
Jornal Online

AVIVA NEWS
São Paulo,  26 de  Fevereiro de 2021 51° Edição 

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

Clima e Tempo

QR CODE AVIVA NAÇÕES

Live todos os dias na Página
do Facebook 

- PALAVRA DOS APÓSTOLOS:

ABRINDO AS PORTAS AO INIMIGO 

- EVENTOS DO AVIVAMENTO:

VIGÍLIA DO AVIVAMENTO

CULTO DOMINGO

- NOTÍCIAS DO AVIVAMENTO:

AS OBRAS DO AVIVAMENTO:
ENTREVISTAS COM OS LEVITAS

STAND E BAZAR BENEFICENTE EL ROI

- MOMENTO KIDS
 
ENTREVISTA ESPECIAL E DESAFIO NOVO

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


1. Porta da MURMURAÇÃO - 1Co 10:10 (E
não se queixem, como alguns deles se
queixaram e foram mortos pelo anjo
destruidor.”
Segundo o texto lido, existe um demônio
chamado destruidor, que esta sempre
pronto para tocar a vidas de pessoas
murmuradoras. O povo que Paulo se referiu
no texto lido, foi o povo de Israel que sai do
Egito. Toda aquela geração morreu no
deserto. A pessoa que nunca esta satisfeita
e vive murmurando esta sempre cavando
sua cova no deserto da vida. 

2. Porta do passado (2 Coríntios 5: 17.
Assim que, se alguém está em Cristo,
nova criatura é; as coisas velhas já
passaram; eis que tudo se fez novo).    
 Mas eles começaram a lamentar e a se
recusar a cortar o 'cordão umbilical'
com o Egito.  (1 João 2: 15. Não ameis o
mundo, nem o que no mundo há. Se
alguém ama o mundo, o amor do Pai
não está nele. 16. Porque tudo o que há
no mundo, a concupiscência da carne, a
concupiscência dos olhos e a soberba da
vida, não é do Pai, mas do mundo. 17. E
o mundo passa, e a sua concupiscência;
mas aquele que faz a vontade de Deus
permanece para sempre).

*O diabo age através de uma legalidade que
nós mesmos damos a ele. 

*Não dê lugar ao diabo. Não adianta
expulsar o demônio com as palavras, mas
com as atitudes permitir que ele encontre
uma brecha na sua vida.

*O problema é que, muitas vezes, a raiz do
mal não está numa ação demoníaca, mas
sim, numa atitude humana incorreta, que
vai contra os princípios de Deus, e age em
desobediência, causando consequências
terríveis.
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Apóstolo Rowilson Oliveira 

ABRINDO PORTAS AO INIMIGO

CUIDADO PARA NÃO ABRIR PORTAS PARA O DIABO EM SUA VIDA.

Temos que dizer não às nossas
vontades, nossos argumentos, nossa
preguiça, nossos pecados ocultos,
nossa falta de paciência, nossa
intolerância, enfim, a todo sentimento
em nós que não vem de Deus. Peça ao
Senhor para te libertar.

Efésios 4: 27. Não deis lugar ao diabo. 
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Sábado 20 de Fevereiro teremos mais uma vigília de oração, vigília de

aprendizado sobrenatural sobre nossas vidas,  Desta vez será voltada para o

cumprimento da campanha  "Posso orar por você?".  

 

Depois de 21 dias de orações e intercessões por vidas que  aceitaram que

estivéssemos orando por elas, através do post enviados pelas plataformas

digitais como: Facebook, WhatsApp, Telegram, 

Messenger entre outros... 

Neste sábado estaremos marcando,  convidando pra assistir a vigília online e

também para aqueles que podem está presencialmente será tremendo receber

essas pessoas, que são resultado de oração. 

 

Sabemos que nenhum tempo é tão bem aproveitado em nosso dia a dia como

aquele que passamos ajoelhados aos pés de nosso Deus e o resultado de tanta

dedicação você verá neste sábado em nossa vigília. É importante lembrar

também que não é tarde pra esses novos recrutas do exército de Cristo,

começar ou recomeçar, Deus tem um 

plano perfeito pra cada um. 

 

Já deu pra perceber que vai ser tremenda né,  então não fique de fora,   

Deus te abençoe e até lá. 

Dêem graças ao Senhor porque ele é bom; o seu amor dura para sempre. 

