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Passo para uma pessoa bem sucedida

6.  Sempre dizer "sim"
(Quando tiver a opção de fazer ou não
fazer alguma coisa, sempre diga sim)!

7. Comprometer-se habitualmente
(Na verdade, estamos sofrendo uma
escassez de compromisso).

8. Ir até o fim 
(Enquanto uma ação não for
transformada em sucesso, ela não
terá terminado).

9. Demonstrar coragem 
(Com frequência, você percebe que as
pessoas de sucesso têm um ar de
confiança e convicção).

10. Seja orientado por metas 
(As pessoas de sucesso são altamente
orientadas por metas e sempre
prestam mais atenção no alvo do que
no problema).

Josué 1:7. Tão somente esforça-te e
tem mui bom ânimo, para teres o
cuidado de fazer conforme a toda a lei
que meu servo Moisés te ordenou;
dela não te desvies, nem para a
direita nem para a esquerda, para
que prudentemente te conduzas por
onde quer que andares.

1. Ter uma atitude 
"eu posso fazer"(Elas sempre usam
frases como "Podemos fazer isso",
"Vamos resolver" e sempre sustentam
que existe uma solução. 

2. Ter foco na oportunidade 
(Pessoas bem-sucedidas veem todas as
situações, inclusive problemas e
reclamações, como oportunidades.
Onde os outros veem dificuldades elas
veem oportunidades. Lembre-se: ter
sucesso é superar um desafio.

3. Adorar desafios 
(Desafios são as experiências que
aprimoram as habilidades das pessoas
de sucesso) cada desafio é um
combustível para a pessoa que quer ser
bem sucedida.

4. Persistir até ter sucesso
A capacidade de persistir em um
determinado caminho,
independentemente de obstáculos. Essa
qualidade é necessária para transformar
qualquer sonho em realidade.

5. Tomar atitudes prontamente 
(Os muito bem-sucedidos agem muito.
Independentemente de como seja essa
ação, essas pessoas raramente ficam
sem fazer nada, mesmo quando estão
de férias (basta perguntar a seus
cônjuges ou famílias!).

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

PALAVRA DOS APÓSTOLOS 

Por Apóstolo Rowilson Oliveira 
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Nesta semana o tema foi: Bem sei que  tudo podes
e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado
descrito em JÓ 42:2, que relata a fidelidade de um
homem decidido a obedecer a Deus sobre toda e
qualquer circunstância,  esse homem era jó, que
depois de ter ter perdido tudo se manteve íntegro
pois sabia que estava vivendo segundo o
propósito de Deus e que os planos do todo
poderoso não podem ser frustrados. Todos que
estiveram acompanhando os cultos online pode
aprender mais uma vez que Deus tem
compromisso com a palavra dele, se andamos
segundo seus planos e projetos não há
possibilidade de frustração pois o próprio Deus se
encarrega de fazer dar certo assim como fez com
jó, que viveu segundo a vontade de Deus e a
palavra de Deus se cumpriu na vida dele. A bíblia
nos fala pra buscar em primeiro lugar as coisas de
Deus que as outras coisas ele acrescenta, ou seja, 
 quando priorizamos a Deus assim como jó fez,
tudo que precisamos ele mesmo providencia, 
 viva bem, viva no propósito de Deus.

A vigília do avivamento é sempre muito
esperada, levanta grandes expectativas pois é
maravilhoso está cultuando ao nosso Deus
durante 3 horas, nesse período podemos abrir
sala de vídeo,  interagir com os discípulos, com
os irmãos de outros lugares também. Desta vez
tivemos um vídeo de gratidão dos líderes do
Ministério,  entre Pastores, Evangelistas e
Estratégicos pudemos ver o quanto Deus tem
guardado e tem cuidado do seu povo, vemos isso
através dos agradecimentos, somos ensinados a
ser gratos, pois a gratidão atrai benção, gera
milagres. E não podemos esquecer do momento
kids, com vídeos muito bem feito e muito
interessantes de deixar os pequenos e também
os grandes de ouvidos e olhos bem atentos. E
ainda não acabou não,  ainda tivemos um vídeo
de oração pelas equipes do nosso ministério, 
 equipes que tem se envolvido, tem
verdadeiramente se doado para que o reino de
Deus cresça.
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Aconteceu neste domingo (20) na igreja sede às 9
horas da manhã, o pós encontro com todos que
tiveram tendo um encontro com Deus. Nesse pós
encontro foram passadas algumas orientações e
alguns ensinamentos para a nova caminhada com
Cristo. Escolhi o caminho da fidelidade; decidi
seguir as tuas ordenanças. Salmos 119:30
Também um momento muito riquíssimo para
todos que estavam presentes, por que tiveram
aprendendo um pouco mais, sobre aquilo que o
Senhor deseja para vida de cada um.

