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Assim começa um dos relatos mais terríveis da literatura universal: 
o Apocalipse, o último livro da Bíblia, escrito por João, um dos 

quatro evangelistas.

*As visões descritas pelo profeta são
aterrorizante. 

*Um filme de terror tendo como tela
de projeção o céu. 

*Há personagens assustadores, como
quatro cavaleiros espalhando fome,
guerras e peste. 

*Um deles, esverdeado, chamado “a
Morte”, vinha acompanhado da
“morada dos mortos”.  (Apocalipse 6:
8. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o
que estava assentado sobre ele tinha
por nome Morte; e o inferno o seguia;
e foi-lhes dado poder para matar a
quarta parte da terra, com espada, e
com fome, e com mortandade, e com
as feras da terra).

*E anjos, muitos anjos, alguns tocando
trombetas, anunciando castigos e
catástrofes. E trovões, clamores,
relâmpagos e terremoto.

*E cenas apavorantes: “E caíram sobre a
terra granizo e fogo misturados com
sangue”

*Uma grande montanha ardendo em
chamas foi lançada no mar. 

*A terça parte do mar transformou-se
em sangue”; 

*E caiu do céu uma grande estrela,
ardendo como uma tocha”. 

*O Apocalipse de João prevê a luta final
entre o Bem e o Mal, *As forças malignas
serão formadas por um exército
comandado pelo anti-Cristo Satanás em
pessoa. 

*Elas serão derrotadas por Jesus, que
reinará por mil anos, e Satanás
acorrentado por todo esse período. O
diabo, porém, não é fácil de ser batido e
conseguirá se libertar e voltar para a
batalha final, que acontecerá num lugar
chamado Armagedom. Muitos
especialistas identificam esse local com
Megiddo, hoje no território de Israel.
Mais uma vez Jesus vencerá as forças das
trevas.  Depois da batalha, virá o Juízo
Final, que jogará para sempre os
pecadores no inferno e aqueles que
lavaram suas vestimentas no Sangue do
Cordeiro estarão para sempre com
Senhor.

 Apocalipse 1: 9. Eu, João, que também sou vosso irmão, e companheiro na aflição, e no
reino, e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da

palavra de Deus, e pelo testemunho de Jesus Cristo. 
 Vers.10 Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma

grande voz, como de trombeta.
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Nosso último evento de Marmitex

estava uma delícia e foi um sucesso, 

 desta vez teremos um maravilhoso

strogonoff feito com muito amor, com

temperinho caseiro hummm! Deu até

água na boca né! Então corra e fale com

seu líder para saber como adquirir seu

convite,  vai comer super bem e ainda

estará semeando na obra de Deus,  

a benção será completa.

 A nossa vigília está mais que especial,  
porque o Espírito Santo se fará presente.

Desta vez as equipes a serem consagradas serão as equipes

de viagens missionárias da grande São Paulo e também do

estado de Minas Gerais, onde não está tendo o trabalho

presencial, porém cada líder tem feito o acompanhamento

através das redes sociais,  um grande exemplo disso é que

duas discípulas da cidade de Serrania passaram pelo último

encontro com Deus, como foi relatado aqui no Joan, então

como puderam ver essa vigília vai ser tremenda,  curta e

compartilhe mesmo, comente de onde você está assistindo,

peça oração, pois tem um grupo de olho nos comentários e os

líderes do avivamento estão orando em seu favor, já tivemos

várias pessoas que pediram oração e depois comentaram

agradecendo pq o milagre aconteceu. E não para por aí tem

muito mais, você não pode perder,
 é neste sábado dia 30 às 20:00.

É neste domingo dia 31 de Janeiro,  culto

abençoado que acontece presencial para

aqueles que não são de risco,  venha, aproveite

cada oportunidade que tem de estar na casa do

Pai,  e pra você que não pode estar presencial

será transmitido ao vivo através da nossa

página no Facebook: Igreja Evangélica

Avivamento para as Nações, em ambos teremos

louvores e ministrações da palavra de Deus, 

 não vai ficar de fora né! Convide seus amigos e

família  e vamos ser impactados com

 o poder de Deus!
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Mesmo com muitas cidades debaixo
d’água, eles estão buscando se reerguer
sem desanimar, o Pastor mostra com
imagens o cuidado com a casa de Deus, e o
amor que possuem pelas vidas, pois
mesmo diante de um momento
completamente difícil não deixaram de ter
fé. Acompanhe agora algumas imagens de
como está a cidade de Moçambique e não
pare de orar, interceder por cada vida que
ali estão, pois está em plena época chuvosa
e ciclônica, o qual se inicia no mês de
Outubro, e vai ao longo do começo do ano
aproximadamente até o mês de Abril.
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OREMOS POR MOÇAMBIQUE
Para você leitor que esta chegando no
Avivamento, o Avivamento não está  só no
nome, ir as Nações esta no empenho desta
igreja. O Avivamento chegou á África, e se você
não conhece ainda nossos irmãos e todas as
histórias e testemunhos da Igreja Evangélica
Avivamento para as Nações em Moçambique
click aqui                      e aqui                    temos
matérias especiais e completas  com testemunhos
e mais detalhes. 
Tenha em seu coração em amar esta Nação.
Você também além de orar por ela, deseje
ofertar em favor desta obra. 

No último dia 23 de Janeiro a cidade de
Beira no centro de Moçambique foi
atingida pelo ciclone Eloise que veio
deixando um rastro de destruição, cerca
de 288.400 foram afetadas pela
tempestade, foram registradas nove
mortes sendo elas na província de
Sofala, outra  na Zambézia e uma  em
Manica, regiões no centro do país.
O Pastor José Domingos Meque em sua
página do Facebook mostra um pouco a
situação ao qual estão enfrentando e
pede que continuem orando por
Moçambique.

( JOAN PARTE 1)  (JOAN PARTE 2)  
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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!
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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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