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HOJE NO JOANHOJE NO JOAN

TODAS ÁSTODAS ÁS  
Terças e SextasTerças e Sextas  

Clima e Tempo

QR CODE 
AVIVA NAÇÕES

Live todos os dias na PáginaLive todos os dias na Página
do Facebookdo Facebook  

- PALAVRA DOS APÓSTOLOS

ELES ESTIVERAM COM JESUS

- NOTÍCIAS DO AVIVAMENTO:

RESUMO DA SEMANA 

SÉRIE DE ENTREVISTAS: DESCOBRINDO TALENTOS 

3° WORKSHOP DO AVIVAMENTO 

MURAL AVIVA ONLINE: PASSO A PASSO PARA
COMPARTILHAR O LINK DO CULTO

- MOMENTO KIDS

DESAFIO DADO É DESAFIO CUMPRIDO 
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O JOAN AGORA ESTÁ  

MUITO MAIS

PRÁTICO 

https://bityli.com/8lz4J

PREPARAMOS PRA VOCÊ LEITOR UMA FORMA MAIS PRÁTICA QUE FACILITA SUA

LEITURA ONLINE E FICOU BEM MAIS PRÁTICO COMPARTILHAR.  ENTENDA:

O JOAN agora será compartilhado com você através de um link .
Esse link é o próprio Jornal Online Aviva News. 

Um link parecido como esse! 

AGORA O JOAN TEM UM LUGAR SÓ PRA ELE! 
NÃO PRECISA MAIS BAIXAR O JORNAL EM PDF 

APENAS CLICOU, ACESSOU!
E PARA COMPARTILHAR FICOU FÁCIL TAMBÉM.  SÓ COMPARTILHAR O LINK E À

TODOS QUE VOCÊ MANDAR VAI CONSEGUIR ACESSAR O JORNAL! 
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TEM DÚVIDAS? FALE CONOSCO. 
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Ser ousado e corajoso são
marcas de Deus para que
avancemos, porque Ele “nos
deu espírito de ousadia” e não
de medo.

Ousadia não é ser perfeito pra
depois começar a fazer a
vontade de Deus. É dentro de
nossas imperfeições que o
sacrifício perfeito de Jesus
opera.

Ousadia é ter coragem de
aceitar desafios e ir lutando
contra as imperfeições.

Existem pessoas que se acham
tão perfeitas que não fazem
nada com medo de errar e na
realidade comentem o maior
dos erros
 ( covardia)

medo de parecer tolo
medo de ser julgado
medo de ser criticado
medo de falhar
medo de ser zombado
medo de enfrentar novos
desafios etc

Nós devemos estar consciente disso. 
O medo é uma ferramenta poderosa
do diabo!  

Apóstolo Rowilson Oliveira 
@igrejaevangélicaaviva @igrejaavivanacoes 

PALAVRA DOS APÓSTOLOSPALAVRA DOS APÓSTOLOS  
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Atos dos Apóstolos 4: 13. 
Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que
eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam; e tinham

conhecimento que eles haviam estado com Jesus. 

ELES ESTIVERAM COM JESUS 

Existem pessoas que tem
ouvido mais a voz do diabo
dizendo não prossiga, do que
a voz de Deus dizendo seja
ousado e aceite novos
desafios. 
Qual voz você tem obedecido?
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 Um ministério de pessoas ousadas que
se doam na obra do Senhor! Guerreiros
valentes espalhados pelas obras do
Embu das Artes, Itapecerica da Serra e
até no acampamento em Ibiúna.
E houve toda uma elaboração do
Avivamento para homenagear a
Apóstola Cristiane com homenagens da
equipe resgatando e também dos
pequeninos e não podemos esquecer do
clip do grupo "Revive nations" trabalho
realizado pela equipe de mídia, jovens e
adultos ousados se empenhando em
prol do reino de Deus.
E o que falar sobre o envolvimento das
crianças no jornal, tanto nos desafios
cumpridos quando a animação de cada
uma em homenagear a mentora
espiritual do ministério Avivamento
para as Nações, não somente no jornal
mais no vídeo também.  
Fé me leva a ousadia e a ousadia prova
que tenho fé.  Quem é ousado não
estagna mais é corajoso.

Produções  de Texto Rosário Regiane 

Disse Apóstolo Rowilson no WORKSHOP
ao vivo transmitido pelo YouTube  Tv
AVIVA NAÇÕES.

Apóstolo e líderes do ministério se
disponibilizaram para ensinar a expandir
o reino de Deus através das redes sociais.
Pessoas vocacionadas, ousadas e de fé são
portas de benção em tempo e fora de
tempo.

