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PALAVRA DOS APÓSTOLOS 

1. Elas pensam apenas em si
mesmas. Essas pessoas só estão
interessadas naquilo que as
beneficia de alguma maneira,
por isso raramente tomam
atitudes altruístas, em prol de
um grupo ou comunidade. 
Elas não entendem o que é
coletividade. 
Nunca podemos contar com o
seu apoio.

2. Só nos procuram quando
precisam de algo.
Você certamente já teve pelo
menos uma dessa pessoas em
sua vida, que agem como se
você não existisse, até o
momento em que precisam de
você para alguma coisa. Ou
estão do seu lado enquanto as
coisas estão boas, mas assim
que a primeira dificuldade
surge, elas o abandonam. Isso
acontece exatamente porque
elas só pensam em si mesmas.

3. Elas são egocêntricas 
O mundo gira ao seu redor, pelo
menos é assim que as pessoas
ingratas enxergam a vida.

4. Acham que as pessoas têm
obrigação de ajudá-las.
Ela se sente no direito de
receber ajuda, como se fosse
obrigação de quem a está
ajudando.

5. Aproximar-se daqueles que podem lhe trazer algum benefício.
E quando procura os “amigos” depois de algum tempo é por precisar
de algum favor.

6. Não estar disponível para quem precisa.
Depois de ter extraído do outro tudo o que queria e precisava, ela não
vê mais vantagem em manter a aproximação. E se precisarem de sua
ajuda, ela dificilmente vai estar disponível.

Por Apóstolo Rowilson Oliveira 

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


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

“Somos muito gratos a Deus e aos nossos Apóstolos, pela oportunidade de pregar a palavra na
cidade de Serrania-MG.  Através dos cultos online e reuniões feitas via vídeo chamadas estamos

consolidando as vidas Lúcia Helena e Ana Lívia que moram nesta cidade, elas passaram pelo
encontro com Deus no dia 13/12/2020, se batizaram e irão fazer a Escola de líderes. 
Foi um desafio trazê-las para SP, para passar pelo encontro,  mas Deus deu Vitória.  

Nossa maior alegria é ver pessoas se convertendo e entregando a vida para Jesus,  cremos que
através delas muitas almas terão um encontro com o Senhor. Para Deus não existe distância,

hoje com um celular nas mãos podemos pregar a palavra e ver vidas sendo libertas e
transformadas pelo sangue precioso de Jesus,  todos podemos ser missionários online!”

Finalizaram eles.

Todo ano a Igreja Evangélica Avivamento para as
Nações faz um culto especial de ação e graça e
uma semana de Gratidão ao Senhor e pelos seus
feitos. E neste ano será transmitido pela live. 
O Ministério Aviva as Nações irá realizar mais
uma vigília  neste sábado (26) às 20:00: 
VIGÍLIA DE AÇÃO E GRAÇA. 
Uma vigília dedicada a retrospectiva de 2020,
mostrando as maravilhas e o cuidado que o
Senhor teve com o Avivamento. Acontecerá
também ministrações, louvores, interseções,
momentos de orações e muito mais. 
Você é o nosso convidado especial, venha
participar conosco desse mover.
Chame amigos, colegas, familiares e sua célula,
não deixe ninguém de fora!!

Os missionários do Avivamento são pessoas ilustres, verdadeiros pais Espirituais que não
medem esforços pra lutar por uma vida que seja, pois de acordo com Lucas cap.15:7

aprendemos que promovemos festa no céu quando um pecador se arrepende, levamos a
palavra de Deus muito a sério, pois sabemos o valor de uma alma.

