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 1. Todos nós passamos por
níveis de tempestade
diferente.

a. A tempestade faz com que,
quem está envolvido nela
dependendo da fé que essa
pessoa tem, ela perca o total
controle da situação.

b. Os discípulos conheciam o
Mar da Galileia como poucos.
Eram homens experientes!
Alguns deles eram pescadores
e haviam nascido e crescido
ao redor daquele lago.

c. Mas o que era tão familiar
para eles, tornou-se uma
ameaça. 

d. Seus recursos foram
insuficientes para resolver o
problema.

e. (Marcos 4:37) 
E levantou-se grande
temporal de vento, e subiam
as ondas por cima do barco,
de maneira que já se enchia.
(Diz o texto de Marcos, que as
ondas passavam por cima do
barco. Isto significa que a
tempestade se revela sempre
sendo "algo acima de nossa
capacidade humana").

 2. Mesmo quando a
tempestade foge do nosso
controle, ela está sob o
controle de Jesus. 

a. Aquele que está conosco tem
autoridade sobre o vento e
sobre o mar. 

b. As tempestades da nossa
vida não vêm para nos destruir,
mas para nos ensinar. 

c. A vida cristã também não é
um cruzeiro num confortável
navio, cortando as águas azuis
e plácidas, mas uma viagem
cheia de aventuras, onde não
faltam os ventos contrários e
as ondas revoltas. 

d. Devemos ficar preparados
para as tempestades que
surgem e em nome de Jesus
vencê-las.
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As tempestades na vida

Apóstolo  Rowilson  Oliveira 
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Queremos também agradecer pela rica
oportunidade de poder fazermos esse maravilhoso
trabalho jornalístico e por nossa partição na Vigília
neste último  sábado. Para nós foi de riquíssima
oportunidade! 
Agradecemos aos nossos Apóstolos Rowilson e
Cristiane Oliveira. 

Cada mensagem, cada envolvimento, cada feedback dos
leitores para nós é de muita alegria cada participação!
Obrigada á voce leitor por sua particpação!

Queremos agradecer aos entrevistados por toda a
disponibilidade e confiança. 
E a todos os que mandam algum tipo de informação para
nossa redação! A todos nossa gratidão.

Como ser um missionário
Online parte II
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As lives tem tido um alcance nacional e até internacional.  
Muitas vidas tem sido alcançadas e atingidas pela palavra de Deus. 
Veja agora os comentários de muitos vidas que estão participando das 
lives do Avivamento.

A experiência que eu tenho tido aqui na Web
Rádio, é que antes de me converter eu era uma
pessoa que não me comunicava, não sabia me
comunicar direito. Mas hoje eu faço uma
programação da Web Rádio.. já estou a frente
de uma programação.. e louvo a Deus pela
oportunidade que estou tendo através do 
Pr. Cláudio e dos Apóstolos.

Primeiramente quero agradecer aos
Apóstolos e ao Pastor Cláudio por todo
cuidado, paciência e atenção, e quero
dizer que os treinamentos tem sido
maravilhoso um grande aprendizado e
também graças a esses treinamentos
estou tendo a oportunidade de ensinar
outras pessoas e está sendo uma
experiência incrível fazer parte de
 tudo isso.

Agradeço a Deus por essa oportunidade de
estar aprendendo aqui na Web Rádio junto
com os irmãos. Agradeço aos Apóstolos. E eu
quero estar cada vez mais aprendendo e me
desenvolvendo cada vez mais em nome de
Jesus.

Participar dos treinamentos tem sido
desafiador, aprender algo novo na
casa do Senhor é maravilhoso,
também é uma oportunidade única no
meu ministério.

Foi uma grande oportunidade, aprendemos
a honrar e dar valor a Web Rádio que é uma
ferramenta para ganharmos almas e fazer
com que o Reino de Deus avance.

Tem sido uma experiência maravilhosa
participar do treinamento da Web Rádio,
aprender uma nova forma de consolidar
os discípulos e pregar a palavra de Deus.
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Alcance das Lives

Treinamento da WEB RÁDIO:

Gustavo Nochi

Kauan Santos

Jefferson França

Wanderson Gozi

Patrícia Oliveira

Steffany Cristina  

Nesta última quarta-feira (29), foi realizado com muito
sucesso, um treinamento com os novos locutores e
radialistas da Web Rádio Aviva.
O aplicativo, que tem fortificado a "FÉ" de centenas de
vidas, agora conta com novos candidatos que estarão sendo
capacitados para levarem muito mais conteúdo,
evangelismo e informação de alta precisão, com muito mais
propriedade.