Semana proveitosa é aquela na qual se
aprende, coloca em prática e à um
crescimento com tudo que aprendeu.
O ministério Avivamento para as Nações
trouxe  mais uma semana de aprendizado
e desafios.
Em nossos cultos online fomos imersos
na palavra de Deus e foi ensinado que a 
 timidez nos impede de entrar no céu,
mais que timidez é essa? É aquela que
impede que a palavra de Deus seja
pregada.
A timidez traz falta de confiança em nós
mesmos, trás medo, sofrimento e
diminuição de nós mesmo.

Porém temos pessoas ousadas e
vocacionadas no ministério que ministram
em programa de televisão como nossos
Apóstolos, missionários que  estão a
semana inteira ministrando na web rádio,
orando por vidas e estão produzindo
vídeos, participando das lives, curtindo,
comentando e compartilhando as coisas de
Deus, ou seja, estão levando o reino de
Deus a crescer e se expandir. Quem é
ousado também ministra escola bíblica,
levando cada pequenino ter fé e ousadia,e
ensinando a trabalha para que sua célula
cresça, pois quando tenho fé somos
ousado.

RESUMO DA SEMANA
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3° WORKSHOP DO AVIVAMENTO

O workshop tira dúvidas, esclarece
dificuldades e traz informações
concretas e seguras para nosso
crescimento e também de nossa célula.
Neste terceiro WORKSHOP DO
AVIVAMENTO, tivemos a presença do
Apóstolo Rowilson Oliveira que além de
participar, trouxe uma palavra
esclarecedora da importância de
podermos aprender e se envolver cada
vez mais nos projetos de alcance
online. 

“Estamos abertos irmãos para
receber idéias, estamos aqui para

evoluir e aquilo que for pra
cooperar e expandir nós vamos

trabalhar para isso“
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E no descobrindo talentos de hoje, trouxemos para você leitor do JOAN uma entrevista
com alguns componentes do grupo Revive Nations, eles que nas vigílias realizadas pela
Igreja Evangélica Avivamento para as Nações pela página do Facebook, estavam sempre
ministrando louvores e trazendo palavras que iam de encontro com todos que
acompanhavam. 

Os entrevistados de hoje são: Pastor Cláudio, Missionário Adriano e Missionário Samuel. 
Acompanhe Agora:  

Já está dando para sentir que o Revive
Nations vai retornar com tudo não é mesmo?
E vamos aguardar por cada projeto e que o
Reino venha crescer a cada dia. Pois é
leitores a  entrevista foi realmente
maravilhosa e o Pastor Cláudio e Adriano
finalizaram a entrevista sendo imensamente
gratos a Deus e aos Apóstolos Rowilson e
Cristiane Oliveira pela riquíssima
oportunidade de fazer parte deste projeto
que tem alcançado muitas vidas. 

E o JOAN agradece pela participação de todos
na entrevista e pelo dedicação de cada
integrante do grupo Revive Nations!

“Para um futuro bem próximo,
pretendemos gravar canções compostas
pelos irmãos do nosso ministério, levando
em conta que já estamos nos preparando
para nós mesmos produzirmos”   e
Adriano completa: 

“E a expectativa é que possamos crescer
cada vez mais na graça, e no
conhecimento, e com isso levar a palavra
de Deus cada vez mais, levando vida onde
não tem”. 

Pastor Cláudio completa dizendo que a
bíblia nos mostra que sempre devemos
prestar o melhor ao Senhor, e eles tem
buscado apresentar o melhor. O grupo 
 sempre vem buscando louvores que
condiz com os temas ministrados
durante a semana.  

O missionário Samuel conta que
também é uma benção poder fazer parte
do Revive e o Adriano também disse
como é para ele estar no grupo. 

SÉRIE DE REPORTAGENS:
 DESCOBRINDO TALENTOS 
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O Revive Nations surgiu em 2020 com o
início da pandemia, quer saber um fato
curioso? Ninguém do grupo sabe como
surgiu este nome! Mas que o nome
pegou e deu aquele diferencial, isso deu!
Mesmo não tendo o conhecimento de
como surgiu o nome do  grupo, o fato é
que todos eles são instrumentos nas
mãos do Senhor.  

“Participar tem sido bênção, pela
comunhão que temos com cada irmão,
e é um privilégio pode fazer parte do
enriquecimento do nosso ministério. 
 Vale ressaltar todos os instrumentos
que hoje eu toco, como por exemplo:
violão, bateria, contrabaixo e teclado
eu aprendi tudo na igreja”.  Disse
Pastor Cláudio Martins 

E ai deu saudade de poder estar na casa
do Senhor nas vigílias ou também estar
ligadinho online na live? Creio que todos
nós né!  