Segue agora os testemunhos da Lúcia e da Ana que moram no estado de Minas Gerais, na
cidade de Serrania,  onde os líderes Wanderson Gozi e Patrícia Oliveira lutaram e foram buscar

elas para está passando pelo encontro com Deus aqui na igreja sede de São Paulo.
Acompanhe....
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VIGÍLIA DO AVIVAMENTO
Ação & Graça

Produção de Texto: Talita Andrade

TESTEMUNHO: 
A ALEGRIA DE UMA VIDA  QUE ENCONTROU JESUS

Lucia Helena  ...
“Paz gostaria de falar que estou muito feliz de ter
passado pelo encontro, de ter batizado e fico feliz

também de saber que agora eu faço parte da família
Avivamento para as Nações”

Ana Lívia ...
“Foi uma benção, foi a melhor decisão que

tomei na minha vida. Passar pelo encontro é
muito bom, depois que eu passei eu senti meu

corpo, meu coração, minha alma
completamente  limpos , tudo de ruim, os

pensamentos, as dores passou tudo, graças a
Deus o Senhor me abençoou e agora sou

outra"

Patrícia e Wanderson também nos falaram um pouco 
desse trabalho contínuo com suas discípulas: 

Produção de Texto e Entrevistas Rosario Regiane

NOTÍCIAS DO AVIVAMENTO 
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“Com antecedência começamos a preparar a
retrospectiva, juntamente com os demais
locutores, fazemos a narração dos vídeos,
preparamos os textos, gravamos e editamos os
áudios ” diz Paloma Silva locutora do
Avivamento. Nos relatou também que mesmo
participando do trabalho de edição,  o vídeo
final sempre é emocionante.
“Nos traz a memória tudo o que o Senhor nos
proporcionou durante o ano, estou com grande
expectativa! Vem logo culto de Ação e Graça!”
O Editor Rodrigo Silva também nos contou um
pouco sobre esse maravilhoso trabalho:
“Glória a Deus Paz a todos minha expectativa
pra Vigília é sempre muito Grande. Desafio
sempre muito grande!”
Na entrevista ele fala que essa vigília promete
ser muito marcante e confirma que estão
preparando a retrospectiva 2020 mais ou
menos 1 mês criando vídeos, homenageando
os irmãos que estiveram trabalhando o ano
todo mostrando todos os eventos que o
Ministério teve ao longo do ano. 
“Estamos fazendo de tudo pra que essa Vigília
seja tudo por excelência” Rodrigo termina
dizendo. 

O operador de mesa de som Danrley Guimarães
também deixou sua entrevista e olha só o que
ele nos conta: 
“Muito grato e feliz por fazer parte dessa equipe
maravilhosa do som. Eu venho exaltar o nome do
SENHOR Jesus que tem honrado cada vigília, nos
capacitando e dando sabedoria para operar todos
os equipamentos e sabemos que o melhora está
por vir”. 
Ele fala do trabalho que a Equipe tem feito
durante todo ano, toda equipe tem lutado para
apresentar o melhor e ele conta que tem visto o
Senhor acrescentando muitas coisas ao longo
do ano.
“Principalmente na minha vida tenho aprendido
e vejo uma evolução na operação do som. Eu
estou em grande expectativa pela retrospectiva.
Para ver o quanto evoluímos durante todo esse
ano e o quanto o Senhor nos capacitou”. 
Sempre muito bom ver de pertinho a equipe de
mídia trabalhando para cada evento. E ai qual
sua expectativa para esta Vigília? Conte tudo
pra gente, participe dos comentários ao vivo
neste sábado Na Vigília do Avivamento! 

POR TRAZ DAS CÂMERAS:POR TRAZ DAS CÂMERAS:POR TRAZ DAS CÂMERAS:   
O JOAN ama trazer pra vocês curiosidades, bastidores e novidade pra vocês leitores. 
E para esta vigília acontecer a equipe de mídia tem preparado tudo para que no dia na sua
telinha (ou telona) seja passado tudo por excelência. 
Reunião de elaboração foi feita e logo começou o mês de Dezembro com Edições de vídeos,
locuções, personalização das transmissões ao vivo, manutenção do som e muito mais. 
A equipe está em grande produção para tudo ocorrer por excelência. 
Por isso trouxemos pra vocês uma entrevista de pessoas que estão se empenhado em fazer o
melhor para esta vigília acontecer:
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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 
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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
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