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“Trazendo vida onde não tem,
esperança por alguém, que vive sua
palavra E prática o evangelho. 
Ora, jejua, luta, leva a sério,
Avivamento para as Nações esse é
meu ministério”. 
Assim diz o Rap do Avivamento, e
assim vive os Avivalistas.
O AVIVAMENTO tem como objetivo de
sempre levar o puro evangelho, o
evangelho genuíno, que salva, que
liberta e traz vida para a sociedade. 
Parar, férias, pausa não está no
vocabulário do Avivamento. 
E continuamos com a mesma
determinação e com mais ousadia
para expandir o Reino de Deus.
 

 
Os Apóstolos Rowilson e Cristiane Oliveira
mais uma vez proporcionaram um Live
Vigília Tempo de Milagres para os
internautas. 
Para quem acompanha o Ministério Aviva
Nações já foi produzido 3 lives, todas sendo
transmitida do Sábado para Domingo pela
plataforma do Facebook.
Cada Live mais impactante que a outra. 
Por isso nesta edição do JOAN, iremos
compartilhar 2 testemunhos de como está
sendo essa experiência da vigília tempo de
Milagres. 
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O AVIVAMENTO ESTÁ
ACONTECENDO!

NOTÍCIAS DO AVIVAMENTO

 
Cada Live mais impactante que a outra. 
Evangelista Letícia Gonçalves 
Paz a todos! Foi uma experiência única e muito importante em minha vida.
Jamais imaginei um dia pregar a frente de uma câmera e ter mais de 5 mil
pessoas envolvidas de diversos lugares diferentes. Nessas 3 experiências
foram sobrenaturais, contei testemunhos diferentes em cada uma, e assim
vemos o quão Deus cuida de nós e nos guarda, cada tema sempre tendo uma
experiência ou um testemunho para poder compartilhar e liberar a benção
sobre outras vidas também.
Uma coisa que me impactou foi ver a quantidade de pessoas que foram
alcançadas nessas lives, ontem mais de 17mil envolvidas, e eu já estava no
ministério quando teve a primeira vez que a mídia começou a gravar e de lá
pra cá quantas coisas mudaram, quantas pessoas foram alcançadas, não tem
explicação. Isso é avivamento para as Nações!! Eu agradeço muito a
oportunidade de ser uma evangelista e também líder da Equipe Ganhar.
 

Experiência de quem está
dentro da telinha: 

 

Evangelista Letícia Gonçalves
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Louvo a Deus pela oportunidade de
poder estar participando de todas
as três lives tempo de Milagres. A
primeira foi com a célula, contando
testemunhos, fazendo louvor, foi
algo tremendo, na segunda vigília
tive oportunidade de estar dirigindo
a Live, transmitindo por 4 horas,
louvor, milagres, palavra, foi algo
tão tremendo que vimos o espírito
de Deus agindo, e fluiu de uma
forma natural.
Nesta última que tivemos também
não foi diferente, é sempre um
desafio poder está ali transmitindo
um conteúdo para quem está ali do
outro lado assistindo, mas creio que
as pessoas foram tocadas pelas três
lives. Cada Live teve um tema
diferente, mas cada uma foi um agir
de Deus. 
Claro que antes de entrar ali, da um
friozinho na barriga, por mais que a
gente já ministra, prega e tudo, mas
à um temor de Deus, só por saber
que tem pessoas ali do outro lado
passando por momentos de luta,
momentos difíceis, e que através de
uma palavra elas podem ter uma
vida mudada. Mas quando a gente
entra o Espírito Santo já toma ali as
nossas vidas, e tudo flui e é um agir
ali tremendo. 
 

Algo também que me impactou
bastante foi o envolvimento das
crianças e os testemunhos, algo
que percebi mesmo, quantas
crianças não eram pra ter nascido
mas através das orações, das
orações dos Apóstolos, ganharam
ali uma nova vida, muitos
testemunhos de Deus agindo
mesmo na vida das crianças,  nesta
última Live mesmo, o testemunho
do Ev. André, que sua filha havia
morrido e ressuscitou, algo
tremendo, eu vi realmente além de
Deus dar ali livramento , além 
 crianças são saudáveis. Realmente
vi um agir na vida de cada criança.
 
