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Os Alimentos que ajudam 
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Um filme impactante sobre oração 
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Esta é  a Luíza Oliveira de Lima e seu filho Vinícius
Oliveira, no começo da pandemia ela entrou pânico total,
como eu já a conhecia ela, começou a entrar em contato
comigo desesperada pedindo que eu fosse em sua casa.
Nesses momentos precisamos ser alguém que as pessoas
possam contar... mas devido o distanciamento eu sempre
explicava pra ela que nós por enquanto estávamos
consolidando a distância diz a líder Rose Mendonça ,
porém demorou um pouco pra que ela entendesse isso,
ela me ligava 2 ou 3 vezes por dia era pânico total, devido
ela ser sozinha pra cuidar do filho (o pai nem conhece o
filho e nem dá notícias) logo comecei explicar pra ela
sobre as lives e a Web rádio, como ela trabalha em posto
de gasolina e tem muitas mudanças, ela cobre folgas de
outros funcionários, e era sempre das 14h as 22h, depois
Deus agiu que ela começou participar quando chegava do
trabalho, depois disso ela começou me falar que tava
ficando mais calma, e continuamos a orar por ela
específico todos os dias, agora o SENHOR a libertou de tal
maneira que ela esqueceu que ela passou por tanta
aflição, eu louvo e agradeço pelo milagre que o SENHOR
operou na vida dela.  Agora já está ganhando a irmã dela
pra Jesus, maravilha de Deus. (célula Rose Mendonça)  
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Entrevistas: Ev. Katia Cristina  
Produção de Texto:  Rosário Regiane  

O Poder de compartilhar 
e das Redes Sociais 

" Tem trazido uma paz enorme em sua casa, estamos
dormindo melhor graças as palavras e as orações,  é

tremendo os cultos "

A Renata começa dizendo que os cultos online tem
sido maravilhoso pra ela.

Diz ela.

Aqui podemos observar a importância de um
simples click, que pode trazer grandes

testemunhos.

Antes de tudo, pois exorto, que se use a prática de súplicas, orações,
intercessões , ações de graças em favor de todos os homens.  I Tm 2:1.

Nossos Apóstolos Rowilson  e Cristiane Oliveira, ministraram
durante a semana, palavras impactantes que vieram de
encontro com nossas vidas. 
Intercessão é se colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro
em oração.  Essa semana também aprendemos a respeito da
intercessão feita pela vida de Pedro. 
A INTERCESSÃO DA IGREJA: Pedro passava uma situação difícil
quando estava na prisão, porém a igreja orava
incessantemente por ele, foi quando um anjo do Senhor entrou
lá e livrou a Pedro,  porque havia alguém orando por ele. (Atos
12:5).

É muito bom conversar com alguém sobre Deus, mas
experimente conversar com Deus sobre alguém, você vai ver
que coisa tremenda, e quando o Senhor responder uma oração
que você fez, nunca mais você vai parar de orar. Ore, interceda
por vidas, seja um provedor de milagres.

Seja missionário on-line, seja
provedor de milagres,  
seja canal de benção.
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Matéria e Produções de Textos: 
 GabrielaMachado 

Em termos de proporção não podemos
mensurar até onde o Avivamento tem
chegado. Mas a certeza que temos é que o
Avivamento chegará longe. Entramos nas
casas, com as famílias, visitamos lares,
conhecemos novas vidas, fizemos novas
amizades, novas irmandades. Estamos
chorando junto, comemorando e rindo junto,
compartilhando experiências, louvando e
agradecendo, aprendendo e sendo
corrigidos, Juntos! Em apenas um click,
através de um aparelho tecnológico estamos
tendo a oportunidade de se conectar e
alastrar o reino de Deus juntos!
Em palavras de gratidão,  em nome de todo
ministério,  queremos agradecer ao nosso
Deus, por poder chegar em tantos lares nas
comunidades por esse Brasil. Queremos
agradecer a você que abriu um link, uma
mensagem, uma vídeo chamada e recebeu o
Avivamento, recebeu Jesus em sua vida! 
As comunidades tem sido portas para que
uma transformação pudesse chegar, e você
esta sendo esta porta, um canal de bênção! 
Queremos aqui também expressar nossa
gratidão pelo impacto que todos esses
projetos tem causado em nós e através de
nós.  Becos e Vielas, ruas e morros, entre
portas e janelas, o Avivamento chegou, na
sua casa, na sua família,  na sua vida!

