
Jornal Online

AVIVA NEWS

Jornal que traz informação 
e notícias com muita

responsabilidade e
transparência.

Com boas notícias e
informações úteis para

 o cidadão.
Acesse e compartilhe 

com seus contatos. 
Sua participação é muito

importante!

HOJE NO JOAN: 

SAÚDE E POLÍTICA

PALAVRA DOS APÓSTOLOS

EVENTOS DO AVIVAMENTO 

Outubro 

LIBRAS | 3 APLICATIVOS PARA
APRENDER LINGUAGEM DE SINAIS

 
1ª OLIMPÍADA DE ROBÓTICA

DIGITAL

Clima e Tempo 

NOTÍCIAS INTERNACIONAIS  

São Paulo, 02 de  Outubro de 2020

CULTURA: DICA DO JOAN

EXTRA CIDADÃO: SUA VOZ, NOSSA VOZ 

O AVIVAMENTO
INTERNACIONALMENTE 

MOMENTO KIDS:
o Mês é todo delas!

RENDA CIDADÃ SERÁ
CRIADA NA PEC

TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO

PALAVRA DOS APÓSTOLOS

NOTÍCIAS DO AVIVAMENTO

TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO

CONHECIMENTOS GERAIS:  VOCÊ SABIA?

EVENTOS DO AVIVAMENTO

NOTÍCIAS DO AVIVAMENTO

SAÚDE E POLÍTICA

SOFISMA

29° Edição 

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

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


Sofisma significa um argumento que [parece] correto, mas que é
enganoso, que leva ou induz ao erro. Na Bíblia temos uma menção dessa
palavra em  2 Coríntios 10. 4: “Porque as armas da nossa milícia não são
carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando os
sofismas”.

Os reis dos sofismas são o diabo e os seus enviados. Veja como a Bíblia
aponta para a ousadia dele em enganar as pessoas com coisas que parecem
verdades: “E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em
anjo de luz.” (2 Coríntios 11. 14). Nesse mundo existem pessoas
especializadas em enganar com sofismas: “pois surgirão falsos cristos e
falsos profetas, operando sinais e prodígios, para enganar, se possível, os
próprios eleitos.” (Marcos 13. 22)

Por isso, os sofismas devem ser desmascarados e anulados, pois são
prejudiciais à nossa vida em todos os sentidos. 
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Um estudo por Apóstolo Rowilson 

Você já ouviu aquele velho ditado: “parece, mas não é”? 

Todo discurso tendencioso cuja intenção reside na ideia do erro, 
proposto ardilosamente por quem o exprime.

Argumento ardiloso, aparentemente correto, que pretende induzir o erro,
 enganar ou silenciar o oponente; paralogismo.

As fortalezas que nós enfrentamos são sofismas e atitudes;
 coisas e desejos que querem tomar o lugar de Deus em nossas vidas.

Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá
em caminhos de morte”

(Provérbios 14. 12)

Um exemplo de sofismas 
muito difundido nos

últimos tempos:

 》Deus entende tudo
Ele é amor 

 》Não precisa ter uma
vida de renúncia 

》 Não precisa
sacrifício

》 Não precisa fazer
mais nada você já está
salvo

Sede, pois, imitadores de Deus,
como filhos amados” (Ef 5.1). 

Ser imitador de Deus é muito
mais do que dizer “sou
evangélico ou simplesmente ir
ao culto de domingo. Ser
imitador de Deus é ter
exatamente as mesmas
atitudes que Ele tem mediante
as mais diversas
circunstâncias. É valorizar
aquilo que Deus valoriza e
obedecer sua a palavra.

“Seja o seu ‘sim’, ‘sim’, e o seu
‘não’, ‘não’; o que passar disso
vem do Maligno.”
  Mateus   5:37   NVI
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MOMENTOMOMENTOMOMENTO   

#VIGÍLIAKIDS#VIGÍLIAKIDS
ESTE MÊS É TODOOOOO DE VOCÊS!

CRIANÇAS ESTÃO PREPARADAS PARA A
#VIGÍLIAKIDS?  POIS A TURMINHA RESGATANDO
E PROFESSORES JUNTAMENTE COM A APÓSTOLA
CRISTIANE OLIVEIRA, ESTÃO PREPARANDO TUDO

DE MARAVILHOSO PARA A VIGÍLIA.  
E VOCÊ NÃO PODE PERDER HEIN!?

NO SÁBADO DIA 03/10 COM
 UM NOVO HORÁRIO ÀS 20H!

