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Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas, sim, contra os principados, contra as
potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos

lugares celestiais.
Efésios 6:12

 
Semanas e semanas de Guerras, lutas e obstáculos. Mas nada pode parar um adorador, que

adora em Espirito e em verdade. E as ovelhas do Avivamento tem aprendido isso nestas
semanas. Em meio a guerra temos a plena certeza da Vitória, pois o SENHOR DOS EXÉRCITOS

ESTÁ CONOSCO. E o Avivamento não para, e não pode parar. Porque o Avivamento está
acontecendo!

 
 
 

 
Vencendo as batalhas! Qual o primeiro pensamento
que vem em sua cabeça ao escutar ou ler esta frase?
Será de medo? Frustração? Ansiedade ou qualquer
outro pensamento que não esteja relacionado a um
pensamento de vitória?
No livro de 2 Crônicas, capítulo 20 podemos ver a
história de Josafá  que teve ali uma batalha pela
frente que aos seus olhos e aos olhos dos que
estavam com ele era impossível ser vencida, e ao
saber que uma grande batalha estava indo em sua
direção ele teve medo, mas não se entregou a este
sentimento, pelo contrário ele foi buscar o seu
socorro no Senhor, no Deus a quem ele servia com
fidelidade. 
Assim esta semana nas Lives estamos aprendemos
com a história de Josafá, que devemos confiar em
Deus para vencermos nossas batalhas, que antes de
irmos a qualquer guerra devemos nos prostrar ao
Senhor, clamar pelo seu socorro, entregar todos
nossos temores em suas mãos e colocar em prática
outras duas armas fundamentais, jejum e oração, 

 

Recentemente pude escutar um testemunho que me trouxe uma forma de ver algumas situações como
nunca havia visto, quando foi colocado um desafio a um jovem recém-convertido que ele poderia fazer o

que quisesse de errado, desde que fizesse em um lugar onde Deus não pudesse o ver fazendo aquelas
práticas, este jovem aceitando o desafio, teve ali vontade de praticar mais algumas vezes o ato que

estava lhe custando sua salvação, mas ele não havia entendido ainda, que estava em uma batalha, ao se
deparar em locais e lembrando-se do seu desafio ele pode ver que Deus estava em todos os lugares, não
adiantava ele tentar se esconder de Deus para cometer o erro, pois Deus estaria onde ele fosse e estaria
vendo tudo o que ele estava fazendo, e assim ele teve seus olhos espirituais abertos e pode vencer uma
batalha que não é nada fácil, a batalha do medo, da dependência, assim muitos de nós temos batalhas
em nossas vidas e esquecemos muitas vezes que Deus está em todos os lugares e devemos ter a atitude

que Josafá teve, de pedir socorro, de orar em primeiro lugar a Deus e não colocar suas mãos e depois
pedir ajuda de Deus.

Assim foi a semana em que pudemos aprender com
Josafá e também com testemunhos de vida de irmãos e
até mesmo do Apóstolo Rowilson, que compartilhou
também as guerras que teve que enfrentar no início da
sua conversão em uma época onde se não fumasse e
bebesse não era visto como um homem, era excluído da
sociedade, uma época onde só o fato de se assumir uma
mudança de vida, uma mudança de religião que não era
mais igual à de muitos, era motivo de chacotas, de ser
excluído até mesmo da vida daqueles que ele amava,
mas ai entra o amor de Deus e vontade de vencer com
Jesus todas essas batalhas, e foi travada esta guerra com
muito Jejum e oração, muita renúncia, para que ele
pudesse ser fortalecido e se manter de pé servindo o
Deus altíssimo e verdadeiro. Hoje o Apóstolo Rowilson
juntamente com a Apóstola Cristiane Oliveira vem
orientando e lutando por cada um dos seus filhos
espirituais e ensinando também a cada um como podem
vencer suas batalhas e não se render ao que os olhos
carnais lhe mostram.
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AS GUERRAS ESPIRITUAIS 

“São irmãs gêmeas”
disse Apóstolo Rowilson em live. 

Cada um de nós temos batalhas a serem
conquistadas, mas a vitória chega
quando colocamos o Senhor em
primeiro lugar, quando damos a ele a
“oportunidade” de lutar por nós, como
bem sabemos, todo o poder dos céus e
da terra está em suas mãos.