Sl 107.1. 
 Domingo de culto,  continuaremos 

a louvar e adorar ao  nosso Senhor Jesus Cristo.  

Mas porque é tão necessário está na igreja? 
 

Porque o templo foi deixado pra estarmos cultuando o nosso Deus, 

 existem muitas pessoas do ministério  que querem, almejam estar na

casa do Senhor e não podem, muitas vezes porque moram longe ou é do

grupo de risco, então o Espírito Santo trata com elas. Mas você que pode 

 e não vai porque não quer,  está perdendo muito, porque não se compara

a estar na igreja em comunhão com nossos irmãos, e haverá uma

cobrança do Pai pelas oportunidades que temos e não aproveitamos. 

 

Quer estar fortalecido? Quer ser próspero em toda as áreas de sua vida?

Quer ter uma célula frutífera, abençoada e de pessoas ceifeiras? 

Uma família convertida ?  

Vá pra igreja, participe  dos cultos, e vai ver o que Deus vai fazer na sua

vida e através da sua vida,  escolha certo, escolha estar com Deus,  neste

domingo em nossa igreja sede de São Paulo, não perca. 
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VIGÍLIA DO AVIVAMENTO
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CULTO DOMINGO
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“Paz meu nome é Wanderson e quero compartilhar
um pouco sobre a obra de Itapecerica da Serra.
Estar na frente da obra é  um desafio muito
importante, para o meu  crescimento na casa de
Deus, com isso eu estou tendo uma outra visão de
ministério, ser organizado e ter também uma visão
de logística, na distribuição do trabalho, estou
colocando em prática tudo o que eu adquiri com os
pré-acampamentos, e um desafio de crescimento
espiritual, em ver a obra de Deus avançar.  E  todos
os sábados eu fico mais motivado em  servir o
Senhor de coração e podendo ver o amor verdadeiro
de todos os  levitas que se dedicam a obra. O que
tem me marcado na obra é ver o compromisso dos
irmãos em fazer o melhor e poder acompanhar
alguns irmãos que estavam afastado estão pedindo
para voltar, isso tem me marcado muito, poder ver
também a união dos irmãos e o respeito um como
outro”.

Uma das experiências que marcou minha vida, foi em
um fim de semana que teríamos que tira as pedras do
terreno, porque já tínhamos quebrado muito, teríamos
que encher dois caminhões na mão e  foi lançada uma
palavra profética do nosso Apóstolo Rowilson "Deus
dará uma força tremenda assim como deu pra Davi (que
derrota o urso e Leão) e para  Sansão com uma força
sobre natural, esse é nosso Deus" e tomamos posse
daquelas palavras e começamos a pegar aquelas pedras
numa unção que em menos  de uma hora  enchemos
cada caminhão, até o motorista que era ímpio olhava
surpreso com a forma que Deus tinha nos dado aquela
unção toda”. 

Mas como resultado de todo trabalho que tem sido
feito e a dedicação na vida dos nossos Apóstolos
Rowilson e Cristiane Oliveira, quero agradecer a 
 oportunidade de estar nesta equipe ao qual é
dirigida por eles, agradeço por estarem dirigindo
nós jovens e para a honra e glória do Senhor Jesus
Cristo, muitas oportunidades irão surgir  e iremos
fazer cada vez mais o melhor para Deus, e quero
dizer aos Apóstolos mais uma vez obrigado por
cada oportunidade dentro do Avivamento e estamos
aí para qualquer momento e qualquer desafio em
nome de Jesus Cristo”. 

Igor é um destes líderes, veja agora o seu
depoimento sobre como é estar na liderando
uma equipe de Jovens Levitas na Igreja Sede
em São Paulo. 

“Paz á todos. Sou o Evangelista Carlos e hoje estou aqui
para falar um pouco sobre a obra do Embu das Artes. 
Para mim é uma honra e uma oportunidade muito
grande de estar a frente da obra do Embu das Artes,
participar desde o  começo daquela grande obra e vê a
dimensão que ela se tornou é algo maravilhoso.

E as obras do Avivamento não param, e claro que o JOAN vem trazer para você leitor na integra
quem são estes Levitas que á cada dia contribuem de uma forma inovadora no Reino de Deus. 

