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Bruno é um jovem que foi resgatado das mãos do
inimigo. Um rapaz que foi trago mais uma vez para o
ministério, através da vida do embrionário Mateus e
junto com a célula estratégica da Talita está sendo
consolidado. 
No período em que ficou afastado dos caminhos do
Senhor se envolveu com bebidas, drogas, com pessoas
que estavam te levando à destruição. 
"Eu era do mundo, era um caso perdido, fazia muita
coisa errada" diz ele.
"Mas quando permiti que Cristo entrasse em minha
vida fui liberto de todas essas coisas". 
Ele diz que o fortalecimento dele e o processo da
libertação está vindo através das lives, os cultos e as
vigílias que ele tem participado online e presencial. 
Ele ainda acrescenta que é muito bom estar na
presença de Deus, chorar, rir na presença do Senhor. 
O Senhor tem feito maravilhas em sua vida, morava de
frente de uma biqueira onde tinha acesso à coisas
erradas mas através das orações Deus deu condição
para sair daquele lugar e ir para outro, junto com sua
família. E também para honra e glória do Senhor Deus
abriu um trabalho para ele em um lava-rápido onde tem
sustentado sua família e o Senhor não tem deixado
faltar nada.
Agradece a vida dos Apóstolos Rowilson e Cristiane de
Oliveira, por fazer parte mais uma vez do Ministério
Avivamento para as Nações e a célula  pelo apoio, por
sempre estarem lutando por ele.
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Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de
Deus está em vós, e já vencestes o maligno.

1 João 2:14

SOMO FORTES, E A NOSSA FORÇA PODE SER USADA COMO BENEFÍCIO A OUTROS.
NESTA SEMANA FALAREMOS MUITO SOBRE A VIDA DO JOVEM. DO JOVEM QUE
VIVE UM PROPÓSITO, E QUE BUSCA A SUA FORÇA EM DEUS. CONHEÇA AGORA

VIDAS DE JOVENS QUE TEM SIDO FORTALECIDOS PELO AMOR DE DEUS E 
POR SUA PALAVRA VIVA.

E NESTA SEMANA TEREMOS MUITOS CONTEÚDOS PARA INCENTIVAR AOS JOVENS A SE FORTALECEReM!

HOJE TEMOS UM:

A proposta de se ler a Bíblia toda é excelente, mas não deixa de ser um enorme desafio.
Sabemos de tantos que começam esta tarefa, mas não conseguem. 

A palavra chave para cumprir está missão é: PERSEVERAR!
Click na imageme tenha um plano de leitura em PDF

O PERDIDO  QUE FOI ENCONTRADO E HOJE VIVE
SORRINDO NOS BRAÇOS DO PAI
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O JOVEM PRECISA FAZER PARTE DE UMA GERAÇÃO RADICAL 
QUE NÃO SE CORROMPE COM O MUNDO.

MAS COMO SER UM JOVEM COM PROPÓSITO EM MEIO 
A TANTAS PRESSÕES? 

ESTA É UMA PERGUNTA QUE, CONSTANTEMENTE, 
VEM À MENTE DOS JOVENS.

3) Coração fiel
Deus não se agrada de um coração infiel. 
De um coração que desiste facilmente e que
não persevera até o fim. Sê fiel até à morte, e
dar-te-ei a coroa da vida." (Ap 2.10). 
Se você deseja ser coroado por Deus, então
seja fiel. Chega de ser um jovem
descompromissado com as coisas de Deus.

4) Vivendo o propósito de Deus 
Ele também tem um propósito pra você.
Você pode e deve ter seus sonhos, mas se
você é de Cristo, o Pai tem os sonhos dele
pra você. 
Em alguns momentos, você não vai
entender mas lá na frente vê a grande
surpresa.

1) Mente sábia � 
"O temor do Senhor é o princípio do
conhecimento; os loucos desprezam a
sabedoria e a instrução." 
(Pv 1.7).

2) Pés firmados na Rocha
O salmista Davi declara: 
"Tirou-me dum lago horrível, dum
charco de lodo, pôs os meus pés sobre
uma rocha, firmou os meus passos."
(Sl 40.2).
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Ei, jovem, você sabe o que é propósito?
 Você tem um propósito em sua vida?

