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Pois a vontade do Senhor não
era que Jerusalém fosse
atacada e tivesse passado por
aquilo tudo, mas devido a
desobediência principalmente
do rei Jeoaquim juntamente
com sua cúpula embora não
fosse à vontade de Deus, o
Senhor permitiu aquele
ocorrido e infelizmente o
massacre foi grande, aí entra a
vontade permissiva de Deus.
Vemos que a vontade
permissiva ela expressa por
causa da desobediência do
homem. Como ocorreu com
Adão e Eva, o plano de Deus era
que a sua criação tivesse
eternamente ao lado dele
desfrutando de toda a sua
criação, mas por causa da
desobediência o homem
perdeu o contato com seu
Criador e o direito de viver
eternamente. 
O cativeiro babilônico é uma
referência ao tempo em que o
povo hebreu do reino de Judá
ficou exilado sob o domínio do
Império Babilônico.
O exílio dos judeus na
Babilônia se deu,
principalmente, por sua
rebeldia e apostasia frente aos
mandamentos de Deus. Os
judeus se afastaram e se
esqueceram de Deus,
ignorando também os profetas
que anunciaram o
arrependimento. 

A Bíblia descreve outras
nações, além de Israel, sendo
submetidas a cativeiros.
Basicamente o cativeiro
consistia na prática de uma
nação vitoriosa selecionar
entre os habitantes da nação
derrotada prisioneiros para
servirem como escravos, ou,
no caso das mulheres, como
esposas e concubinas.

Geralmente quando uma nação
era derrotada, seu território
era arrasado e a maioria dos
seus cidadãos mortos. Aqueles
que sobravam, conviviam com
a dor da separação de sua terra
natal e com o desespero de não
contarem mais com a proteção
de seu Deus.

Na verdade quando uma nação
era capturada por outra, as
pessoas acreditavam que isso
significava que a divindade
daquela nação também havia
sido derrotada (cf. Is 52:2-5; Jr
50:29).
Foram os assírios que
começaram a utilizar a
deportação como a maneira
principal de lidar com cidadãos
de nações subjulgadas. Ao
dominarem um determinado
reino, eles capturavam seus
habitantes e os realocavam em
outra parte do império. Tal
como os assírios, os
babilônicos também usaram a
mesma técnica. E foi o que
aconteceu no reinado de
Jeoaquim. Antes de acontecer
uma tragédia Deus avisa
através do seus profetas.
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Treinamento da Web Rádio
Que a WEB RÁDIO AVIVA NAÇÕES tem sido uma
bênção na vida de todos os Avivalistas isso nós
sabemos. Mas o que os ouvintes talvez não
perceberam foi o crescimento maravilhoso de
locutores, que foram recrutados durante esse
período. Com a quarentena e os afastamentos
sociais, o Ministério Avivamento para as Nações
não perdem tempo com as plataformas digitais
para o Reino de Deus avançar.
Com isso a WEB RÁDIO que funcionava somente
aos domingos ao vivo, hoje funciona ao vivo de
domingo a domingo das 9h às 18h. Para isso
contamos com o recrutamento de novos
profissionais.
E neste domingo houve um treinamento
riquíssimo com Pastor Cláudio aos novos
integrantes que já estão atuando nos estúdios
avivas nações há 3 meses.

E no domingo na igreja sede em São Paulo
tivemos a 1° Reunião de células Evangelísticas
presencial após um período de quarentena.
Claro que cumprindo todas as ordens e
decretos.
Com muita alegria cada Evangelista com sua
célula reuniu sua equipe de líderes e puderam
ouvir cada um de sua célula de como cada um
tem feito durante esse tempo e que recursos
eles estão usando, para o cuidado dos
discípulos durante o distanciamento social, e
cada líder deu seu depoimento referente às
suas células individuais.

Um Livro de Apóstolo Rowilson Oliveira,
teólogo, psicanalista e presidente do Ministério
Avivamento para as Nações. O livro é um ótimo
auxílio para aquele que leva a mensagem do
Reino. “O Sermão não começa quando você o faz
ou mesmo quando começa a falar no púlpito, ele
inicia com tua vida fora da igreja”. Tenha esse
livro em mãos e comece a sua leitura e entenda
como pode de uma forma correta levar a
mensagem do reino de Deus. (livro disponível no
stand resgatando Sede SP, Informe-se com seu
líder de célula).
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NOTÍCIAS DO AVIVAMENTO

A 1° REUNIÃO DE CÉLULA
PRESENCIAL APÓS QUARENTENA 

O Treinamento
da Web Rádio

“Grande momento de aprendizado” 
diz Roberto Ferraz, de 19 anos tendo
oportunidade maravilhosa na Web Rádio.

Andreia Oliveira uma das  locutoras e 
comentaristas de apenas 13 anos disse
também.

 “Amém Deus, agradeço pela rica
oportunidade, aprendi muito”.

