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A cada live, a cada vigília tem surpreendido
a todos que acompanham. Nesta semana
com o tema: VASOS NAS MÃOS DO OLEIRO.
Todos puderam mergulhar na palavra de
Deus e analisar a passagem de Jeremias 18.
Conforme o desabrochar da leitura da
palavra durante a semana e as
ministrações dos Apóstolos Rowilson e
Cristiane Oliveira cada um foi analisando
suas próprias vidas de acordo com que cada
um se identificava com aquilo que era
ministrado.  Além das lives, web Rádio
Aviva Nações, Jornal Online Aviva News
trouxe estudos e palavra do Apóstolo
Rowilson Oliveira sobre o barro e os vasos
feitos á partir do barro. Com cada estudo,
puderam aprender as fases e os processos
de um vaso de barro, e com isso trazer para
suas vidas reais. 

" Há esperança enquanto o Oleiro estiver por perto" 
Apóstolo Rowilson Oliveira 

Cada vaso de barro esta em processos diferentes em uma olaria, mas todos para saírem da olaria para uma
vitrine precisam passar pelos processos. O que ficou muito bem frisado, que todos aqueles que são vasos

deixaram se passar por barro. Foram tratados como barro, assim como na fase de um barro pra ser moldado.
E os vasos de barro dentro da olaria também estão passando por processos. Assim cada discípulo, líder e

vidas que estão sendo alcançadas no Avivamento está passando por algum processo. 
Aqueles que aceitarem esses processos irão viver propósitos e promessas de Deus, aqueles que se deixarem a

ser tratado pelo Oleiro que é o nosso Deus, será um grande vaso com um grande propósito. 
Mas para isso não podemos pular os processos.

Faça parte desse Avivamento, tenha acesso as lives, e deixe Deus tratar a sia vida. 

E a vigília do Avivamento mais uma vez
impactou vidas. 
Com mais de 260 curtidas, mais de 4 mil
comentários e mais de 33 mil envolvidos
entre salas abertas, compartilhamentos e
visualizações individuais, assim foi a
Vigília deste último final de semana. 

E claro que a Equipe do JOAN trouxe uma
entrevista e muitas participações nos
comentários. 

Eu tive uma experiência muito importante de está
pregando aí a palavra de Deus através dessa vigília,
foi maravilhoso,  foi algo assim sobrenatural. E como
o Apóstolo sempre fala : Se você deixar Deus te usar,
ele te usa , e ali eu preparei algo , e  o Espírito Santo
me usou de uma forma tremenda, aquilo que eu
preparei eu falei mais Deus usou ainda mais, falei
coisas ali que nunca imaginei, também tive essa
oportunidade e é muito tremendo, queria agradecer
ao nosso ministério, aos nossos Apóstolos Rowilson
e Cristiane de Oliveira por essa rica oportunidade
que tem trazido como crescimento mesmo pra
minha vida.  Através da minha vida nas redes sociais
tenho alcançado outros jovens , jovens estes que
estiveram hoje presenciais aqui na vigília, que o
Senhor continue me usando tremendamente nas
mãos dele, e que eu venha ser esse vaso de honra
em nome de Jesus.

Ingrid Cristina foi uma das pregadoras da noite, assim como muitos líderes,  Evangelistas e
Pastores que trouxeram uma palavra para quem estava ligadinho na live. 
Ingrid Cristina estava em peso com sua família e discípulos na noite de sábado na igreja Sede de
São Paulo. 

Ela tem usado suas redes sociais para alcançar vidas para Jesus.  E ela e sua família contaram
para nós como tem sido as experiências e muito mais. Olha só o que eles contaram:

Pra mim é motivo de muita  alegria, muita honra de
ver não somente a minha filha,  mais os jovens
envolvidos na casa do Senhor e estando aqui
também com a célula, família, discípulos que
estamos alcançando já neste período. 
É realmente uma honra muito grande saber que ela
fez parte de tudo isso, da nossa conversão,  Glória a
Deus por isso , e hoje fazendo o papel de missionária,
pregando a palavra de Deus. 
E as lives que tem sido uma benção na nossa família,
uma experiência sobrenatural mesmo pra nós.
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Se você perdeu alguma live durante a semana click aqui. E assista! 

SEMANA DO AVIVAMENTO

#VIGÍLIADOAVIVAMENTO

A Adriana Cerqueira mãe da jovem Ingrid
também nos deu uma entrevista e falou um

pouco pra nós como tem sido todas essas
riquezas e banquetes espirituais, e ainda poder

ver sua família envolvida nas coisas de Deus:
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 "Queria agradecer a rica oportunidade de fazer parte desse ministério Avivamento para as
Nações,  e  ver também como é gratificante ver sua filha hoje tá ministrando no ministério, tendo
a oportunidade de poder pregar em cima de um púlpito e ficamos muito felizes por isso, por está
vendo as nossas filhas fazendo parte de tudo na igreja, participa mesmo , graças a Deus estamos
vendo pessoas se achegando na presença de Deus através das nossas filhas, e hoje tenho também
aqui a minha mãe que faz parte também do ministério graças à Deus,  já passou pelo encontro e
hoje ela está firme em nome de Jesus, estamos lutando a cada dia por ela, e pelas nossas filhas
também,  foi algo maravilhoso, tem marcado nossas vidas,  não tem preço que pague é uma
alegria sem tamanho,  Glória a Deus por tudo isso".

