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TEXTO BASE

Hb11:8 “Pela fé, Abraão, quando
chamado, obedeceu, a fim de ir para um
lugar que devia receber por herança; e
partiu sem saber aonde ia”.

Após o dilúvio, os filhos de Noé ( Sem,
Cão e Jafé) povoaram a terra. Abrão era
da descendência de Sem. Seu pai foi Terá
(Gn 11:26). Nasceu em Ur dos caldeus,
região da Mesopotâmia.

Abrão teve seu nome trocado (Abrão:
Significa "pai elevado", "pai ilustre", 
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OBJETIVO:
Levar ao entendimento dos resultados

da obediência ao chamado Senhor.

DESENVOLVIMENTO
As etapas do chamado

Abraão foi iniciador da trajetória de um
povo que seria identificado como povo de
Deus. Um começo baseado na fé, fé para
obedecer ao Senhor.

Gn 12:1 Ora, disse o SENHOR a Abrão: Sai
da tua terra, da tua parentela e da casa de
teu pai e vai para a terra que te mostrarei;

O chamado de Abraão foi gradativo, passou
por algumas etapas, que aperfeiçoaram o
seu entendimento de obediência. (Hb 6:15).
Obedecer ao Senhor significou:

Sair da sua terra
 

Não se deixar prender pelas atrações
terrenas ( materiais),sem vida espiritual.
Abraão teve que deixar Ur para trás, deixar o
passado, as coisas passadas.

Sem fé jamais iremos
experimentar o sobrenatural

de Deus e nunca iremos
agradá-lo.

“pai excelso”. ) pelo Senhor para Abraão, que significa “pai duma multidão”(Gn 17). 
No momento em que Abraão foi chamado por Deus (Gn 12) vivia com sua família em uma
região de idolatria e superstição.
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“Quando eu entendi e aprendi usar o
aplicativo da Web, eu não parei mais de ouvi-
lá, passei a amar muito a Web. Só conectava
quando não tinha jeito mesmo, porque no

serviço as vezes não dá.”

Ela conta que ficou muito contente quando a
oportunidade chegou:

 
“Apóstolo mandou uma mensagem

perguntando quem poderia participar da
equipe, eu dei pulos de alegria, eu já perguntei

pra ele se eu poderia, ele me respondeu que
sim. Eu comecei me preparar para o

treinamento, quando o Pastor Cláudio
convocou, eu fui a primeira a chegar”.

Assim como outras locutoras, Rose não deixou a oportunidade
passar e entrou pra equipe, e ela sem saber de absolutamente nada

de como era, usou todo seu esforço para aprender:

A Web Rádio Aviva Nações se inovou com a
pandemia. Atualmente funciona ao vivo das
9h ás 18h, o que antes não acontecia. Mas
com a atual realidade em que estamos teve
que se renovar. Era composta por apenas 4
integrantes e hoje já com mais de 30
membros. Semana passada a entrevista foi
com os Locutores Pastor Renan Teixeira e
Antony Gabriel, hoje entrevistamos uma das
locutoras mais autênticas da Web Rádio
Aviva Nações.
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SÉRIE ESPECIAL: QUEM SÃO ELES? 
 POR TRAZ DOS MICROFONES 

DA WEB RÁDIO

Conversamos com a Rose Mendonça que está todas as quintas feiras das 9h ás 12h ao vivo 
e ela contou tudo pra gente com muita expectativa. Olha só:

Antes de ser locutora, Rose Mendonça foi ouvinte:

Ela contou para nós como é estar no meio de Jovens e poder aprender e também trocar
experiências:

 
"Foi uma surpresa maravilhosa e surpreende, eu não imaginava falar em uma rádio, eu me

surpreendi comigo mesma, me sinto a vontade no meio dos jovens, só não posso perder pra eles. 
(conta ela sorrindo)."