E também alguns veteranos como
Paloma Silva e Jéssica Nascimento
também deram seus comentários:

“Glória a Deus....foi muito produtivo”
diz Paloma Silva.

"Treinamento maravilhoso” 
completou Jéssica Nascimento. 

O Treinamento foi dado pelo PR Cláudio Martins
locutor veterano que está desde o início neste
projeto da Web Rádio e vem ensinando, auxiliando e
aconselhando cada calouro na locução da Rádio.
Que Deus abençoe cada integrante da 
Web Rádio Aviva Nações!

O JOAN TRAZ DICAS DE CULTURA PARA TODA A FAMÍLIA
 HOJE A DICA É PARA VOCÊ QUE GOSTA DE LER E PARA VOCÊ QUE TAMBÉM NÃO TEM O

COSTUME PELA LEITURA. MAS QUEREMOS QUE TENHA ESSE BOM HÁBITO POR LER.

O QUE PREGAR SENHOR?
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“O Brasil enviou a embaixada britânica e ao
presidente do laboratório AstraZeneca,
aceitando uma proposta de acordo de
cooperação de desenvolvimento
tecnológico e acesso do Brasil, para a covid
19. Essa Vacina é desenvolvida pela
universidade de Oxford e pela AstraZeneca,
sendo uma das mais promissoras do
mundo, e a que está em estágio mais
avançado em desenvolvimento.
No Brasil a tecnologia, será desenvolvida e
será internalizada e desenvolvida pela
Fiocruz, fundação do ministério da Saúde,
com acordo que será firmado, o Brasil será
colocado na liderança de desenvolvimento
contra o coronavírus. O acordo prevê:
Compra de Lotes da vacina, transferência
da tecnologia.
A iniciativa assim, não apenas garante que
temos o produto à disposição, mas nos dará
autonomia na produção. Isso significa que o
Brasil busca evitar situações ocorridas no
início da pandemia.
A partir do acordo o Brasil reforça sua
contribuição com o mundo com o
desenvolvimento de uma resposta
definitiva a pandemia, e reafirma seu
compromisso em salvar vidas. (testamento
lido por Élcio Franco – Secretário Executivo
do Ministério da Saúde). 

Que o mundo tem avançado isso nós sabemos. Mas a cada dia a tecnologia tem avançado
cada vez mais. Para alguns olhos, a tecnologia só trará benefícios. Para outros nem
tanto. Estamos em um período em que a dúvida está maior que a certeza. Porém, muitos
não estão tendo mais opção, pois a realidade é que a tecnologia seja imposta sobre o dia
a dia do ser humano.
Vejamos algumas delas agora:

Na coletiva eles abordaram também à partir
do acordo, os riscos e as responsabilidades
do Brasil com toda a pesquisa e produção da
vacina contra a covid-19.
“Se a vacina for segura e eficaz, e tivermos o
registro no Brasil, serão produzidos, mais 70
milhões de doses com valor estimado 2,30
dólar por dose, que é o preço de custo
durante o evento da pandemia.”
O Brasil irá produzir 30 milhões de doses no
primeiro lote. Se os testes derem certo
produzirão  mais 70 milhões de doses.
Resultando no total de 100 milhões de doses.
As vacinas estão previstas para o final do ano
e outro lote no começo de Janeiro de 2021.

Parece loucura ao ver uma notícia como essa. Com
tantos lugares que nem saneamento básico
chegou, os avanços de novas cidades futurísticas
(futuro nem tão longe assim).
A tendência é que elas sejam bem diferentes das
atuais paisagens urbanas. Megaprojetos como o
da Arábia Saudita parecem ditar uma tendência ao
resto do mundo. Malásia, China, Sri Lanka,
Nigéria, Quênia e Omã também visam construir
cidades do zero. Até 2050, as cidades gyanharão
mais 2,5 bilhões de habitantes. Cerca de 90%
desse crescimento estará concentrado na Ásia e na
África. Atender as demandas dessa população será
um grande desafio.
O Jornal Online Aviva News cítara 2 delas na
próxima página, mas você poderá ver mais obras
dessas cidades (clicando aqui). 

  O Brasil vai produzir vacina 
contra a covid 19, em parceria 
com a Universidade de Oxford
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No sábado (27), o Governo Federal anunciou que enviou resposta à embaixada
Britânica e ao presidente do laboratório AstraZeneca aceitando a proposta de

acordo de cooperação no desenvolvimento tecnológico e acesso do Brasil à vacina
para Covid-19.

Conheça as cidades do futuro que 
estão sendo construídas do zero

Sáude e Política 

Fonte: Coletiva ao vivo na Página do Ministério da Saúde.
Matéria Jornalísticas e Prdução de Texto: Gabriela Machado 
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Bill Gates, fundador da Microsoft e um dos
homens mais ricos do mundo está criando

uma cidade inteligente no deserto do Arizona.
Belmont terá 101.200m² de terra e será

projetado e construído com tecnologia em seu
núcleo. 

