ORAÇÃO.

 

 
 

 
Participem todos vocês das

plataformas digitais do
Ministério Avivamento para as

Nações. 
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