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Na segunda-feira (30/03), o dia será com variação de
nebulosidade e há possibilidade chuva intercalada

entre a madrugada e/ou início da manhã e a tarde e
noite. As temperaturas não sofrerão mudanças

significativas.
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A Igreja Evangélica Avivamento para as Nações
proporciona alimento espiritual á todo tempo e de
diversas formas. A "oração da meia noite" é uma
delas. Um propósito de oração convocado para
toda a igreja.
 Faça parte desse mover e ore você também! 
 Início das orações são as 23:55 
Ore por 10 minutos colocando sua vida, família,
ministério, saúde e proteção e clamor pelo Brasil .
 
 Paulo e Silas oraram a meia noite e houve um
romper de Deus desatando todas as correntes,
fechaduras e prisões.

 Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam
orando e cantando hinos a Deus; os outros
presos os ouviam. De repente, houve um
terremoto tão violento que os alicerces da
prisão foram abalados. Imediatamente todas
as portas se abriram, e as correntes de todos se
soltaram. Atos 16:25,26
 Venha e faça parte desse propósito de oração que
abre portas!

Daniel costumava fazer antes, oração 3
vezes ao dia. E agora, depois de receber o
aviso de perseguição contra ele, nada
mudou! Ele continua orando na mesma
quantidade de
antes.
Então, nós também vamos continuar
clamando ao Senhor, mesmo não podendo
estar na Igreja,  Nós somos a Igreja, iremos
clamar como igreja e adorar a Deus como
Igreja, não importa onde estamos, nem por
aquilo que estamos passando! 
Entre nesse propósito você também!

CLAMOR 

Daniel, pois, quando soube que o edito
estava assinado, entrou em sua casa

(ora havia no seu quarto janelas abertas
do lado de Jerusalém), e três vezes no

dia se punha de joelhos, e orava, e dava
graças diante do seu Deus, como
também antes costumava fazer.

 Daniel 6:10

É tempo de  Buscar, é tempo de Clamar!

Oração da Meia Noite

Oração 3x ao dia

Horários: 9:00h - 15:00h - 18:00h

Momento de Clamar, de buscar e se
aproximar do nosso Deus.

Venha e faça parte desse clamor 

E se o meu povo, que se chama pelo meu
nome, se humilhar, e orar, e buscar a

minha face e se converter dos seus maus
caminhos, então eu ouvirei dos céus, e

perdoarei os seus pecados, e sararei a sua
terra. Agora estarão abertos os meus olhos
e atentos os meus ouvidos à oração deste
lugar. Porque agora escolhi e santifiquei
esta casa, para que o meu nome esteja

nela perpetuamente; e nela estarão fixos os
meus olhos e o meu coração todos os dias.

2 Crônicas 7:14-16

Verifique seu horário de oração com o
seu líder de célula

Oração 
Danielde

Três vezes ao dia 
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Em dias confusos, cheio de perguntas e
questões, situações adversas que estamos
encontrando nesses dias, a quarentena
daqueles que acompanham o ministério
Avivamento para as Nações não deixa de
impactar vidas e trazer cura para os
feridos na alma.
Com Apóstolo Rowilson Oliveira se
dedicando a acompanhar todas suas
ovelhas, mesmo de longe, ele orienta e
usa todas as ferramentas possíveis para
trazer as boas novas para seu rebanho
através de mensagens, vídeos e áudios. 
 Não podemos deixar de mencionar o carinho e todo zelo por todos os “filhinhos”
espirituais de nossa querida Apóstola Cristiane Oliveira que tem tido com cada
pequenino, cada família. Ela está se dedicando na orientação, no cuidado e
transferindo paz aos corações mediante a palavra de Deus.
O Jornal JOAN nesta terceira edição quer trazer pra você leitor, uma aproximação,
empatizando você com este trabalho significativo e valoroso. Acompanhe agora
alguns projetos da Igreja Evangélica Avivamento para as Nações:

Mesmo em Quarentena o Ministério Aviva Nações ,
tem se dedicado em transmitir a palavra de Deus a
todo rebanho e a toda criatura.
Entre tantas plataformas do Avivamento em ação
(confira todas as nossas plataformas digitais na
página “Extra” e acesse), o Culto Online acontece na
Live do Facebook na página da igreja (click no link
na barra de icones das redes sociais). 
Com tantas incertezas e questionamentos, os
Apóstolos a cada dia trazem uma palavra de
orientação a todos que assistem a live. 
 

E ainda comentou sobre um possível culto
após toda essa situação do Covid-19 passar,
onde reunirá toda as igrejas do Avivamento
para celebrar a passagem desse momento de
guerra, uma guerra vencida, O CULTO DA
VITÓRIA.
Apóstolo comentou em live, mas não temos
confirmações de datas e local exato deste
culto. Mas uma coisa é certa, todo o povo do
AVIVAMENTO se alegrou com a notícia deste
culto!

 

 

MESMO EM QUARENTENA O
AVIVAMENTO ACONTECE 

Culto Online –
 Uma palavra de fé e paz 

“A cada dia que você reuniu sua
família e está junto com ela assistindo

essa live é mais um dia de vitória. A
cada dia que passa e chega ao final de
mais um dia é somado como mais um

dia de vitória”.
diz Apóstolo Rowilson em Live 

A live completou uma semana neste sábado (28) e os
Apóstolos vem trazendo uma sequência de palavras
sobre: Quebrando as muralhas do medo.
Com base na palavra de Deus trouxeram um alerta,
 

“VOLTE PRA JESUS E NÃO
BRINQUE, não é momento de

brincarmos”. 
 