Matéria e Produção de Texto: Gabriela Machado

“Eu pensei que não teria oportunidade
na locução, quando o Pastor Cláudio me

deu a oportunidade de dirigir uma
programação eu tremia dos pés a

cabeça, mas no decorrer da
programação o SENHOR falou comigo

que ELE estava na direção, daí eu
entendi que o negócio é de Deus. Se não

fosse eu não teria conseguido levar
adiante essa maravilha”.
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Matèria e Produção de Texto: Gabriela Machado

Culto do Avivamento, nosso culto presencial começa às 19:00

com louvores abençoados do grupo Revive Nations trazendo

aquela ministração que, tocam a nossa a alma e nos leva até o

trono do altíssimo. Teremos também ministração na área

financeira, onde aquele que quer ser abençoado escolhe

obedecer a palavra de Deus e o próprio Deus repreende o

devorador e somos prósperos, quer também ser abençoado?

Seja um dizimista e ofertante; vale lembrar que Deus é o dono

do ouro e da prata então Ele não precisa do nosso dinheiro,

porém nós necessitamos da benção dele.

Ás 20:00 começa nosso culto ao vivo através da nossa página

no Facebook, com nossos Apóstolos ministrando sobre

nossas vidas, você que é da área de risco pode acompanhar

online e ser abençoado da mesma forma, convide sua célula,

amigos e familiares e vamos todos ser abençoados.

Mais um sábado de vigília se aproxima, desta vez

teremos orações pelos bairros da grande são Paulo.

Quando oramos por um lugar estamos pedindo a

interferência de Deus naquele local, assim o Senhor
estará trabalhando em prol das vidas e também do bairro. 

 Temos vários exemplos de lugares que eram totalmente

bagunçados e perturbados, porém através das orações

feita pelo Ministério o lugar é outro, e assim pode

acontecer em outros lugares também, como por exemplo

onde você mora. Fique bem atento a cada oração, e não

acaba por aí, tem muito mais, não perca é neste sábado
dia 6 de Fevereiro.
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Anota aí!
VIGÍLIA DO AVIVAMENTO

CULTO DOMINGO

Produção de Texto: Rosário Regiane
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 Desde o primeiro dia deste mês de Fevereiro, o
Avivamento deu início a uma campanha de vinte
e um dia de orações pelas vidas daqueles que
ainda não conhecem á Jesus, e também por
pedidos de orações  específicos deixadas em todas
as Lives. 

São muitos os pedidos de oração e é nítido o
cuidado e amor  que os Apóstolos Rowilson e
Cristiane Oliveira tem tido por cada um, além de
orar por cada pedido, ambos sempre tem palavras
que vão de encontro com cada coração e toca no
profundo da alma.

"Se Jesus estiver aí meu amado(a), pode ter certeza
que algo está acontecendo, milagres estão

acontecendo, em nome de Jesus".
Ap. Rowilson 

E já podemos ver o agir de Deus, transformando
aquilo que seria impossível para o ser humano,
Deus nos mostra a cada dia que Ele é o Deus que
transforma o impossível em possível.

Vejamos alguns dos comentários deixados nas
Lives, sendo eles: pedidos de oração,
testemunhos de pessoas que foram
transformadas, pessoas que foram tiradas do vale
da morte e pessoas sendo gratas por ter tido seu
pedido de oração concretizado.
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E tudo isso foi somente no início da campanha.
Podemos ver depoimento de pessoas que já
fizeram seu pedido de oração mas também
colocando em prática  foi ensinado nesta
semana, á respeito da Fé, já declarando e
tomando posse mesmo sem ver.

E você ainda não esta envolvido porque?
Não espere mais nenhum dia, participe hoje
mesmo deste mover.
E você que já chegou, não retenha a benção
compartilhe os cultos e seja também um
Missionário online ainda hoje.
Existem muitas pessoas que necessitam ouvir
a palavra de Deus e ser transformadas!

Produção de Texto: Cátia Ramos
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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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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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