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Um pouco mais de um mês a live do avivamento na página do Facebook tem alcançado cada
vez mais pessoas de várias partes do Brasil e podemos dizer também atingindo outros países. 

As igrejas fisicamente estão com portas fechadas, mas continuamos a dizer que a IGREJA
VIVA SOMOS NÓS, e esta igreja está mais aberta do que nunca. Através das Redes Socias e

plataformas digitais a família do Avivamento tem expandido a mensagem do Reino. 
 

“Apóstola manda um abraço pro núcleo de
Camanducaia MG, amo você Apóstola”

Sthefany Santos de Camanducaia – MG. 
 
 

“Os familiares do Manoel de Caruarú, da
Barra de Guabiruba, de Condado de Recife,

Olinda, casa Amarela,  estão ligados no
culto e estão agradecendo pelas palavras e
carinho dos Apóstolos Rowilson e Apóstola

Cristiane e sua filha Isabelle que está
auxiliando os pais, amém.“ Eliane Silva. 

 
 

“Apóstola, manda um abraço
para Mato Grosso meus

primos família estão
conectados, Luiz Márcio!”

Rosinha Montano.
 

“Amém Apóstolo minha
família na Bahia está

conectada nas Live e na
web”. Elaine Pereira. 

 

E temos visto a cada dia, um avanço significativo
das divulgações das plataformas em favor do
Reino de Deus. Aqueles que estão acompanhado
a live tem visto o envolvimento de muitas vidas,
entre essas estão muitas famílias dos membros
da igreja, amigos e discípulos, tanto aqueles que
moram em São Paulo e Grande São Paulo onde
se concentra a maior parte dos discípulos, mas
também uma participação dos núcleos do
Avivamento de outras cidades e igrejas do
Avivamento de outros países como África,
atingindo também novos países, como Portugal,
também novos alcances de outras cidades como
Rio de Janeiro, Recife e um boa parte das
cidades de Minas

E durante a semana iniciou uma campanha de
Oração pelos núcleos e cidades onde temos
trabalho missionário, com muitas pessoas

envolvidas, fotos dos discípulos participando
das lives foram divulgadas na página do

facebook.
 

Poste sua foto meu amado, quem faz, mostra.
Então mande sua foto para nós, envie para seu

líder que estaremos orando por vocês “
 

“Busque aí na tua casa, aproveite esses
momentos, sua casa será abalada pelo poder de

Deus, creio nisso. Através da sua vida, algo
sobrenatural acontecerá na vida das pessoas,

milagres na sua vida e da sua família.”

Mais de mil e trezentas visualizações e
mais de quatro mil envolvimentos (entre
curtidas, comentários e telespectadores
internautas) ligadinhos no Culto na Live
do Avivamento.
 

“A paz de Cristo esteja sempre com
vocês, sou de Recife. Se Deus quiser
logo estaremos juntos eu já estarei

fazendo parte da família
avivamento das Nações.” 

Jenaide Siqueira. 
 

Alguns comentários de dois mil comentários
de alguns participantes da live.

 

Com o tema Os feitos de Jesus após a
Ressurreição Apóstolo abordou de diversas
situações e ensinamentos da palavra de Deus. 
E nesta semana já começamos com o Tema
Preparação para o Pentecoste.
 

“Se você estiver no Avivamento você vai
ouvir a palavra de Deus o dia inteiro. Você

vai ser alimentado. 
Nós estamos nos preparando, nós somos

igreja, nós não estamos na igreja (no
prédio físico) mas nós somos igreja, você
está fazendo o papel de igreja aí na sua

casa com sua família assistindo esta live“ 

Apóstolo Rowilson diz em live
Você que ainda não assistiu nossa live,

entre em nossa página do Facebook, Culto
na Live todos os dias as 20h !

