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Ore – Antes de tomar uma decisão,
ore a Deus, pedindo Sua orientação
para ter a sabedoria de escolher o
caminho certo; Deus sabe o que é
melhor para você – (Tiago 1: 5. E, se
algum de vós tem falta de sabedoria,
peça-a a Deus, que a todos dá
liberalmente, e o não lança em rosto,
e ser-lhe-á dada). 
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Apóstolo Rowilson Oliveira 

A palavra de Deus e nossas decisões

Pense bem – não é bom tomar uma
decisão apressadamente; antes de
decidir, pense nas consequências de
cada possibilidade – (Provérbios 4:
26. Pondera a vereda de teus pés, e
todos os teus caminhos sejam bem
ordenados)! 

Cuidado com os sentimentos!
(Jeremias 17: 9. Enganoso é o
coração, mais do que todas as coisas,
e perverso; quem o conhecerá)?  

Analise sua decisão à luz da Bíblia; 
se você sabe que uma das opções
vai levar você a sair do propósito
de Deus não escolha esse caminho
– (Pois quem quiser salvar a sua
vida a perderá; mas quem perder a
sua vida por minha causa e pelo
evangelho a salvará. Pois, que
adianta ao homem ganhar o
mundo inteiro e perder a sua
alma?” Marcos   8:35-36  ). 

Peça orientação 
(Os planos fracassam por falta de
conselho, mas são bem-sucedidos
quando há muitos conselheiros.
Provérbios   15:22. 

A Bíblia ensina que devemos pedir a orientação de 
Deus antes de tomar uma decisão. 

Todos enfrentamos decisões importantes na vida 
e a Bíblia nos dá conselhos para tomar decisões acertadas:
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Você sabia que 90% dos problemas que temos são consequências de decisões erradas que
fizemos lá atrás? Exatamente isso, quando tomamos decisões segundo as nossas vontades e
emoções em um futuro próximo colheremos os frutos desastrosos de nossas escolhas. Como
posso escolher com sabedoria? Pedindo ao Senhor, que Ele dá de graça e não nos lança no
rosto; pense bem, analise antes de tomar qualquer decisão, não vale a pena trocar o certo
pelo duvidoso, tomar decisão no momento de emoção, pela vontade do nosso coração,
porque o Senhor  nos fala em JR 17:9 que o nosso coração é enganoso mais que todas as
coisas.  De tudo isso sabemos que pra tomar decisões com sabedoria só através do Senhor
nosso Deus e que não vale a pena tomar decisões que mais na frente nos trará consequências
irreparáveis. 

Nossa vigília foi maravilhosa e recheada
do poder de Deus, da unção do Espírito
Santo, quem esteve focado e foi na
intenção de receber de Deus, pôde sentir a
presença de Deus em cada detalhe. 
 Começando com o louvor, quando você
adora o Papai, o céu desce e o clima fica
sobrenatural. Tivemos nosso pagode com
o grupo de jovens, esses que também são
levitas, trabalham na ornamentação da
casa de Deus, não sabiam nada, mas
através  do Ministério, hoje já conseguem
trabalhar na área, foi emocionante ver o
que Deus pode fazer em uma vida quando
tomamos decisões certas.  

Não podemos deixar de citar o meu... o 
 seu... o nosso... MOMENTO KIDS,  trazendo
sempre ministrações nas nossas crianças
ensinando inclusive o tema da semana  que
decisões erradas trazem consequências em
nossa vida. Pedidos de oração,  momento
dedicado aos pedidos, muitas pessoas
deixaram seu pedido de oração e tivemos
orando por cada um e cremos que o Senhor
está agindo. Participar da vigília é uma
decisão que tomamos e o resultado é vidas
sendo transformadas pela palavra de Deus. 

Escolha certo, escolha viver com Cristo Jesus. 

Jornal Online

AVIVA NEWS

@igrejaevangélicaaviva @igrejaavivanacoes App.mobileradio.com.brTv Aviva Nações - TAN 

RESUMO DA SEMANA
Mais uma semana de aprendizagem
sobrenatural, Deus tem usado
grandemente a vida dos nossos Apóstolos
para ministrar em nossas vidas. Essa
semana aprendemos sobre a importância
de uma decisão feita com sabedoria e as
consequências que trazem uma decisão
errada.  A primeira e mais importante
decisão de nossas vidas é aceitar a Jesus
como Senhor de nossas vidas, à partir daí
o Espírito Santo nos conduz a fazer
escolhas certas.

VIGÍLIA DO AVIVAMENTO

Produção de Texto: Rosário Regiane  
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A cada 33 pessoas do mundo dependerão
de ajuda humanitária para sobreviver. 
A previsão é da Organização das Nações
Unidas (ONU), que indica que décadas de
progressos sociais estão sendo
ameaçadas, quando já não foram
impactadas, pela pandemia de
coronavírus. 

O fato é que tudo é previsto na palavra de
Deus. Nos mínimos detalhes. O tempo que
vivemos é delicado.  

