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Nesta última semana o Avivamento teve a ministração com
os Apóstolos Rowilson e Cristiane Oliveira com o tema: 7
nomes de Deus.  Em cada dia da semana foi ministrada sobre
os nomes de Deus na vida do povo escolhido. Os sete nomes
de Deus Não se refere a  sete deuses, mas sim a manifestação
de Deus em cada situação do povo Dele. 
E aqueles que pode acompanhar aprendeu que Deus está
presente em cada situação e Ele se manifestará em cada
situação de formas diferentes. 

"Quando eu baixar a guarda, o inimigo avançar. 
Quando eu manter a disciplina de oração eu vou avançar" 

Apóstolo Rowilson em live. 

Se você não acompanhou ou perdão alguma live, todos os
cultos estão disponíveis na página do Facebook do
Ministério.
E a semana fechou com o culto presencial e online.  Na igreja
sede louvor e palavra e reuniões de célula.  
Participe você também deste mover.

E Neste Sábado a vigília do Avivamento foi com foco
nas missões online. O poder de compartilhar esta em
nossas mãos, o ide pode ser feito através das
plataformas digitais. E os Evangelistas que
ministraram ontem comprovaram isso. Um grande
crescimento nas células com o projeto missionário
online. Entre os louvores com o grupo Revive Nations,
Rap do Avivamento e ministração com os Evangelistas,
quem esteve presencial e online acompanharam
também testemunhos abençoados de pessoas sendo
alcançadas pelo evangelho através dos missionários
online. E nos comentários muitas participações de
muitas cidades e Estados: 

Já fazem 7 meses que o distanciamento
social prevalece na cidade de São Paulo, mas
nos últimos 2 meses pelas estratégias da
prefeitura de São Paulo a flexibilidade foi
sendo dada conforme as necessidades de
cada zona. Com isso o Avivamento para as
Nações esteve retornando aos poucos com as
atividades e incluindo as obras civis. Os
levitas a qual estão a todo vapor no terreno
de Itapecerica tem se empenhado e os
Levitas do Embú das artes também. Pelo que
foi dito por Apóstolo Rowilson em Live os
levitas tem dado o máximo e caprichado nas
construções. Na Igreja Sede a Reforma da
querida igreja mãe tem também prosseguido
com uma equipe de levitas.

Inclusive Apóstolo Rowilson Oliveira comentou que o melhor ainda está por vir nas
plataformas digitais do Avivamento, que tem muitos projetos para o Canal do Youtube,
incluindo clips com o grupo Revive Nations, conteúdos para jovens e muito mais. Não foi dado
mais detalhes, mas os Avivalistas já se animaram com as palavras do Apóstolo em live no
facebook. 

“OS LEVITAS TEM FEITO UM TRABALHO MUITO BONITO
MESMO. TEMOS NO EMBU DAS ARTES DOIS ESTÚDIOS, 

E OS IRMÃOS TEM CAPRICHADO, 
TEM FEITO TUDO POR EXCELÊNCIA. 

NA SEDE TAMBÉM TEMOS PREPARADO UM ESTÚDIO”. 
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AÇÃO JUDICIAL PODE ANULAR 
REAJUSTE ABUSIVO DE PLANOS
Embora a Administração Nacional de Saúde
Suplementar (ANS) tenha suspendido o
reajuste do plano de saúde de 2020, os
consumidores ainda buscam revisão judicial
dos reajustes anuais e planos de saúde por
faixa etária. Segundo o advogado Elton
Fernandes, especialista em ações contra
planos de saúde, a decisão da ANS é mais do
que razoável, mas embora pareça benéfica,
não está claro para o consumidor que em 2021
os planos de saúde poderão cobrar os valores
que ainda não foram pagos em Janeiro em
2020. Ou seja: além da aplicação das correções
de 2021, haverá também correções que foram
suspensas em 2020.Especialistas destacam
que o valor da suspensão cobrado não é
consistente, pois as operadoras
economizaram muito dinheiro este ano
devido à pandemia.