Brazzaville, 19 de Setembro de
2020 (AFP) - A organização
mundial de saúde (OMS)  indicou
neste sábado seu apoio  a
pesquisas de remédios naturais
que possam ser eficientes no
tratamento da covid19 e até
mesmo outras epidemias. 
Três organizações incluindo a
OMS aprovaram um protocolo
para ensaios clínicos de fase 3 de
fitoterapia contra covid19,  relatou
a sede Africana em Brazzaville. 
Se houver eficácia, segurança e
qualidade na medicação, a OMS
recomendará que haja uma
produção em grande escala no
país. 

Em 2014,  Xia Baolong um chefe de
um partido comunista liderou uma
campanha que tinha como meta
arrancar todas as cruzes das igrejas,
confiscar bíblias e até prender
Pastores,  tudo isso para que o
evangelho deixasse de ser anunciado,
mais se esqueceram de um detalhe:
onde o diabo faz um buraco,  Deus
põe uma janela.
Xia Baolong recebeu um cargo bem
influente e importante, dando a ele
mais autonomia pra oprimir o povo
de Deus. Mas apesar de tudo isso,
dessa implacável repressão o número
de cristãos na China cresceu
consideravelmente.  O governo avalia
cerca que cerca de 200 milhões das 1.4
bilhões de chineses são cristãos,
Glória a Deus por isso.
O cristianismo protestante é a fé que
mais cresce no mundo. Aleluias 

Jornal Online

AVIVA NEWS

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

"Eu nem imaginava que iria está aqui, e
chegar e ainda ter uma surpresa dessas,
 foi muito gratificante ver minha neta 

uma missionária, uma alegria
 tremenda,  é benção".

NOTÍCIAS INTERNACIONAIS 

Rodrigo de Jesus pai da Ingrid também deu seu depoimento com muita alegria e gratidão,
ele fala um pouco do envolvimento de sua família na obra de Deus e todo o crescimento das
vidas da célula e família:

A dona Lucia de Jesus vó da Ingrid tem acompanhando as lives todos esses tempos que estamos
ao vivo todos os dias no facebook, ela tem sido tremendamente fortalecida e aprendido muito

com cada culto online. Com muita emoção dona Lucia nos disse em poucas, mas com muito
significado, palavras sobre como foi pra ela estar presente no culto.

Fonte:UOL 
Produção de texto: Rosária Regiane

SAÚDE 
INTERNACIONAL

CRESCIMENTO NO 
CRISTIANISMO 

Fonte: Gospel prime
Produção de texto:Rosária Regiane

Matéria e Produção de Texto de Gabriela Machado 
Entrevistas e Reprodução de texto Rosário Regiane 
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Paulo era conhecido como um dos
perseguidores de cristãos mais cruel de
seu tempo. Mas tudo muda quando ele
tem um encontro com o próprio Jesus. 
Á partir desse momento, esse jovem se
torna um dos Apóstolos mais influentes
do cristianismo.
Um filme impactante onde você
conhecerá mais ainda a história desse
Apóstolo cheio do Espírito Santo de
Deus . 

A SBB (Sociedade Bíblica do Brasil), está
lançando uma campanha bem interessante e
abençoada "doe bíblia # pra cego ler", para
que os cegos também possam ler a palavra
de Deus,  esse projeto tem como meta
alcançar 2 mil pessoas em duas instituições,
e não para por aí... 
Ao distribuir a Bíblia em braile, a SBB
pretende promover a acessibilidade e a
inclusão, permitindo que o cego tenha
autonomia na leitura das Escrituras. A
campanha também pretende alcançar as
crianças, com a doação de mil livros bíblicos
em braile. 
O planejamento também inclui a doação de
quatro mil livros da Bíblia para mil cegos e
oferecer uma visita à Gráfica da Bíblia para
200 cegos, além da entrega da Bíblia em
braile completa para 15 instituições de apoio
à pessoa cega em todo o Brasil
 Deus tem provido todas as formas possíveis
de conhecermos a palavra dele, e sermos
Lives do pecado conhecendo sua palavra.
Aleluias. 

Fonte: Gospel prime 
Texto: Rosária Regiane
Foto: Google

O MAL USO DO FONE DE OUVIDO 
De acordo com a (OMS) organização mundial de
saúde, mais de 1 milhão de pessoas devem ficar
surdas, por escutarem musicas muito altas no
fone de ouvido.  O uso abusivo desse aparelho
pode prejudicar seriamente a nossa audição,
causando danos irreversíveis . O Simples ato de
dormir com o fone pode ser bastante nocivo a
nossa saúde auditiva. Já pensou ter dificuldade
pra ouvir músicas ou até mesmo conversar com
seus amigos, discípulos e familiares, por um mal
uso do fone de ouvido?
Seja sensato e use de sabedoria,  tudo isso pode 
ser evitado.

O estado de São Paulo deve receber, já em
Outubro, 5 milhões de doses da vacina
CoronaVac, que está sendo desenvolvida
pelo Instituto Butantan, em parceria com a
farmacêutica chinesa Sinovac Biotech. O
anúncio foi feito pelo governador do estado,
João Doria, via Face book, neste domingo
(20). Segundo Doria, a previsão é de que
haja 46 milhões de doses até Dezembro.
Conforme explica na postagem, a ampliação
de vacinas será possível em virtude da
transferência de tecnologia da farmacêutica
para o instituto, que passará a produzir o
imunizante.
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DICA DE FILME PARA TODA A FAMÍLIA 

SAÚDE E POLÍTICA 

A BÍBLIA EM BRAILE 
Fonte: UOL 
Produção de texto:Rosária Regiane

Matéria Gabriela Machado 

Click na imagem e assista!

 CORONAVAC

Fonte: Agencia Brasil
Pesquisadora: Rosario Regiane

Reprodução de Texto: Gabriela Machado
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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!
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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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