Produção de Texto: Cátia Ramos
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Claro que não poderíamos ficar sem o grupo
Revive Nations, muita adoração e louvor com
o Pastor Cláudio Martins e toda turma do
grupo. Eles trouxeram á todos uma boa
lembrança e uma surpresa para os Avivalistas,
um pagode abençoado, relembrando muitos
momentos de mover nos acampamentos,
viagens missionárias e congressos, onde
sempre temos o grupo trazendo um samba
santo para o povo de Deus.
Com muita unção e comunhão, cada irmão do
Avivamento se impactou e matou a saudades.

Veja alguns comentários da Vigília.

Vigília Vencendo Batalhas
 Já é de Lei nesses últimos tempos, toda a

família se reunir e participar da Vigília do
Avivamento.
E nesse final de semana não foi diferente.
Pastor Renan Teixeira deu uma palavra
que nos fez refletir, sobre honrar e dar
valor aos nossos líderes, por todo o
cuidado que eles têm por nós. Pois a
palavra de Deus chegou e chega a nós
através dos profetas.

Apóstolos Rowilson e Cristiane Oliveira deram continuidade na Live e nos trouxeram a palavra da revelação, lendo
Apocalipse e mostrando a todos que Jesus está bem perto de voltar e a tribulação acontecer.

Apóstolo Rowilson disse que nesta semana falará mais sobre os últimos dias.
Apóstola Cristiane também deu uma palavra, falando aos corações dos que estavam presencial na igreja Sede em

São Paulo quanto aos que estavam online.
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Culto Online e Presencial Santa Ceia do Senhor:
Neste domingo na Igreja Sede e Online na página do Facebook do Ministério tivemos a Santa Ceia em tributo ao

Senhor Jesus.
Os irmãos que estavam no culto presencial (culto este que foi realizado cumprindo todas as normas) receberam

uma palavra do Pr. Cláudio Martins.

“Meu Irmão não é um culto apenas
de Santa Ceia. Mas é um culto para
você parar pra pensar naquilo que

você está fazendo”.

Assim Ev. Letícia Caetano ministrou sobre os dízimos e
ofertas, mostrando através de Jeremias 17:7 a importância
da obediência e fé da totalidade do cumprimento dos
mandamentos da palavra. Logo depois o Pr. Renan
Teixeira ministrou uma palavra levando a todos que
estavam no culto presencial a pensar 

“quantas pessoas estão dando o melhor
pela vida dos discípulos. Mas muitos

estão longe da obra de Deus. Deixando
os filhos espirituais morrendo e sem

cuidados”.

“Deus teve misericórdia de muitos. Você pensou se
ele tivesse voltado antes da pandemia? Ele está

dando uma oportunidade, muitos que estão
voltando, se arrependendo, poderiam ficar sem
essa oportunidade se Jesus já tivesse voltado”.

E assim todos os que estavam online e presentes
no culto, tomaram sua Santa Ceia em memória
de Cristo.
Venha você também entregar e viver com Cristo.

Produção de Texto: Gabriela Machado
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Também temos testemunho de Marina Gonzales, que através do cuidado de sua líder Patrícia
Oliveira, e toda cobertura de oração dos Apóstolos venceu uma batalha:
Meu esposo entrou em contato comigo no dia 05/05 dizendo que não estava se sentindo bem e
que ficaria em isolamento na casa do seu irmão, neste mesmo dia ele foi até ao hospital e fez os
exames para Covid-19. Após três dias o resultado saiu e deu positivo, no dia 08 mesmo (dia que
saiu o resultado) ele teve uma piora e foi ao hospital, estava se sentindo muito cansado e
acabou indo direto para UTI, saturação baixa, pulmão com 30% de comprometimento, no dia
13/05 hospital entrou em contato pois o quadro havia piorado muito e tiveram que entubar ele
passando a utilizar respirador mecânico, meu mundo desabou, daquele dia em diante começou
nossos dias de angústia, me recordo que na madrugada clamei a Deus e naquela mesma noite
Deus me disse “Filha descanse, eu estou cuidando dele”, amanheci renovada e pra todos eu
dizia que Deus estava cuidando e que ele iria voltar. Temos três filhos e eu tentava chorar
escondido das crianças, principalmente do Bruno que sempre foi muito apegado ao pai, foram
dias tristes, dias que não tive chão.