"Propósito" é quando temos um objetivo, um
alvo a ser atingido. E qual é o seu alvo? 

Espero que sua resposta seja única: Jesus.

Apóstolo Rowilson Oliveira 
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Em menos de 24 horas, dois grandes terremotos foram registrados na Bahia, além de cerca
de 20 tremores menores em regiões próximas. O mais forte ocorreu na manhã de domingo
(30), com magnitude 4,6, e atingiu principalmente a região do Vale do Jiquiriçá, mas foi
sentido em 43 cidades do recôncavo Baiano e até em Salvador. O segundo ocorreu na noite
do mesmo dia, com magnitude de 2,7, e foi sentido na cidade de Amargosa, bem próximo
do primeiro evento.
Na última quinta-feira (27), uma série de quatro terremotos de cerca de 1,8 atingiu a
cidade de Caruaru (PE), seguido por um tremor no sábado (29), de 2,2, em Pedra Preta
(RN), segundo os sismologistas da USP.

HAMAS ANUNCIA "ACORDO" 
PARA O FIM DA  "ESCALADA" 
COM ISRAEL

Fonte: Em.com.br 
Pesquisa: Gabriela Machado 

Ao menos duas famílias protestantes já foram obrigadas a assinar um acordo ilegal no
qual renunciam ao direito de realizar cultos religiosos. Essas famílias foram informadas
ainda que podem vir a serem cortadas dos programas do governo se não puderem pagar o
restante de uma multa cobrada no âmbito do acordo.

CRISTIANISMO

Segundo a CSW, uma organização especializada
em direitos religiosos e que atua em mais 20
países da África, Ásia, América Latina e Oriente
Médio, as duas famílias são da aldeia La Mesa
Limantitla, localizada na região de Huasteca, no
estado de Hidalgo.
O grupo informa que as famílias recusaram-se a
assinar um documento semelhante em 14 de
Janeiro de 2019, mas que visava forçá-los a
recusar sua fé. Por não assinarem o documento,
as duas famílias tiveram seu acesso à água,
esgoto, programas de benefícios do governo e
redes comunitárias interrompidos por mais de
um ano, até que assinaram um outro acordo em
15 de janeiro6 de 2020.

FAMÍLIAS EVANGÉLICAS MEXICANAS, ESTÃO SENDO OBRIGADAS
A ESCOLHER ENTRE SEUS DIREITOS DE CIDADÃOS E SUA FÉ

TERREMOTOS NO NORDESTE 
PODEM INDICAR INTENSA 
ATIVIDADE SÍSMICA

Os mais recentes terremotos na Bahia, Pernambuco
e Rio Grande do Norte podem ser o início de um
período de intensa atividade sísmica na região.
Apesar de especialistas apontarem que é impossível
fazer previsões do tipo em sismologia, dados
apontam que períodos de relativa tranquilidade
sismológica se alternam com momentos de muitos
terremotos, que podem durar até décadas.

O movimento islamita palestino Hamas, no
poder por mais de uma década na Faixa de
Gaza, anunciou nesta segunda-feira um
"acordo" para encerrar as trocas quase
diárias em Agosto de tiros com Israel.
"Após diálogos e diversos contatos, o último
com o emissário do Catar, Mohamed El
Emadi, foi alcançado um acordo para conter
a escalada e pôr fim à agressão sionista
contra nosso povo", disse o Hamas em um
comunicado.
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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!
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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

https://www.facebook.com/igrejaevangelicaaviva/
https://www.youtube.com/user/TvAvivaNacoes
https://www.youtube.com/user/TvAvivaNacoes
https://www.facebook.com/igrejaevangelicaaviva/
http://app.mobileradio.com.br/app/WebRadioAvivaNacoes
https://www.instagram.com/igrejaavivanacoes/
https://www.youtube.com/user/TvAvivaNacoes
http://app.mobileradio.com.br/app/WebRadioAvivaNacoes
https://www.facebook.com/igrejaevangelicaaviva/
https://www.facebook.com/igrejaevangelicaaviva/
https://www.instagram.com/igrejaavivanacoes/
https://www.instagram.com/igrejaavivanacoes/
https://www.youtube.com/user/TvAvivaNacoes
https://www.youtube.com/user/TvAvivaNacoes
http://app.mobileradio.com.br/app/WebRadioAvivaNacoes