Confira aí alguns depoimentos de irmãos que estão tendo a oportunidade de estar 
á frente de uma equipe e cada equipe tem a direção e o acompanhamento geral 

do Apóstolo Rowilson Oliveira. 
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AS OBRAS CONTINUAM A TODO VAPOR

EMBU DAS ARTES

IGREJA SEDE

ITAPECERICA DA SERRA

Entrevistas: Rosário Regiane / Textos: Cátia Ramos

Para mim é uma grande oportunidade e um
privilégio estar dirigindo os jovens, pois sabemos
como a vida de cada um destes jovens não tem sido
fácil, pois não tem muitas vezes suas famílias nos
pés do Senhor. Você vê ali jovens que aos finais de
semanas, estão tristes, cabisbaixo pelo fato de ter
acontecido alguma coisa e isso acaba afetando a
vida espiritual  deles, e no momento em que
estamos ali reunidos um dá uma palavra de
incentivo, renovo para o outro, eu cobro nos ensaios
cada um a estarem fazendo por excelência na obra
do Senhor, se dedicando e então vejo o crescimento
de cada jovem, o amadurecimento, a
responsabilidade que cada um está criando dentro
da casa de Deus e isso é uma satisfação enorme
fazer parte de tudo isso.

No Embu das Artes em São Paulo Evangelista
Carlos lidera uma equipe de guerreiros
também e ele falou um pouco sobre esse
trabalho:

E em Itapecerica em São Paulo também
temos o Missionário Wanderson que tem
liderado acompanhando e motivando cada
valente da equipe :
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Ei você sabia que o Avivamento possui um Stand? 
Conteúdos para todas as horas e momentos para você, desde 

livros a produtos, até mesmo para presentear alguém. 
 

Por exemplo, seria uma bênção uma pessoa que está chegando agora na igreja, 
ganhar um CD com louvores, algo edificante não é?! 

A cada louvor, há um testemunho de vida. Mas não para por aí, 
o Stand possui vários produtos como livros, apostilas, marcador de 

páginas com mensagem edificantes também. 
 

Quer saber mais?!  
 

Procure hoje mesmo pela Missionária Cida Mendonça na igreja Sede 
ou procure seu líder de célula.

Já ouviu a frase "As melhores roupas você encontra
sempre em Bazar"? 
O JOAN concorda com esta frase e exatamente por este
motivo estamos aqui para te dizer que você pode
encontrar aquele look, e ainda economizar, além de poder
montar vários looks fantásticos!! 

E ai bora lá conhecer o Bazar do Avivamento? 

Iremos dar um Spoiler do que você pode encontrar. 
Anote aí:  

No bazar você vai encontrar Bolsas, sapatos femininos,
masculino e infantil, saias, vestidos, roupas masculinas e
muito mais. 

Então está esperando o que? 

Procure hoje mesmo as Missionárias Rose Mendonça e
Gabriela Machado e garanta peças boas e preço acessível! 
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Textos: Cátia Ramos

STAND RESGATANDOSTAND RESGATANDOSTAND RESGATANDO

BAZAR BENEFICENTEBAZAR BENEFICENTEBAZAR BENEFICENTE      
EL ROIEL ROIEL ROI
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“TODOS OS DOMINGOS EU FAÇO
CHAMADA DE VÍDEO COM AS CRIANÇAS
DA SÃO REMO,  FAÇO TAMBÉM
ATIVIDADES BASEADO NO TEMA QUE
ESTAMOS ABORDANDO DURANTE A 
 SEMANA, E SEMPRE ESTOU MOTIVANDO
ELES A ESTAREM CRESCENDO NA CASA
DE DEUS, MOTIVO  AS CRIANÇAS A
ESTAREM ENTRANDO NO NOSSO CANAL
DA NOSSA IGREJA NO YOUTUBE, PARA
ESTAR ASSISTINDO  OS NOSSOS
DESENHOS, COMPARTILHANDO, 
 COMENTANDO, E SE ESCREVENDO NO
CANAL!  ESTOU SEMPRE MOTIVANDO
ELES A ESTAREM ACOMPANHANDO
NOSSOS CULTOS ONLINE E TAMBÉM
ESTAREM OUVINDO NOSSA WEB RÁDIO
AVIVA NAÇÕES,  PORQUE TUDO ISSO
TRAZ UM CRESCIMENTO ESPIRITUAL
SOBRE A VIDA DE CADA UM DELES! E A
CADA ESCOLA BÍBLICA COLOCO UM
DESAFIO SOBRE A VIDA DE CADA ALUNO
INCENTIVANDO-O A ESTAREM LENDO A
BÍBLIA DECORANDO VERSÍCULOS
BÍBLICOS, PARA QUE ASSIM ELES
POSSAM ESTAR APRENDENDO CADA DIA
MAIS SOBRE A PALAVRA DE DEUS, E
SUBINDO A ESCADA DO SUCESSO! 
DA MESMA FORMA INCENTIVO A CADA
ALUNO A ESTAR DIVULGANDO O REINO
DE DEUS, PORQUE NÓS SABEMOS, QUE
CADA CRIANÇA E UM MISSIONÁRIO DO
PRESENTE! GOSTARIA DE AGRADECER A
DEUS PELA RICA OPORTUNIDADE, E AO
NOSSO APÓSTOLO ROWILSON E A NOSSA
APÓSTOLA CRISTIANE, POR SEMPRE
ESTÁ ME MOTIVANDO, E AGRADEÇO A
EQUIPE DO  JORNAL ONLINE AVIVA
NEWS QUE DEUS ABENÇOE A TODOS” .