Desde o procedimento de intubação a
cada dia as notícias só pioravam dia 16/05
tentaram retirar o tubo e ele teve uma
parada cardíaca conseguiram reanimar!
Dia 17/05 estava com 60% do pulmão
comprometido, dia 18/05 estavam
analisando a necessidade do
procedimento de pronar (corpo fica de
bruços para tirar a pressão do pulmão)
sempre com balão de insulina 24hrs, pois
a diabetes estava sempre acima de 300,
devido a quantidades de corticoides, febre
nunca cedia com isso a cada 24hrs era
feito a troca de antibióticos. Dia 19/05 os
rins pararam, iniciou hemodiálise. Dia
22/05 devido ao longo período intubado
precisou fazer traqueostomia e
continuava sedado, e assim foram os dias
uns piores outros com pequenas
melhoras. Dia 24 começou a apresentar
pequenas melhoras e iniciaram a retirada
lenta da sedação acompanhado de
calmante, ele demorou muito para voltar
a “terra” como os médicos dizem.

Deste dia em diante ele começou a reagir, e as
notícias cada dia eram melhores, ele deixou de
respirar com a ajuda do respirador, precisou
tomar bolsas de sangue decorrente da anemia,
continuava com febre, porém baixa, mas já era
um milagre ele respirar sozinho e falando,
teve alta da UTI para o quarto, foram 40 dias
ao todo de internação perdeu 18 kilos, mas
Deus restituiu sua saúde, mas não somente a
saúde dele, o Senhor me fez ficar mais
próximo dele, pude ter um encontro com Deus
neste momento, meu marido que não cria em
Deus, hoje só fala em Deus, sua filha mais
velha que era distante, hoje está próxima, o
Senhor restituiu tudo, transformou e mudou
tudo para honra e glória do seu nome.
Agradeço á todos da minha família, equipe
médica, enfermeiros, amigos, gestor e
também a minha amiga Paty e seu esposo que
principalmente com as orações do seu
Ministério Avivamento para as Nações meu
marido venceu e foi curado do Covid-19. Deus
abençoe á cada um.

Mas nesta última semana foi disponibilizado testes para todas as agentes de Saúde nos
postinhos da região. E as nossas queridas irmãs e missionárias do Avivamento, assim como
todas as ovelhas do Avivamento, são cobertas de oração e jejum e muitas orientações dos nossos
Apóstolos, elas contam pra nós que é um grande livramento que Deus tem dado a elas nesta
pandemia, pois os testes de ambas deu negativo. Toda honra e glória á Deus. E elas deixaram um
agradecimento por todo o cuidado dos Apóstolos e Líderes, e por toda a cobertura de oração que
ela recebem.
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Testemunhos:
VEMOS O LIVRAMENTO DE DEUS TODOS
 OS DIAS EM NOSSAS VIDAS:

Evangelista Eliane Pereira, Paloma Silva e Renata
Mendes, nos contaram um testemunho tremendo de
livramento. Elas são agentes de Saúde no distrito do
Rio pequeno, e como agentes, elas têm contato com
muitas pessoas. Inclusive correndo risco de contágio
com pessoas infectadas que vão ao postinho fazer
testes.

Deus ainda é o mesmo Deus
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 Jornal Aviva News vem hoje parabenizar a equipe da Mídia do Ministério Avivamento para as
Nações que vem á cada dia lutando para que o Reino de Deus venha crescer por meio das mídias
sociais.
Pessoas que se dedicam e vem procurando formas e melhorias para um bom desenvolvimento do
Reino de Deus, hoje nossa homenagem é para vocês que lutam e se dedicam em apresentar
trabalhos por excelência ao Senhor.
 
E entrevistamos alguns deles que fazem
 parte da equipe de mídia!

 

Cultura: Dica do JOAN

Lígia Caetano
Olá, paz a todos!
Quero agradecer a oportunidade de estar aqui
participando do Jornal Aviva News, obrigada Kátia.
 
