
Jornal Online

AVIVA NEWS

- PALAVRA DOS APÓSTOLOS:

 PROSSIGO PARA O ALVO

- EVENTOS DO AVIVAMENTO:

CULTO DA VIRADA AVIVA NAÇÕES 

- NOTÍCIAS DO AVIVAMENTO:

RESUMO DA SEMANA 

UMA COMUNHÃO DE GRATIDÃO: DEPOIMENTOS

- MOMENTO KIDS:

ENTREVISTA COM A MISSIONÁRIA KIDS:
RADASSAH MENDES 

HOJE NO JOAN: 

São Paulo, 29 de  Dezembro de 2020

PALAVRA DOS APÓSTOLOS

NOTÍCIAS DO AVIVAMENTO

MOMENTO KIDS 

EVENTOS DO AVIVAMENTO

42° Edição 

@igrejaevangélicaaviva @igrejaavivanacoes www.avivanacoes.com.brTv Aviva Nações - TAN 

DezembroDezembro

O QR CODE DO AVIVAMENTO
ESTÁ PRONTO APONTE PARA A CÂMERA PARA PAGAR

Novas histórias

Novas Reportagens e

Matérias 

Com uma nova Cara.

Aguardem!

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


Paulo não era acomodado: No verso 13, o apóstolo diz: "Não julgo que o haja
alcançado". Quem conhece a obra missionária de Paulo, sabe que ele foi um
missionário bem sucedido, ele poderia ter dito, "alcancei meu objetivo", mas ele
estava disposto a conseguir mais. Primeira coisa que eu aprendo aqui é que você tem
todo o direito de querer mais, de aprimorar e melhorar o que você já conseguiu, e
mesmo que não tenha conseguido realizar algum objetivo em 2020 declare como
Paulo: "Não julgo ter alcançado"... esta confissão nos abre na mente um leque de
ideias e entusiasmo para continuarmos e nos dedicarmos novamente a grandes
projetos.
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Filipenses 3: 13. 
Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado; mas uma coisa faço, 

e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, 
e avançando para as que estão diante de mim.

Entenda meus irmãos que 
O TEMPO É COMO UMA 

ESTRADA DE MÃO ÚNICA. 
Você não pode entrar na contra 

mão desta estrada, 
porque ela só tem mão única.

 O tempo não volta!

Devemos nos libertar do passado: "Esquecendo-me das coisas que para trás ficam".
Paulo declara que mesmo que não tenha alcançado seu alvo, ele deveria tentar

novamente, mas para isso, algo era necessário ser feito: "Esquecer do que ficou para
trás".  Muitas pessoas não conseguem andar para frente justamente por isso. Ficam
presas ao passado. Imitam a mulher de Ló, que olhou para trás e virou estátua, não

voltou nem prosseguiu.

Apóstolo Rowilson Oliveira
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26 de Dezembro noite de vigília da
retrospectiva 2020, foi muito emocionante
ver o quanto em meio a uma pandemia
nosso ministério tem avançado, onde pra
uns foi dificuldade nosso Pai celestial tem
honrado em cada detalhe.
Entre equipes de levitas, mídia, web,
viagens missionárias, resgatando
crianças, cantina e muitas outras, o que
não faltou foi corações gratos por tanto
cuidado.
A todos Vocês guerreiros valorosos, que
tem se habilitado a cada dia para as
batalhas. E a cada batalha vencida grandes
vitórias e crescimentos tem conquistado,
não somente em relação ao ministério,
mas também em suas próprias vidas. 

A cada semana somos impactados com
ensinamentos trazidos pelo Espírito
Santo de Deus através de nossos
Apóstolos, e desta vez não foi diferente,
com um tema voltado para a gratidão
pudemos aprender um pouco mais sobre
o  que é ser ingrato e ser grato.
Ingratidão: essa é a característica de
quem não reconhece o bem que lhe foi
feito, independentemente do que tenha
sido feito, a pessoa nunca reconhece. 
Já a pessoa grata, tem um sentimento de
reconhecimento,  por mínima que seja a
ação,  ela sempre agradece pois esse
sentimento está dentro dela, ser grato é
sentir emoção por saber que alguém em
algum lugar fez algo em seu favor. 

Nossa gratidão maior está sobre o nosso Deus,
por nos amar tanto deu seu filho unigênito para
que através de sua morte pudéssemos ter vida,
devemos agradecer nossos mentores espirituais
que lutaram e continuam lutando por nós, pois
nos fizeram um bem sem tamanho, nos
apresentando o caminho da salvação. 
Sejamos gratos a tempo e fora de tempo, pelas
coisas grandes e também pelas pequenas.

Quando nos doamos pra obra de Deus sendo
um levita ou um voluntário obtemos
experiências inexplicáveis, porque um amor
imenso pela obra de Deus enche nosso coração
de alegria,  quando somos voluntários
crescemos à partir do crescimento de outras
pessoas.
Quando amamos fazer a obra de Deus,
sentimos que reflete em nossa célula, nosso
trabalho cotidiano enfim em tudo, pois
quando cuidamos das coisas de Deus ele cuida
das nossas.

Reconhecimento merecido, parabéns a cada
voluntário do Avivamento.

Quinta-feira dia 31 de Dezembro teremos o que?
"O culto da virada" em nossa igreja sede de São
Paulo, você não pode perder e nem deixar sua
família, amigos e célula fora dessa! Será um mover
sobrenatural.
Já imaginou que maravilha poder terminar 2020 e 
 começar 2021 na presença do Senhor, que riqueza.
O louvor fica por conta  do grupo Revive nations, e
além disso teremos outras  apresentações como:
Pagode, rap,  entre outros.
" Tá " tudo de bom esse culto!
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Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo para convosco. 
I tessalonicenses.5:18.