“PRIMEIRAMENTE GOSTARIA DE
AGRADECER PELA RICA
OPORTUNIDADE! TODOS OS DOMINGOS
EU JUNTAMENTE COM A MINHA MÃE
TEMOS FEITO ESCOLA BÍBLICA AQUI NA
COMUNIDADE DA SÃO REMO, TENHO
AUXILIADO A MINHA MÃE, NAS
ENTREGAS DAS ATIVIDADES, 
PREPARANDO UMA MENSAGEM QUE AS
CRIANÇAS POSSAM ENTENDER E
TEMOS FEITO ESSE TRABALHO COM
MUITO AMOR CARINHO E OUSADIA,
LEVANDO A PALAVRA DE DEUS NO
CORAÇÃO DE CADA MISSIONÁRIO KIDS
DE UMA FORMA QUE ELES POSSAM
ENTENDER, GOSTARIA DE AGRADECER
NOVAMENTE PELA RICA
OPORTUNIDADE PRIMEIRAMENTE AOS
APÓSTOLOS E TAMBÉM A EQUIPE DO
NOSSO JORNAL ONLINE AVIVA NEWS
QUE DEUS ABENÇOE A VIDA DE
TODOS”.

OLÁ FAMÍLIA DO AVIVAMENTO! BOM, HOJE
TROUXEMOS NÃO SÓ UMA, MAS DUAS

ENTREVISTAS COM A PROFESSORA CÉLIA E
SUA AUXILIAR ANDRÉIA QUE TEM FEITO UM

TRABALHO LINDO COM AS CRIANÇAS
DA SÃO REMO.

VAMOS VER O QUE ELAS 
COMPARTILHARAM CONOSCO?
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E A CÉLIA NÃO TRABALHA SOZINHA, 
A FILHA DELA E TAMBÉM A

NOSSA QUERIDA LOCUTORA DA WEB
RÁDIO AVIVA NAÇÕES, ANDREIA

RAYANNE FALOU UM 
POUQUINHO TAMBÉM. 

“PRIMEIRAMENTE GOSTARIA DE
AGRADECER PELA RICA

OPORTUNIDADE!

QUEM AÍ AMA A ESCOLAQUEM AÍ AMA A ESCOLA
BÍBLICA? É SUPERBÍBLICA? É SUPER

IMPORTANTE EIMPORTANTE E
MARAVILHOSO A INTERAÇÃOMARAVILHOSO A INTERAÇÃO

DE VOCÊS.DE VOCÊS.    JESUSJESUS
AMA ISSO, E ELE COMAMA ISSO, E ELE COM

CERTEZA ESTA PREPARANDOCERTEZA ESTA PREPARANDO
VOCÊS PARA SEREM GRANDESVOCÊS PARA SEREM GRANDES

MISSIONÁRIOS.MISSIONÁRIOS.

 O DESAFIO É.... 
QUE TAL VOCÊ TIRAR FOTO DA

SUA TURMA DA ESCOLA BÍBLICA
E MANDAR PRA NÓS A FOTO E A

RESPOSTA DA SEGUINTE
PERGUNTA: O QUE VOCÊ MAIS
GOSTA NA ESCOLA BÍBLICA?
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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!
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