O que é ser um profissional da mídia?
Ser um profissional da mídia para mim é algo
muito gratificante, eu amo trabalhar com a
comunicação.
Produzir conteúdos, criar explorar a criatividade.
Nós profissionais da mídia temos a missão de levar
Jesus para as pessoas, então a todo momento
temos que está passando as informações de uma
forma clara e que venha atrair pessoas para Jesus.
Você deve se perguntar a igreja também precisa da
Mídia?
A resposta é com certeza, pois as redes sociais
estão cheias de anúncios, grupos, pessoas de
influências, porém nós temos o papel de
representar Jesus em cada plataforma, podemos
ganhar muitas vidas através das redes sociais, TV,
rádio e mídia infantil.
Sou formada em Design Gráfico e Audiovisual mas
quando recebi a oportunidade na igreja de
contribuir para o crescimento da mídia foi algo que
me deixou muito feliz, pois aprendi muito, aliás
aprendo até hoje, a cada desafio é um grau maior
de conquistas. A Mídia fez parte da minha
consolidação, aprendi a amar minha profissão
ainda mais rs, aprendi a ensinar enfim, me sinto
muito realizada participando da Equipe da Mídia,
agradeço aos Apóstolos por essa oportunidade de
ouro em minha vida.
 
 

Olá! Isaac Martins falando aqui!
Acredito ser impossível chegarmos em algum lugar

notável, sem a colaboração de outros. Por isso, meus
agradecimentos aos colaboradores de nossa equipe,

em especial aos apóstolos Rowilson e Cristiane.
Estou muito feliz em poder contribuir com tudo isso.
Já temos ciência que, em todas as épocas existentes

na história, houve a comunicação.
De qual forma avançaríamos como um povo, sem

ela? Também já sabemos que ela está em constante
mudança. Já pensou em como ela facilita nossa vida?

Uma boa parte das escrituras foram escritas em
pergaminhos, a melhor mídia durante épocas. Pare e

desenrole um pergaminho gigante agora mesmo,
para ler um versículo. Seria complicado fazermos isso

todas as vezes, não é mesmo?
A mídia é uma comunicação muito abrangente. Por

isso, todos os profissionais de mídia, têm o papel
importantíssimo de trazer, em linguagem mais

moderna possível, aquilo que acrescenta conteúdo
para nosso dia a dia, ao mesmo tempo em que,
trazem em seus ombros o dever de acrescentar

esperança ao homem moderno, através das
ferramentas disponíveis, seja isso através de fotos,

aplicativos, ou mesmo em lives.
Sempre me senti muito honrado, desde o primeiro

momento em que recebi a oportunidade de fazer
parte de uma equipe, justamente com o fim de que

trabalhamos com mídia e, em nosso caso, levarmos o
Reino de Deus a todos por meio dela. Que

aprendizado incrível!
Desejo a bênção de Deus à todos os profissionais de

mídia.
Abraços!
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Dia do profissional da mídia

 
Paloma Silva

Trabalhar na mídia para mim tem sido um grande
aprendizado, e cada vez mais Deus tem elevado o

nosso olhar para buscar crescimento! Me sinto
honrada de fazer parte desta equipe!

Ser um profissional da mídia, significa se apropriar
das plataformas que temos para levar uma

mensagem, no nosso caso, levar a Palavra de Deus,
vida onde não tem, em lugares que demoraríamos

para alcançar.

Mais de 300.000 livros vendidos! Um dos maiores
clássicos da literatura evangélica. Homens
extraordinários que incendiaram o mundo. A
cada capítulo uma história diferente, uma nova
biografia. As verdadeiras histórias de alguns dos
maiores vultos da Igreja de Cristo. Heróis como:
Lutero, Finney, Wesley e Moody, dentre outros
que resolveram viver uma vida de plenitude do
evangelho.
Esta obra contém as biografias de grandes servos
de Jesus. Conheça através desse áudio livro,  a
vida de pessoas verdadeiramente transformadas
por Deus e que, por isso, servem-nos como
exemplos de vida. Um estímulo para também
buscarmos ser reconhecidos como verdadeiros
Heróis da Fé.
 click na imagem e acesse agora e baixe em seu
celular em formato mp3/mp4 e ouça esse 
 incrível livro.

HOJE A DICA DE CULTURA É DIFERENTE. PARA QUEM LEU O LIVRO PODERÁ RELEMBRAR DE
UMA FORMA DIFERENTE DESSAS IMPACTANTES HISTÓRIAS, TROUXEMOS PARA VOCÊS EM 

FORMATO DE ÁUDIO LIVRO, OS HERÓIS DA FÉ .

https://youtu.be/bHbxIBJZyaI
https://youtu.be/bHbxIBJZyaI
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https://www.youtube.com/user/TvAvivaNacoes
https://www.facebook.com/igrejaevangelicaaviva/
https://www.facebook.com/igrejaevangelicaaviva/
http://app.mobileradio.com.br/app/WebRadioAvivaNacoes