E Apóstola Cristiane orientou todos
a permanecerem orando a todo
tempo, lendo a palavra de Deus,
intercedendo e orando em cada
cômodo da sua casa. 
 “Que vocês se sintam sedentos em

buscar a Deus, temos que viver a
palavra, viver para Ele, neste momento

Ele quer sentir sua comunicação, é
momento de comunicar se com Deus.
Sentir essa inundação de Deus sobre

sua vida, vamos deixar que a fonte da
água viva venha jorrar em nossas

vidas”. 

disse Apóstola Cristiane Oliveira.
Em outras lives Apóstolo Rowilson afirmou:
 “Sairemos mais

fortalecidos depois
disso tudo”.

 Caro leitor, não deixe de
assistir as lives, invista seu
tempo na presença de Deus. 
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Associação 
Beneficente El Roi 

A Associação Beneficente El Roi, também
designada pela sigla ABER, constituída em
06 de maio de 1999, é uma entidade civil,
sem fins lucrativos, sem distinção de raça,
cor, condição social, sexo, credo político ou
religioso, com registro em São Paulo e
pateteada pela Mercosul do Brasil.
A ABER luta em exercer um importante
papel na sociedade que é integrar toda
criança, jovem e adulto da comunidade
para uma educação, capacitação, valores e
princípios. 
Com diversas atividades como: aulas de
violão, coreografia, teatro, escolinha de
futebol, atividades educacionais para
crianças entre outros.
Também realiza projeto de ação social
como: Arrecadação de alimentos para afins
de cesta básicas para famílias
necessitadas, cestas para missionários.
Arrecadação de alimentos para eventos
como: Retiros Espirituais, Atividades
Educacionais para Crianças, Encontros de
Restauração de vidas que se encontram em
situações conturbadas. Também realiza
Festivais de Doces, Bazar, Assistência e
Orientação Familiar entre outras.

 
A ABER também está realizando  Construções Civis no Brasil, em prol a
beneficiar centenas de famílias com diversos projetos sociais e
religiosos:
Ibiúna - Sp onde é realizado diversos eventos religiosos, a cada semestre
passa por reformas e ampliações.
Embu das Artes – Sp Em fase de construção, revestimento e
acabamento. Onde funcionara a Associação e Escola de Ensino com
intuito de oferecer diversas atividades para comunidade.  
Entre tantas atividades, seja você também um colaborador ou
voluntário!

 
 

“ABER, ESTENDENDO AS MÃOS A
QUEM PRECISA DE AJUDA”

 

 

PROJETOS ASSOCIADOS 
AO AVIVAMENTO 

 

Nosso Trabalho na África 
Mais de 40 cestas destribuidas. 
Obrigrada Deus e a todos 
que partiparam desse projeto
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RESGATANDO
CRIANÇAS PARA JESUS

 Nasceu no coração de Deus,
um projeto uma visão, de

resgatar os pequeninos e levá-
los a salvação.

Um trabalho maravilhoso
onde integra cada pequenino
e ensina valores e princípios. 

 O Projeto Resgatando
começou no ano de 2000

sendo patenteada em 2006
pela Mercosul do Brasil, e já

estamos no 2° Dênio de
patentes. Realizamos um

trabalho intenso para poder
tirar crianças e adolescentes

do ciclo vicioso de uma
sociedade corrompida. 

E hoje galerinha 
 estamos trazendo pra

vocês o CANAL DO
YOUTUBE com vídeos

Kids para vocês. 
 

MOMENTO KIDS 
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 Com a nova rotina do nosso dia ao qual estamos
enfrentando, a igreja Evangélica Avivamento para as Nações
oferece um banquete espiritual.  Notícias e Entretenimento
para você e sua família. Fique agora com os links de todas as
nossas plataformas digitais e tenha também notícias e
novidades das mais novas plataformas:

Com as rotinas mudadas em nosso dia a dia,
a Igreja Evangélica Avivamento para as
Nações está proporcionando cultos ao vivo
pela plataforma de lives do facebook da
igreja. 
Com os Apóstolos Rowilson e Cristiane
Oliveira trazendo uma palavra de fé, oração
e muita mais.
 click na foto e acesse já!

O Jornal Online Aviva News é uma
mais nova plataforma digital rápida e
fácil para conectar, informar das
notícias do Brasil e do Mundo
e ti aproximar mais do reino de
Deus. Nas segundas, quartas e sextas
com os mais variados assuntos, o JOAN
aborda as notícias do avivamento,
Palavra dos Apóstolos, Saúde  e
Política, Notícias Internacionais,
Eventos e Cultura e Previsão do tempo.
 

Coluna Extra

Live no Facebook

RÁDIO WEB AVIVA NAÇÕES
A web rádio também contará com
programação especial com notícias,
informação, palavra de Deus e
louvor, para trazer tudo que você e
sua alma precisam no dia. 
    " WEB  RÁDIO AVIVA  NAÇÕES,  

     24 hrs sintonizando você na     
 presença de Deus "

 PLATAFORMAS DIGITAIS

Culto Online 

JORNAL ONLINE
AVIVA NEWS

Últimas notícias do Brasil,
Mundo e do Avivamento
De forma Rápida e Prática 

JOAN

Canal TAN - TV AVIVA NAÇÕES

TV AVIVA NAÇÕES

#CURTA #COMENTA #COMPARTILHE
ATIVE O SININHO 

Canal que oferece vídeos
como: Programa transformando
vidas, Vídeos para jovens,
Conteúdo infantil, Documentários
e muito mais. 
Acesse clicando na foto e fique por
dentro!
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