Os desenvolvedores, Belmont Brothers,
afirmam que a cidade se concentrará na

qualidade de vida e na conectividade à
internet. São esperados 182 mil habitantes e a

presença de carros autônomos, semáforos
inteligentes que visam minimizar o

congestionamento.

O povo brasileiro mesmo antes da pandemia já
vinha enfrentando dificuldades com á educação,
no qual já gerou muitos protestos pelo país
inteiro, agora com a pandemia a situação está
mais complicada, com as escolas fechadas e
nem todos os professores preparadas para
lecionar online, muitas crianças estão sem o
acesso ao conhecimento acadêmico.
Em algumas escolas estão sendo feito um plano
de ação para que as crianças não percam o ano
letivo fornecendo as matérias, o material é
entregue aos pais na própria escola do aluno, e
em outras com um pouco mais de recurso, está
sendo feito aulas online.

Nesta terça-feira (30) foi o último dia para
responder a enquete para nova data do Enem que

foi adiado por causa da pandemia, na enquete
haviam três opções de datas para que os

participantes pudessem escolher, que seria entre
o dia 06 e 13/12 impresso e digital 10 e 17/01/2021;

10 e 17/01/2021 impresso e digital 24 e
31/01/2021; e a última opção seria 02 e 9/05/2021

impresso e digital 16 e 23/05/2021.
Para maiores informações a respeito do Enem
você pode acessar os portais do  Ministério da

Educação (MEC), ou pelas redes também do
Instituto Anísio Teixeira (Inep), ambos fazem

parte do órgão do governo federal.

Projetada para abrigar 700 mil pessoas, a
Forest City, da Malásia, terá 14 quilômetros
quadrados, quatro vezes maior que o Central
Park de Nova York. O empreendimento fica
em terras recuperadas do mar e não terá
carros. Arranha-céus cobertos de plantas
buscam reduzir o ruído e a poluição do ar.A
obra tem conclusão prevista para 2035 e
poderá gerar 220 mil empregos.
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Fonte: Época Negócios. 
Produção de Texto e Matéria Gabriela Machado  

Belmont, EUA

Forest City, Malásia 

A Dificuldade na 
Educação durante a Pandemia

Notícias sobre o Enem

Foto: Reprodução // Fonte: Plenonews
Pesquisa: Ev. Katia Cristina e Cátia Ramos
Elaboração de texto: Cátia Ramos
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Paz irmãos, meu nome é Carla sou de Osasco,
faço parte da célula do Wanderson e da Patrícia,
todos os domingos faço escola bíblica em casa
com meus irmãos e com algumas crianças que
morram perto de casa, é uma honra fazer parte

desse ministério e estar levando a Palavra de
Deus, está sendo muito gratificante para mim e

para as crianças, eles ficam sedentos pela
Palavra de Deus, e tenho só a agradecer por essa

rica oportunidade.

Tem sido benção, aprendizado e uma experiência
tremenda, no começo fiquei sem saber como faria,

mais Deus tem honrado, e cada sábado tem sido
melhor que o outro, sinto um prazer imenso de poder

estar com eles ministrando a palavra de Deus.
Em casa temos também um tempo maior pra ouvir

eles, realizar os trabalhos manuais e fazer
brincadeiras.

Enfim, tem sido uma riqueza, agradeço a Deus e a
nossa Apóstola pela oportunidade, porque as

crianças são de 4 idades diferentes, e o Senhor tem
dado sabedoria pra conciliar e ministrar pra que

todas entendam, uma palavra que define tudo isso
GRATIDÃO.

Hoje  no momento Kids iremos mostrar os trabalhinhos feitos pelas
crianças em casa.  Mesmo com isolamento social os professores da

escola bíblica não tem deixado os pequeninos para trás. Muitos têm
feito suas escolas bíblicas dentro de sua casa com suas famílias. Hoje
iremos mostrar na casa da Professora Rosário e da Professora Carla.

Vamos lá!?

MOMENTO 
Kids

MOMENTO 
Kids

@igrejaavivanacoes Tv Aviva Nações - TAN www.avivanacoes.com.br@igrejaevangélicaaviva

NOSSA ESCOLA BÍBLICA EM CASA

Depoimento da Professora  Rosário

Depoimento da Professora Carla

GALERINHA VÍDEO

NOVO NO CANAL!!

Clique na imagem e
bora assistir!

Entrevistas por Talita Andrade
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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 TEM, ATRAVÉS DAS PLATAFORMAS DIGITAIS
VOCÊ PODE ALCANÇAR MUITAS ALMAS E EXPANDIR O
REINO DE DEUS! VEJA AGORA ALGUMAS DAS FORMAS DE
EXPALHAR 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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