Essas foram as experiências da
Evangelista e do Pastor e a sua
como foi? Mande para nós a sua
experiência e como tem sido a
Vigília Tempo de Milagres. A sua
participação também é muito
importante.

O AVIVAMENTO
também é

assistência social:
 

Projeto Resgatando Crianças e
Associação Beneficente El Roi
fazem parte do dia a dia de cada
guerreiro do Avivamento.
Fazendo acompanhamentos
semanais e até mesmo diários
com cada projeto. 

O Projeto RESGATANDO contém uma equipe de professores onde fazem
acompanhamentos diários e semanais com crianças de várias cidades,
bairros e comunidades. Passando atividades e recreação á distância e
algumas presenciais, também levando ali, alimentos para quem mais
necessita através das doações adquiridas através da Associação El Roi, que
também tem beneficiado centenas de pessoas e famílias. 
 

Pastor Renan
Teixeira 
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Ao longo do caminho, os

peregrinos encaram grandes e
pequenos obstáculos feitos pelo
homem e criados por demônios.

Além da história fascinante, a
poderosa obra de Bunyan nos

ensina sobre perigos e a
esperança da vida cristã sobre a

triunfante glória que espera
todos aqueles que seguem o 

Rei dos reis!
 

Antônio Frank Mendonça Oliveira  e Célia Regina Mendonça Oliveira  moram na
comunidade da São Remo, localizado no Distrito do Rio Pequeno, Zona oeste de São

Paulo, eles vivem  com seus três filhos, Andreia de 13 anos, Daniel de 9 anos e o
Ezequiel com apenas 4 aninhos.

 Realidade de quem ainda trabalha
 Frank ainda está trabalhando, ele conta que que

tem semana que trabalha a semana toda, e em
outra é escala de dia sim e dia não. 
Sua esposa Célia é doméstica e não está
trabalhando, está em casa. Ele diz para o Jornal
que Deus tem provido, mas que já está entrando
no terceiro mês que sua esposa está sem exercer
sua profissão.  Com toda a dificuldade que todos
estamos passando Célia está recebendo de sua
patroa o seu salário normalmente, sem
descontos e ate mesmo sendo pago o transporte e
tudo certinho. 
 

Contando para nós eles relatam que sua casa tem apenas 3 cômodos, e que eles
evitam a saída das crianças a rua, mas é um grande desafio mantê -las em casa ,
sempre ali um pouco de briga ente os irmãos, manter os filhos ali interditos,
cuidar da casa, mantimentos, criar os filhos em um ambiente pequeno e sem
muitas opções de lazer é muito complicado. 
 

Nós que moramos em comunidade, nós sabemos a dificuldade que tem essa
quarentena, e não dá certo. Porque quando vamos sair pra ir em algum
comércio, é muita gente nas ruas, muitas crianças nas ruas, sem proteção, sem
máscaras, então sabemos que a medida que eles têm feito não tem dado certo
para nós que moramos em comunidade.
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CULTURA: DICA DO JOAN

O Peregrino:
Uma Jornada para o céu

A verdadeira realidade das famílias que
vivem em comunidade:

 Entrevista Família Oliveira

Frank também diz que graças a Deus por estar servindo a Deus e também fazer
parte do ministério Avivamento para as Nações que tem feito a diferença na vida
dele e pela ajuda e acompanhamento dos Apóstolos.
 Como está sendo conviver todos os dias em quarentena com

crianças em casa
 

A visão de um pai de família sobre a quarentena na
comunidade 
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Resgatando Crianças para Jesus
Cuidando de cada Pequenino
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E temos mais videozinhos para toda família 
 

E para quem está com saudades do
Mover de Deus no meio da Igreja, está

com saudades dos nossos eventos,
saudades dos irmãos e da comunhão,

Convidamos á assitir os Momentos
da Marcha para Jesus 2019.  
Click na imagem e assista.

Você sabe qual livro da bíblia contém apenas um capítulo? Você já
sabe todos os livros das bíblia? Ainda não, aqui neste vídeo a Cris

fala todos os livros da bíblia que ela aprendeu e muito mais
curiosidades. click na imagem e assista!

https://www.youtube.com/watch?v=Ovs7kVAeVbs&t=1042s
https://www.youtube.com/watch?v=XbLghBK1Ob8&t=452s
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