O evento que foi realizado na Igreja Sede  de São Paulo,
chegou em hora certa, tanto para os que já faziam parte da
equipe de locutores á algum tempo, quanto aos novos
integrantes que foram incluídos ainda nesta mesma
semana.
Os valores que foram destacados no treinamento, vão desde
o compromisso com a Palavra de Deus, integridade, a boa
conduta, consolidação das vidas alcançadas, até como usar
de maneira qualificada os equipamentos do estúdio e entre
outros. Veja alguns dos depoimentos  dos radialistas do
Avivamento: 

Produção de Texto: Isaaac Martins 
Entrevistas: Gabriela Machado 
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O Avivamento tem crescido cada vez mais e ninguém
tem ficado para trás. 
Vem aí a nossa vigília presencial e online 01/07 ás 
 22horas.
Venha mudar a sua vida e sua história, venha de
coração aberto para receber o melhor de Deus.
Nesse banquete espiritual, temos a convicção que
sera derramado o agir do Espírito Santo, curando,
libertando, restaurando e transformando vidas 
Louvores, Pregações com palavras de vida,
Intercessão pelo seu pedido de oração e cidade.
Não perca! Sua mudança de vida tem hora e dia para
acontecer venha participar conosco dessa vigília !!
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É difícil encontrar quem discorde
de que o pé é um dos melhores

lugares para receber massagens.
Além de ser extremamente

relaxante, a região possui uma
série de pontos que estão ligados

à saúde do corpo todo, o que
torna o cuidado ainda mais

importante e efetivo.

O Quiz de Português é formado por
questões objetivas que abrangem as

divisões da gramática e as regras gerais de
construção textual, como os métodos de

coerência e coesão;
Como esta seu Português?

 Acesse já o app clicando na imagem

Desde sua fundação, em 1948, Israel se
destaca no mundo por suas invenções,
graças aos investimentos em pesquisa

científica e médica. Atualmente, o país é
um grande centro mundial de
desenvolvimento tecnológico.

Hoje vamos mostrar uma delas:
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Vigília Esta chegando!!

Dica de Saúde 

Tecnologia e Educação

Reforce seu
Português 

Tecnologia
Israelense

Dessalinização da água do mar
O processo de dessalinização por osmose

inversa foi criado em 1967.

A dessalinização da água do mar trata-se do uso
de processos físico-químicos para a retirada de

sal da água. Alguns desses processos são
destilação, congelamento e osmose reversa.

A osmose inversa ou osmose reversa é um
processo de separação em que um solvente é

separado de um soluto de baixa massa molecular
por uma membrana permeável ao solvente e

impermeável ao soluto. Isso ocorre quando se
aplica uma grande pressão sobre este meio

aquoso, o que contraria o fluxo natural
da osmose.

Massagens nos pés

Produção de Texto Talita Andrade

#VIGÍLIA#VIGÍLIA#VIGÍLIA   Avivamento 
do
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Olá, crianças tudo bem com vocês? Meu
nome é Caculé, é com muita alegria que

venho aqui falar das minhas participações
com a turminha resgatando.

Fico muito feliz pela rica oportunidade de
poder estar ali nas telinha do YouTube,

falando ao coração de todas a crianças do
Avivamento e de poder estar sendo usado

poderosamente por Deus em nossos
videozinhos, quero agradecer ao Apóstolo e
também a minha conterrânea Apóstola. Um

forte abraço pra todos os missionários!!

Olá crianças tudo bem com vocês?
Aqui quem está falando com vocês é o missionário Roberto

da Turminha resgatando!
Eae será que é só eu que estou sendo muito edificado e
abençoado com as Lives, cada desenho, cada tutorial?

UAL, eu e a galerinha estamos crescendo muito e sendo
edificados. Aliás logo logo a nossa fornalha já estará

prontinha hein! E a de vocês, como está?
Nós temos usados  as nossas redes sociais para levar o

Reino de Deus a crescer, inclusive um amigo meu da escola
já está assistindo as lives todos os dias e pedindo oração!!
Por isso crianças você aí que ainda não estão nesse mover

não fique de fora!!

Olá crianças, Tudo bem com vocês?
Eu sou a Cris, e hoje vou falar pra vocês como eu

tenho me envolvido nas coisas de Deus através das
redes sociais e cada plataforma do nosso ministério!! 
Bom, como vocês sabem nós temos as lives, vigílias e

a web rádio,eu sempre estou participando,
juntamente com a turminha resgatando. 

Gosto muito e fico muito feliz em fazer os nossos
programinhas no youtube. E quero convidar vocês

para participar junto comigo nas nossas plataformas
digitais espero voce lá e até a próxima !!

Oi FAMILÍA DO AVIVAMENTO! Hoje com Exclusividade, a turminha
Resgatando deu uma entrevista abençoadíssima para o Momento Kids.
 Eles que tem mostrado o seu envolvimento nas lives, na web rádio, no

YouTube e claro que não poderia faltar a presença deles aqui, então
acompanhe e leia nossa entrevista com

 Caculé, Mariana, Cris e Roberto !!

Olá crianças, tudo bem com vocês?
Eu sou a Mariana, e estou aqui pra
falar pra vocês que tem sido muito

legal participar de cada vídeo, que é
feito com muito amor e carinho pra

vocês. O Senhor Jesus tem me
fortalecido muito quando assisto os

vídeos do nosso canal. E vocês
crianças que ainda não são inscrito
no nosso canal corre lá, vamos ser
cheios do Espírito Santo de Deus.

MOMENTOkidskidsMOMENTO
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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!

24h conectando você ao Reino
de DEUS. 

Ouça a Web Rádio 24h, com
programações ao vivo das 9h
ás 18h. Mande seu recadinho,

grave  seu áudio. Participe
desta programação

abençoada. 
Mande o link para seus

contatos assim todos podem
ouvir e serem edificados
através da Web Rádio! 
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