O Revive também tem expectativas  para
o seu retorno e Pastor Cláudio conta o
que podemos esperar com a volta do
grupo: 

NOTÍCIAS DO AVIVAMENTONOTÍCIAS DO AVIVAMENTO  
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Entrevista: Ev. Katia Cristina 
Produção de Texto Cátia Ramos 

“Tem sido uma experiência muito
grande poder fazer parte do grupo,
juntamente com alguns irmãos e poder
louvar ao Senhor em forma de canção e
poder usar o dom a qual ele nos deu”  

No dia 11 de Abril neste último domingo foi
estreado o primeiro clip do Revive, e foi
maravilhoso e uma surpresa inesperada. ( Se
você não assistiu a live clique em qualquer
uma das fotos do Revive Nations nesta
página para assistir a live) 

As expectativas realmente são de
crescimento e expansão principalmente do
Reino de Deus e o Samuel termina dizendo: 

Evoluir cada vez mais e alcançarmos
plataformas internacionais” 
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Entrando na Página, vá no conteúdo
do Ministério e veja na imagem a
seguir como você pode curtir,
comentar e compartilhar.  

Basta clicar conforme indica nas imagens e selecionar os contatos
que deseja compartilhar, no Messenger clique em Enviar e
WhatsApp e também nos seus Status, clique na Seta Verde.

Clicando na Opção
Compartilhar, antes
de clicar no campo

Compartilhar agora,
você terá as opções de

compartilhar no
Messenger e
WhatsApp. 

E hoje teremos o passo a passo de como Curtir, Comentar e Compartilhar as publicações do
Avivamento postados na página do Facebook. Iremos te mostrar as opções de
compartilhamento que o Facebook fornece. Então vamos lá! 
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Após ter curtido veja como marcar seus
Discípulos .
Clicando nos comentários, digite o @ e
digite o nome da pessoa que vai aparecer o
nome do seu discípulo(a), basta selecionar e
clicar na seta de cor azul. 

MATÉRIA E PRODUÇÃO DE TEXTO: CÁTIA RAMOS

 Você precisa entrar na página oficial da
Igreja, digitando o nome nesta lupa como
mostra nas imagens a seguir

AVIVAMENTO NAS 
PLATAFORMAS DIGITAIS 

MESSENGER

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

WHATSAPP

STATUS
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OLÁ MISSIONÁRIAS KIDS!

O ÚLTIMO DESAFIO DO MOMENTO KIDS VOCÊS
FORAM INCRÍVEIS. 

E PELO VISTO VOCÊS GOSTARAM HEIN!? 
PORQUE HOJE TEMOS MAIS CRIANÇAS QUE

CUMPRIRAM O DESAFIO DO JOGO 
"QUEM SOU? PLATAFORMAS DO AVIVAMENTO! "
OLHA SÓ QUE BACANA! DEUS ABENÇOE A CADA

CRIANÇA QUE SE DEDICOU 
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TODOS OS FILHOS DE DEUS TEM O SEU CHAMADOTODOS OS FILHOS DE DEUS TEM O SEU CHAMADO
PARTICULAR, MAS O CHAMADO DO IDE É PARA TODOS,PARTICULAR, MAS O CHAMADO DO IDE É PARA TODOS,
MAS COM ESSA QUARENTENA TEMOS COMO OBEDECERMAS COM ESSA QUARENTENA TEMOS COMO OBEDECER  
O IDE DE JESUS ?O IDE DE JESUS ?
CLARO QUE SIM, ATRAVÉS DAS PLATAFORMAS DIGITAISCLARO QUE SIM, ATRAVÉS DAS PLATAFORMAS DIGITAIS
VOCÊ PODE ALCANÇAR MUITAS ALMAS E EXPANDIR OVOCÊ PODE ALCANÇAR MUITAS ALMAS E EXPANDIR O
REINO DE DEUS! VEJA AGORA ALGUMAS DAS FORMAS DEREINO DE DEUS! VEJA AGORA ALGUMAS DAS FORMAS DE
ESPALHAR A PALAVRA DE DEUS: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 MISSIONÁRIOESPECIAL: COMO SER UM MISSIONÁRIO
  ATRAVÉS DAS REDES SOCIAISATRAVÉS DAS REDES SOCIAIS  

  

Coluna ExtraColuna Extra  

TV AVIVA NAÇÕES 
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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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