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• Crer" ocupa um lugar central no
Evangelho de João. 

• João usa muito o substantivo "fé",
que aparece com frequência em
outras partes do Novo Testamento. 

• João prefere o verbo "crer" para
enfatizar que a fé não é estática,
como uma doutrina ou um dogma,
mas dinâmica, exigindo ação. "

• Crer" em Jesus é o que todos os
verdadeiros discípulos fazem.
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CRER TE DIFERENCIA DOS DEMAIS,
PORQUE TUDO É POSSÍVEL AO QUE CRÊ

"E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer; tudo é possível ao
que crê" Marcos 9: 23

Até o céu é possível para aquele que crê

Para João, a fé não é um estado, mas um investimento na pessoa de Jesus.
Crer em Jesus ( por a confiança Nele)

Palavra "crer" (pisteuõ)  na literatura
clássica grega, "[...] Com referência a
pessoas, pisteuõ significa "obedecer"  
Eu creio em Jesus ao ponte de:

1º Confiar plenamente Nele
2º E obedecê-lo 
3º Crer no Senhor Jesus Cristo, é
confiar plenamente em sua obra
salvífica e vicária (substituta). E
confiar, é viver tranqüilo, sem medo
da morte ou do inferno.
4º Para crer é preciso fé e fé vem por
ouvir a palavra de Deus ( Romanos
10: 17. De sorte que a fé é pelo ouvir,
e o ouvir pela palavra de Deus.)

A fé não vem pelo ver, mas pelo
ouvir a palavra de Deus, cada
vez que ouvimos a palavra e a

colocamos em prática estaremos
crendo um pouco mais.
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Os cultos sejam eles online ou presenciais, tem

sempre palavras que vão de encontro com corações

sedentos, testemunhos que trazem impacto e

fortalecem a fé, e orações que mantém os cristãos

fiéis, firmes na presença do Senhor Jesus.  Não fique

de fora, participe, convide família, amigos e

vizinhos, e seja uma porta de bênção na vida de

alguém.

"NO ENTANTO, ESTÁ CHEGANDO A HORA E DE FATO JÁ

CHEGOU, EM QUE OS VERDADEIROS ADORADORES ADORARÃO
O PAI EM ESPÍRITO E EM VERDADE" JOÃO 4.26

CULTOS - BANQUETE ESPIRITUAL 

No festival das delícias o principal tempero é o amor e

o carinho depositados em cada item.

Não perca tempo, adquira já seu kit. O kit contém: 1

Brigadeirão, 1 Pavê, 1 Mousse de maracujá, 1 Trufa, 1

Cocada e 1 Bolo de brigadeiro. São todos deliciosos e

totalmente caseiros, livres de conservantes. 

Para mais informações fale com seu líder de célula.

E mais... todos os itens são feitos com ingredientes de

qualidade.

Deu vontade de comer? Ótimo, nos vemos dia 15 de

Maio, e não esqueça de ver o horário e local de

entrega com seu vendedor. Bom festival à  todos.

FESTIVAL DAS DELÍCIAS 

Produção de Texto: Rosário Regiane 
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E nesta quinta feira (29) foi lançado
oficialmente o "GIBI RESGATANDO", mais
uma realização da Igreja Evangélica
Avivamento para as Nações. 

O Gibi conta com toda a turminha
Resgatando trazendo histórias e
ensinamentos bíblicos para toda a família do
Avivamento! O GIBI já era esperado por todos
e agora está disponível no site oficial da
igreja e o link foi divulgado na página do
Facebook!

Quem ai já leu e viu a novidade? 
Perguntamos para a  Missionária Lígia
Caetano o que o Gibi trará para as crianças e
qual é o propósito desse lindo projeto. Ela é
uma das integrantes da equipe de mídia
resgatando, equipe que faz parte da mídia
Aviva Nações mas fazem toda a elaboração de
conteúdo infantil! 

O Gibi terá edições mensais e cada edição
uma história bíblica diferente. 
Então já sabe né!? Continuem ligadinhos
porque vai ter mais Gibi Resgatando pra
toda a família interagir! 
A equipe conta com a direção Geral dos
Apóstolos Rowilson e Cristiane de Oliveira.
Editores e Letristas, Desenhistas/
Ilustradores e Roteiristas. São 7
integrantes sendo eles: Lígia Caetano,
Rodrigo Silva, Jefferson Gonçalves, Tainã
Anastácio, Steffany Cristina, Daniela
Alencar e Daniela Silva.

" Nosso propósito é levar cada criança a entender a palavra de  Deus.  Fixar na
mente dela a importância da obediência á palavra de Deus. Para que ela possa
crescer com seu caráter formado em Cristo. Queremos alcançar muitas crianças
através do Gibi. Despertar interesse em conhecer a verdade. Despertar o chamado
de Cristo em cada criança".
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Matéria e Produção de Texto: Gabriela Machado 

NOVIDADE NO
AVIVAMENTO

ESTRÉIA "GIBI RESGATANDO"

Deus abençoe a equipe Resgatando por sempre trazer novidades para as
crianças do Avivamento!

clique na imagem
e acesse agora

mesmo o
 Gibi Resgatando
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Cada pessoa tem sua história pra contar, cada pessoa tem suas lutas e
guerras, seus dias bons e momentos felizes. E cada um tem seu passado e
seu presente. Quando Jesus chega ele apaga nosso passado e
transformando nosso presente. Assim aconteceu com José Matias, seu
passado era conturbado, mas quando Jesus entrou em sua vida tudo
mudou. José postou em suas redes sociais a transformação que Jesus fez
em sua vida, testemunhando os feitos de Deus à todos os seus amigos do
facebook. Veja só o testemunho de José.

“Graças a Deus agradeço a oportunidade de estar no grupo de levitas em
Itapecerica da Serra, estou na Escola de líderes e em nome de Jesus serei
um grande líder . Eu agradeço pelas orações e cuidado que meus líderes
Ricardo e a Larissa tem comigo e com a minha família, sempre ligando,
fazendo chamadas de vídeo, através deste trabalho tenho alcançado 
 minha irmã e sobrinha. Eu sou muito grato aos Apóstolos e aos
Evangelistas Leônidas e Iraneide por orações pela minha vida e da minha
família. Obrigado Igreja Evangélica Avivamento para as Nações por me
resgatar e me tirar do lamaçal do pecado”.
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Testemunho

“Eu era um viciado em bebidas e 
 drogas. Eu  jogava nas
maquininhas. Vivia bêbado e
gastava todo meu salário. Quando
eu chegava em casa eu já chegava
bêbado, era muita briga e
discussões com minha família”.

José nos conta que sua cunhada o
chamou pra ir na igreja e perguntou
se poderíamos fazer orações em sua
casa. 

“ aí que Deus já começou a trabalhar em minha vida, meus líderes
começaram a fazer AVIVALAR em casa, e a palavra do Senhor Jesus foi
entrando e mudando minha historia”.

José começou entender cada vez mais os propósitos de Deus. Um tempo
depois ele passou pelo encontro e fez um propósito de parar de fumar.
Logo após o passar pelo encontro ele foi ao congresso e ali mesmo firmou
o propósito de não fumar e de lá pra cá nunca mais fumou ou bebeu. José é
um dos levitas no Avivamento e tem sido ricamente fortalecido através
desse trabalho:

O Avivamento acredita em transformação de vida através de uma
conversão verdadeira, que só vem de Deus. Acreditando que tudo é
possível ao que crê, e que cada vida tem seu valor. Uma transformação é
possível quando se deixa Deus agir. 

UMA VIDA TRANSFORMADA
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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
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