E no domingo também foi dia de reunião com a
liderança do Avivamento.  Apóstolo Rowilson
Oliveira esteve juntamente com os líderes no
espaço El Roi em Embu das Artes. Foi com
imensa alegria que os Evangelistas e líderes
puderem ter esse momento de partilhar e
projetar novas conquistas para o Ministério. 
E falamos com alguns líderes e a resposta foi
praticamente unânime, com muita alegria eles
nos falaram:

"Foi uma alegria ver o Apóstolo
pessoalmente, mesmo ali com um
distanciamento. Foi uma bênção"

"Ver o Profeta foi muito bom"

"Poder vê lo e estar na reunião foi uma
bênção, compartilhamos muitas
situações e foi falado de muitos

projetos"

NOTÍCIAS DO AVIVAMENTO 
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RESUMO DA SEMANA VIGÍLIA DO AVIVAMENTO

PÓS ENCONTRO  REUNIÃO COM LIDERANÇA  

Produção de Texto: Talita Andrade

E Neste final de semana que passou os guerreiros do Avivamento puderem se alegrar com o resultado do
Festival de Música Gospel Aviva Nações.

Com a Web Rádio Aviva Nações trazendo na íntegra os 12 classificados do Festival. 
E com muito alegria os irmãos do Avivamento acompanharam os louvores. Um mais criativo que o outro.

Acompanhe agora os classificados e também veja o louvor que foi classificado em 1° lugar.

1° LOUVOR NÚMERO 171° LOUVOR NÚMERO 171° LOUVOR NÚMERO 17

2° LOUVOR NÚMERO 52° LOUVOR NÚMERO 52° LOUVOR NÚMERO 5   

3° LOUVOR NÚMERO 123° LOUVOR NÚMERO 123° LOUVOR NÚMERO 12   

4° LOUVOR NÚMERO 234° LOUVOR NÚMERO 234° LOUVOR NÚMERO 23   

5° LOUVOR NÚMERO 105° LOUVOR NÚMERO 105° LOUVOR NÚMERO 10

6° LOUVOR NÚMERO 186° LOUVOR NÚMERO 186° LOUVOR NÚMERO 18

7° LOUVOR NÚMERO 167° LOUVOR NÚMERO 167° LOUVOR NÚMERO 16

8° LOUVOR NÚMERO 68° LOUVOR NÚMERO 68° LOUVOR NÚMERO 6   

9° LOUVOR NÚMERO 39° LOUVOR NÚMERO 39° LOUVOR NÚMERO 3

10° LOUVOR NÚMERO10° LOUVOR NÚMERO10° LOUVOR NÚMERO   

11° LOUVOR NÚMERO 211° LOUVOR NÚMERO 211° LOUVOR NÚMERO 2

12° LOUVOR NÚMERO 2412° LOUVOR NÚMERO 2412° LOUVOR NÚMERO 24

*QUERO VER ALMAS*

Será que nós cristãos nao temos a missão de ganhar
Almas,de ganhar almas...
Tanta gente no mundo,vivendo no escuro e 
Deus esta procurando os seus ..             
Procure apresenta 
Diante do senhor 
Aprovado,aprovado

Como alguém que não tem do que se envergonha 
e saiba maneja 
A verdade  a verdade 

*REFRÃO*
Quero ver almas
( e respira )
E respira almas
(Pode sonha)
E sonhar almas ,sentir meu coração bater por 
Almas..

.....Acende em mim senhor a chama do amor 
Quero arde por almas,quero arde por almas...
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MOMENTOMOMENTOMOMENTO   
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KIDSKIDSKIDS   
As crianças do Avivamento  não param !!!!

Isso mesmo, porque cada desafio que é
lançado eles estão dispostos para

resolver. Porque com eles é assim desafio
dado e desafio cumprido. 

Confira abaixo algumas crianças que
aceitaram o desafio e tiveram mais
conhecimento na palavra de Deus.

Bernardo

Ana ClaraMaryana

Magno YasminAmanda

Enzo

Isabelli
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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
 ATRAVÉS DAS REDES SOCIAIS 

Coluna Extra 

TV AVIVA NAÇÕES 

Direção Geral: Apóstolos Rowilson e                                                      
                           Cristiane Oliveira 

Editora de Texto:  Ev. Katia Cristina
                                  

Colunistas Redatoras:
Gabriela Machado 

Talita Andrade
Cátia Ramos

Rosário Regiane 

Pesquisadores:
Ingrid Cristina

Marina Antunes

Jornal Online Aviva News

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

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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