A Igreja Evangélica Avivamento para as
Nações sempre teve o compromisso de
busca e fortalecimento do corpo de Cristo.
Mas a intensidade do clamor, da
intercessão e orações neste tempo tem
sido de suma importância. Com isso
temos resultados todos os dias dessas
orações: curas, conversões,  provisão de
Deus, livramento entre tantos outros
testemunhos de milagres sobrenaturais. E
Deus tem cuidado deste povo nos
mínimos detalhes.  
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UM CLAMOR: AS ORAÇÕES DO AVIVAMENTO

Todo Avivamento começou com clamores,
orações e súplicas. Em todas as grandes
histórias do Evangelho e o sobrenatural de
Deus sobre seu povo começou pela busca
de um grupo, com um propósito maior a
ser buscado pelos filhos de Deus.  

A um ano o tal do “Coronavírus",  de início
era muito distante da realidade dos
brasileiros. Piscamos e o vírus alastrou,  e
cá estamos em uma pandemia, sem
nenhuma previsão de término ou uma
exatidão de cura. Uma guerra declarada!  Mas isso não se resumi somente a

milagres. Mas um verdadeiro Avivamento.
Um alastrar do Evangelho sobre povos e
Nações.  Um ano de live, isso todos os dias,
um ano há  365 dias, alimento espiritual
todos os dias. No culto de Santa Ceia
Apóstolo Rowilson Oliveira declarou que
são mais de 337 lives feitas durante toda a
pandemia, e sem contar todas as
plataformas disponível 24h. 

“Se contarmos com a web rádio entre
outros, são mais de 600 conteúdos, 

 estamos todos os dias, estamos clamando, 
 chorando, trabalhando" 

confirma Apóstolo Rowilson Oliveira 
em live. 

Lucas 21:36 
Vigiai, portanto, em todo o tempo, orando,

para que possais escapar de todos estes
eventos que estão para acontecer, e

apresentar-vos em pé diante do Filho do
homem”.  

Matéria e Produção de Texto: Gabriela Machado 

Claramente isso resultará em centenas e
centenas de vidas entregues à Jesus.

Faça parte do AVIVAMENTO,  participe,
busque, se entregue!
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O número de brasileiros que usam a internet continua crescendo: subiu de 67% para
70% da população, o que equivale a 126,9 milhões de pessoas.

“E lhes disse: "A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam
ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Lucas 10:2”
 
Vidas é o que não falta para serem ganhas nas redes sociais.  Agora basta usar as
ferramentas certas.  Então vamos te mostrar passo a passo. E você pode também ter
mais orientações através do Canal TV AVIVA NAÇÕES no YouTube.  
Vamos lá?
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Matéria de Talita Andrade 
e

 Produção de Texto: Gabriela Machado

COMO POSSO SER UM MISSIONÁRIO
USANDO MINHAS REDES SOCIAIS?

Deixe bem claro que você é um representante de Cristo.  
Que você é um missionário Online

Nas plataformas do Avivamento está repleto de conteúdo. Esteja compartilhando,  links, posts,
vídeos, versículos do dia e muito mais. Isso vai incentivar e fortalecer seus amigos e

seguidores.  E além disso mostrará que você é um missionário online.

COMPARTILHE em todas as suas
redes sociais

Marque seus amigos e família e
seguidores nos posts, links,

vídeos  e conteúdos da página da
Igreja.

Faça um evangelismo, mande
mensagem, ore por essas pessoas,

faça chamada de vídeo.
 Seja um verdadeiro missionário.

Faça um grupo no Whatsapp com as
vidas alcançadas. É sua célula!

Compartilhe os links do culto, dos
posts, das plataformas digitais com

eles!

Ore por essas vidas pelo menos
30 minutos antes do culto

começar.  Para que quando
enviar o link

do culto, elas serem liberadas!

Para mais dicas
acesse o Canal do

YouTube:
 Tv AVIVA NAÇÕES 

E coloque em
prática!
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K ID S  
Olá missionários! Olha só que especial

que está nosso momento kids. Lançamos
o desafio, #MOMENTOKIDS e vocês -

como sempre – cumpriram o desafio. 
E foi lindo, foi emocionante receber

tantas fotos. Crianças de vários bairros,
estados se envolvendo aqui no JOAN.

Então vamos lá!
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Desafio dado,
desafio
cumprido!
Parabéns a todas
as crianças.
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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!

TV AVIVA NAÇÕES 
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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!

Designer: Gabriela Machado

https://www.youtube.com/user/TvAvivaNacoes
https://www.facebook.com/igrejaevangelicaaviva/
http://app.mobileradio.com.br/app/WebRadioAvivaNacoes
https://www.instagram.com/igrejaavivanacoes/
https://www.youtube.com/user/TvAvivaNacoes
http://app.mobileradio.com.br/app/WebRadioAvivaNacoes
https://www.facebook.com/igrejaevangelicaaviva/
https://www.facebook.com/igrejaevangelicaaviva/
https://www.instagram.com/igrejaavivanacoes/
https://www.instagram.com/igrejaavivanacoes/
https://www.youtube.com/user/TvAvivaNacoes
https://www.youtube.com/user/TvAvivaNacoes
http://app.mobileradio.com.br/app/WebRadioAvivaNacoes