Resumo da Semana

UMA VÍGILIA DE GRATIDÃO

Produção de Texto: Rosário Regiane 

Produção de Texto: Rosário Regiane 

CULTO DA VIRADA AVIVA NAÇÕS

E não para por aí ainda teremos aquela ministração abençoada com nossos Apóstolos 
trazendo aquela palavra aos corações  para 2021 dando início a um ano de gratidão. 

Produção de Texto: Rosário Regiane
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E nesta manhã de domingo tivemos uma
reunião de homenagens aos levitas e
voluntários da Igreja Evangélica Avivamento
para as Nações, onde o Apóstolo Rowilson
esteve ministrando online a respeito de "ter
um coração voluntário " como descrito em
salmos 51.10. Ter um coração voluntário não
consiste em meras palavras, mais sim em atos
que beneficiem outras pessoas sem querer
nada em troca. Nosso ministério é composto
por muitos levitas e voluntários que debaixo
das orientações dos Apóstolos tem trabalhado
em diferentes áreas, mais porém todas elas
cooperam para que o reino de Deus cresça.
Parabéns a vocês que com um coração alegre
tem servido ao Senhor, tem feito a obra dele
por excelência.  

Bom pra mim Faltam palavras pra expressar tamanha gratidão.
Deus tem sido muito generoso comigo através da vida dos meus
profetas, eu dou pulos de alegria a cada oportunidade que tenho
de fazer algo em benefício ao reino de Deus, esse fim de semana

então.... muito maravilhoso poder servir parte dos meus queridos
irmãos em Cristo oportunidade de ouro.

E que venham mais almoço e que venham mais oportunidades e
desafios, tamo junto Avivamentoooo, é um prazer imenso fazer
parte dessa família linda, que o SENHOR abençoe sempre meus

profetas e família em nome de Jesus

Foi algo maravilhoso  estar juntamente com os irmãos
na reunião  de gratidão,  é  muito bom e gratificante

estar em comunhão com os irmãos, é uma alegria
imensa  fiquei muito contente pelo carinho e o

cuidado que os Apóstolos tem tido comigo e com toda
a igreja.  Eu agradeço a cada oportunidade que os

Apóstolos tem me dado,  pois estou me fortalecendo
mais estruturalmente com o envolvimento na obra de

Deus.   Sou muito grato a Deus pela vida dos nossos
Apóstolos Ebenézer até aqui o Senhor tem nos

ajudado #gratidão 

Todo ano que tenho o privilégio de poder fazer parte de
alguma equipe e de algum projeto, eu fico grata a Deus

por poder permitir que isso aconteça. Realmente eu
penso, não sou merecedora de estar ali. Tantos irmãos
valentes e guerreiros e ter o privilégio de estar entre

esses irmãos e poder fazer parte de algo tão
maravilhoso. Mas se estou, sou grata e quero

agradecer com minha vida. Pois a obra é do Senhor.
Agradeço de coração aos nossos Apóstolos por todo
incentivo e por toda oportunidade dada. Pois quem
precisa somos nós dessas oportunidades e através

disso este ano de 2020 me fortaleceu muito poder estar
na equipe de mídia, me envolvendo com os irmãos.

Obrigada Apóstolos por isso e por tudo o que fazem por
nós.
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Gabriela Machado uma das editoras de conteúdo  e colunista Redatora aqui do Jornal Online Aviva News
também falou da gratidão de como foi pra ela poder estar entre os voluntários no ano de 2020  veja só o

que ela contou pra nós:
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E alguns veteranos e calouros que em 2020 foram  voluntários e estavam lá e falaram pra
nós algumas palavras de como foi poder estar neste dia tão especial:

Rose Mendonça uma levita na casa de Deus a muito anos tem se dedicado ao empenho de servir. 
Ela contou pra nós um pouquinho de como foi pra ela tudo isso:

Renato Lima um novo integrante dos
 Levitas falou pra nós da incrível oportunidade

  que recebeu ao poder entrar 
para a equipe ainda este mês de Dezembro:

UMA COMUNHÃO DE GRATIDÃO

Mateus um no meio de tantos outros que através dos 
Trabalhos dentro da equipe de levitas tem sido 

fortalecido a 1 ano nesta missão abençoada:

Foi uma grande oportunidade está na reunião de levitas,
sabemos que cada pessoa é muito importante para nosso
ministério é um privilégio ser um levita na casa de Deus.

Graças a Deus não tem faltado nada, Deus tem cuidado da
minha família e da minha célula.

Só  tenho agradecer aos meus líderes e aos Apóstolos.

Produção de Texto: Rosário Rgiane e Gabriela Machado

"Se conhece um guerreiro, justamente em um
momento de guerra" afirmou Apóstola Cristiane

Oliveira em vídeo na comunhão .

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


Paz a todos, o meu nome é Radassah. Eu e minha
mãe fazemos um trabalho com as crianças do prédio
do Sapé. As atividades e ensinamentos são passadas
para cada criança conforme os temas que são
ministrados nas lives, mas a gente explica na
linguagem delas. Geralmente participam de 6 a 10
crianças, nas atividades usamos folha sulfite,
canetinha, lápis de cor e também massinha. Nesse
domingo (27) foi um dia bem diferente, onde as
crianças vieram aqui em casa, e aprenderam sobre
gratidão e no final teve um lanchinho especial.

As crianças do Avivamento estão entendendo
cada vez mais o reino do Senhor, levando a

palavra a todos. Hoje no momento Kids Você irá
conhecer uma criança que realmente se colocou

para servir o reino do Senhor por excelência e
amor.

Cada um de nós deve agradar ao seu próximo
para o bem dele, a fim de edificá-lo.

Romanos 15:2

MOMENTOMOMENTOMOMENTO   
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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!
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