A Vigília tem impactado muitas pessoas. 
Na Vigília quem está presencialmente
cada detalhe é um vibrar, uma
oportunidade, um agir de Deus.  
No louvor, na palavra, nas orações. 
Quantas intercessões por pedidos de
oração, por comunidades.
Através dos comentários podemos ter a
oportunidade de se comunicar e ter
comunhão e dividir experiência
simultaneamente. Que experiência
incrível esta sendo para os Avivalistas.
Poder ver jovens, mulheres e homens que
antes até a família não dava nada, e hoje
pregando e orando com fervor por
comunidades e cidades. Isso não tem
preço! Nesta semana foi fechado com uma
vigília tremenda, podendo impactar
vidas, mais de 19 mil pessoas envolvidas,
entre salas de vídeo, grupos, página do
Facebook e perfis de compartilhadores da
live do Avivamento.
E claro que não podemos deixar de
colocar os comentários de milagres,
contatos e participações abençoadas dos
guerreiros do Avivamento.

Os cultos presenciais tem sido um grande
fortalecimento para os filhos de Deus, isso é fato.
Mas o que não podemos deixar de notar é em
meio  a uma pandemia quantas pessoas tem
renunciado a sua vida e se entregado a Cristo.
Com isso novos discípulos de Jesus tem se
levantado no Avivamento para as Nações. 
A cada culto vemos rostinhos de novos discípulos. 
Vidas que foram alcançadas nas redes sociais,
famílias que estão sendo alcançadas, discípulos
que estão sendo fortalecidos, estão presentes nos
cultos presenciais. Isso não podemos medir, onde
irá chegar. Mas o prazer de poder ver cada vida se
envolvendo e querendo se envolver, não tem
preço. Gerações tem sido marcadas com o
impacto do Avivamento, e mais do que nunca
através do AvivaOnline tem impactado muito
mais. 

Faça você também parte, pois o 
Avivamento está acontecendo!
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TV Aviva Nações vem trazendo mais um
vídeo do programa Transformando

Vidas, com o tema Vencendo os
Obstáculos. Semanalmente os Apóstolos

Rowilson e Cristiane de Oliveira
abordam temas diferentes nas

programações com a direção do 
Espírito Santo. 

E a dica de Saúde de hoje são para as mulheres, que por vezes sentem o
desconforto da tão falada TPM. Mas alguns alimentos podem amenizar 

as terríveis dores e desconfortos causados por ela.
Confira alguns aliados e inimigos nesse período.
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Produção de Texto  Talita Andrade 
Matéria e Pesquisa: Ev. Katia Cristina 

Produção de Texto: Talita Andrade
Matéria e Pesquisa: Gabriela Machado

CULTURA: DICA DO JOAN 

O relacionamento de Elizabeth
e Tony passa por uma crise.
Um dia, Elizabeth conhece
uma mulher que lhe ensina o
poder da oração e, a partir daí,
ela aposta todas as fichas na
sua fé e em suas orações, a fim
de salvar seu casamento.

PROGRAMAÇÃO PARA TODA A FAMÍLIA
Uma série de vídeos no Canal TAN e um filme para

assistir com toda a família click na imagem e assista 

Acesse agora mesmo e aprenda como
vencer tudo na sua vida e ser um
grande vencedor em Cristo Jesus.

Não deixe de curtir,
compartilhar e comentar.

Faça que através da sua vida
o  reino de Deus cresça.
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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!

 ESPECIAL: COMO SER UM MISSIONÁRIO
 ATRAVÉS DAS REDES SOCIAIS 
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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!

Designer: Gabriela Machado
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