A EXPECTATIVA ESTÁ ENORME, E A DE VOCÊS? 
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Uma startup instalada no Parque
Tecnológico de Sorocaba (SP) vai promover
a 1ª Olimpíada de Robótica Digital. As
inscrições para o evento ficam abertas até
21 de Outubro e devem ser feitas
gratuitamente. O evento é voltado aos
alunos do ensino fundamental II (de 10 a 14
anos) e tem como objetivo alavancar o
engajamento das escolas, bem como
fomentar um movimento totalmente
online e sem custo. Batizada de ORD 2020,
a olimpíada visa explorar a criatividade e o
lado inovador dos estudantes. Além disso,
oferece conhecimentos em matemática,
robótica e raciocínio lógico, por exemplo.
Os melhores alunos e unidades de ensino
serão premiados. O regulamento completo
está disponível no site.

E HOJE A NOTÍCIAS DO AVIVAMENTO É ALCANCE INTERNACIONAL

Vamos falar um pouquinho dos países
de ALCANCE pelo Aviva Online.  
Através do projeto
#MISSIONÁRIOONLINE os Missionários
do Avivamento tem alcançado muitas
vidas, inclusive internacionalmente. 
Já tivemos um alcance  no Japão,
França, Califórnia, Moçambique,
Angola, Israel, Egito entre tantos
outros.
De fato o nome Avivamento para as
Nações não seria por acaso. 
Diante de toda a situação de uma
pandemia, fechamentos de lugares
físicos, redução de dias de cultos
presenciais, entre outras atividades
canceladas, o Avivamento em nenhum
momento parou. 
Já estamos a 7 meses com cultos todos
os dias online na Live do facebook. 
Sem contar nos eventos aos finais de
semana, evento esse que são as Vigílias
que tem impactado centenas e centenas
de vidas.
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TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO 
LIBRAS | 3 APLICATIVOS

PARA APRENDER
LINGUAGEM DE SINAIS

26 de Setembro foi o Dia Nacional da
Surdez. A data marca a importância da
inclusão da linguagem para a
acessibilidade de toda a sociedade,
principalmente na comunicação. 
Nesse sentido, alguns desenvolvedores de
aplicativos decidiram criar alternativas
práticas e acessíveis para o ensino da
Língua Brasileira de Sinais Libra. Pode ser
instalado em Android na Google Play Store
e também para iOS.

Fonte: TecMundo
Pesquisadora: Ev Katia Cristina
Texto: Talita Andrade

1ª OLIMPÍADA DE
ROBÓTICA DIGITAL 

E claro não podemos deixar de mencionar o
Avivamento na África.  Em Moçambique Deus tem
levantado em Beira Levitas, jovens e homens
guerreiros para a obra da base missionária do
ministério com Pastor Domingos Meque.
Pastor Domingos em suas redes sociais tem mostrado
a ousadia de um trabalho contínuo e com muita
dedicação e amor por cada vida e projeto.

Deus está levantando um grande exército,  e Glória
Deus por cada vida sendo alcançada e consolidada.

O AVIVAMENTO ESTÁ ACONTECENDO!

Matéria e Produção de Texto Gabriela Machado 

Matéria e Produção de Texto Marina Antunes
Fonte:G1.com
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Essa é a realidade de Rafael e Paula, um casal
de jovens que são missionários na Jordânia, 
 onde a maioria dos habitantes é mulçumano. É
muito comum jovens deixarem seus países e ir
em busca de algo melhor,  que seja, emprego,
estudo....
Mas no caso de Rafael e Paula,  deixaram tudo
pra pregar o evangelho em um dos lugares
mais difíceis de fazer essa ação, pois vivem em
uma nação Árabe, de maioria Mulçumana.
Lá Paula deu a luz a pequena Adna Yvna,
fruto do amor e da escolha desafiadora do
casal. Após minha conversão fui acolhido
em uma base missionária onde fui
discipulado,  dali em diante senti meu
coração queimar de amor para conhecer
esse Deus e também fazê-lo conhecido por
todos que me cercam, relata Lucas. Quero
arder por almas, vamos arder por almas, a
maior força do universo está conosco.
Amém. 

Nesta segunda feira (28), o governo
confirma que o substituto do bolsa família
a "Renda Cidadã ", será criada na PEC
(Propostas de emenda à constituição). A
estratégia definida pela equipe econômica
é reduzir gastos com títulos precatórios e
usar parte dos recursos para patrocinar o
programa que substituirá o bolsa família. A
notícia foi dada em um encontro do
Presidente Jair Bolsonaro,  o ministro da
economia Paulo Guedes,  o relator da PEC
emergencial Marcio Bittar(MDB-AC),
entre outros parlamentares e integrantes
do governo.
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SAÚDE E POLÍTICA
OUTUBRO ROSA:

CAMPANHA LUTA CONTRA O
CÂNCER DE MAMA

RENDA CIDADÃ SERÁ
CRIADA NA PEC

O MAIOR DESAFIO É NÃO PODER
PREGAR O EVANGELHO

ABERTAMENTE

Fonte: Gospel prime 
Pesquisa e Produção de Texto: Rosária Regiane

Fonte: R7.com
Produção de Texto: Rosária RegianeMatéria de Gabriela Machado 
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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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