 Campanha: NÚCLEOS NAS MIDIAS
SOCIAS E CAMPANHA DE

INTERCESSÃO

NOTÍCIAS DO AVIVAMENTO
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Outra Plataforma que também tem
alcançado muitas pessoas, é a
programação da Web Rádio Aviva
Nações. Com programação ao vivo,
tem interagido com centenas de
pessoas de outras cidades e outros
países.
Muitos testemunhos, palavra e
também momento cidadania estamos
tento na programação.
 
Sthefany Santos: “Paz irmãos que Deus
abençoe a nossa semana em nome de

Jesus, e estou em Camanducaia MG
ligadinha na nossa web radio Glória a

Deus”.
 

Patrícia Oliveira: “Paz bom dia! Agradeço
a Deus pela programação da rádio web,

fico muito feliz quando minha célula
participa e estamos incentivando a

todos para ouvirem. Glórias a Deus pela
vida de vocês que estão apresentando o

programa. Queria pedir o louvor: Em
Teus Braços, de Laura Souguellis.”

 
 

Peça Teatral, O Jardim do Inimigo
- Ministério Jeová Nissi. 

 

TV AVIVA NAÇÕES: 
DOCUMENTARIO, OQUE O

SOCIALISMO CAUSA 
NA MENTE DAS PESSOAS.

Desde o ano 2000, centenas de igrejas
foram impactadas com o realismo e
verdade que esta peça traz através do
teatro.
Agora em uma linguagem vídeo-teatro
esta produção irá atingir um público
diversificado dentro de sua própria casa.
Humor, guerra espiritual e o triunfo de
Jesus Cristo se misturam nesta produção
que mudará a sua história. Prepare seu
fôlego pois você está prestes a descobrir
tudo o que seu inimigo planeja.

 

Notícias do Avivamento 

Com participações especiais, entrevistas e
áudios com testemunhos, recadinhos
carinhosos entre tantas coisas para
rechear a programação, a Web Rádio
Aviva Nações tem alimentado os ouvintes
com alimento de boa qualidade e com
nutrientes certos. 
Participe você também!!
 

Cultura: Dica do JOAN

Web Rádio Aviva Nações

Um documentário com dois
jornalistas, onde relatam
características do socialismo e
falam o que o socialismo faz com as
pessoas que o segue. Documentário
disponível no canal do Youtube
 Tv Aviva Nações. 

 

 
Beatriz Oliveira: "Paz Bom dia!

Agradeço a Deus pela
programação do nosso ministério,
é um banquete de Deus para nós.
Agradeço aos nossos apóstolos e

também a todos os irmãos
envolvidos, para que possamos

estar bem informados com
notícias verdadeiras" 

. 

Click na foto e assista!

Click na imagem e assista!
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Acesse Hoje os novos desenhos do Canal do
Youtube Tv Aviva Nações

 

AVIVA NEWS

Acesse hoje mesmo o canal e acompanhe
junto de sua família esta programação

feita pela equipe resgatando!
 

Momento KidsMomento Kids

Um projeto realizado pelo 
Resgatando Crianças para Jesus.

 

DE ESCRAVO A GOVERNADOR: José era o caçula, o mais moço da casa, e
seu pai Jacó o amava muito, ele também amava seus outros filhos,

porém para José ele deu uma túnica especial, cheia de cor e por isso seus
irmãos ficaram enciumados e odiaram a José. Vamos dividir com você a
História de José, um jovem sonhador que vivenciou muitas batalhas e

lutas por acreditar e viver de acordo com a vontade de Deus. Quer saber
como terminou essa história de José? click aqui e assista no nosso Canal.

 

DE JACÓ PARA ISRAEL: Jacó era filho de Isaac (ou Isaque)
e Rebeca, irmão gêmeo de Esaú e neto de Abraão. Feita a

profecia de Deus à Rebeca sobre as duas nações que
nasceriam do seu ventre é que nascem Esaú e Jacó.

Quer saber a trajetória de Jacó? Então assista ao nosso
desenho agora mesmo.
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