Trata-se de uma campanha voltada para a
conscientização da prevenção do câncer de
próstata,  e cuidados da saúde do homem.
Várias entidades se juntam nessa missão.
Esse movimento surgiu na Austrália em
2003, o principal símbolo da campanha é o
bigode. Esse movimento no Brasil serve
para dar informações de qualidade, sobre
esse assunto ainda pouco conhecido.

E ai jovens é hoje! 

Convide, convoque, esteja presente.
Presencial e Online! 

O encontrão de Jovens pode mudar a sua
história, marcar gerações, e impactar sua vida

e trazer uma nova visão. Adorando a Deus e
buscando a Ele, JUNTOS! 

Perguntamos aos jovens 
“o que marcou você no Encontrão de Jovens” 

Veja só o que eles nos:
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O QUE É O NOVEMBRO AZUL?

NOVEMBRO AZUL
 SUA SAÚDE IMPORTA SIM, CUIDE-SE. 
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Estudos apontam que a população
muçulmana em alguns países europeus e no
continente em geral pode triplicar até 2050,
representando até 14% do total. Europa que
foi berço do evangelho hoje o que cresce são
as religiões mulçumanas e o ateísmo. 

De acordo com um relatório do Fórum
Econômico Mundial (WEF), até 2025,
metade de todas as tarefas serão realizadas
por máquinas. A organização afirma no
documento que a esperada "revolução do
robô" criará 97 milhões de empregos em
todo o mundo e destruirá muitos outros,
deixando alguns grupos sociais em situação
de vulnerabilidade. De acordo com o Fórum
Econômico Mundial, as tarefas manuais e
rotineiras de gestão e processamento de
dados serão automatizadas, surgindo novas
oportunidades de trabalho em áreas como
economia verde e big data. A pesquisa
abrange as 300 maiores empresas do
mundo, com um total de 8 milhões de
pessoas em todo o mundo. Mais de 50% dos
empregadores entrevistados manifestaram
interesse em acelerar a automação de
algumas funções da empresa, enquanto 43%
dos empregadores indicaram que podem
despedir funcionários por motivos técnicos.

TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO 
MÁQUINAS FARÃO A METADE

DAS TAREFAS DE TRABALHO ATÉ 2025
STARTUP DE EDUCAÇÃO 

A pandemia mudou a interação entre alunos
e professores, reunindo todos em uma sala
virtual. A nova realidade precisava de
adaptação e os cursos preparavam os
professores para essa nova etapa.
Empresários da área de educação Ismael
Rocha, Maurício Turra e dois outros sócios
lançaram uma plataforma de educação que
disponibiliza o PEGN, um material de
preparação para o ensino digital. 

O conteúdo é de 120 horas, dividido em 12
módulos, incluindo técnicas narrativas,
edição de vídeo e testes de aplicativos e
métodos de aprimoramento. “Criamos uma
plataforma voltada para professores do
ensino fundamental para que se tornem os
chamados professores do século XXI. Um
professor na era digital ”, afirma Ismael
Rocha.

Após atentado em Basílica de Nice, França
sofre outros ataques. A França sofreu pelo
menos três ataques na manhã desta quinta-
feira (29). Além do atentado a facas em uma
Basília em Nice, que deixou três mortos, um
homem com uma lâmina foi preso na cidade
de Lyon e outro foi morto pela polícia após
ameaçar pessoas com uma arma em
Avignon. O Consulado francês em Jeddah, na
Arábia Saudita, também registrou um
ataque nesta manhã, onde um guarda de
segurança foi ferido. Ainda não se sabe se os
quatro ocorridos tem alguma relação.
Alguns dias atrás Macron declarou
irredutível em sua defesa dos valores
franceses como a liberdade de expressão e o
secularismo, que impõe uma rígida
separação entre a religião e as instituições
governamentais. As medidas que ele
anunciou, como a repressão ao discurso de
ódio e o fechamento de organizações que
abrigam islamistas radicais, são apoiadas
pela maioria da população, segundo uma
pesquisa recente. E as medidas adotadas na
França contra o Islã radical geram mal-estar
e revolta no mundo muçulmano.
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A NOVA ONDA DO 
CORONAVÍRUS NA EUROPA

A segunda onda da pandemia do novo
coronavírus se espalha por toda a Europa
nos diferentes países começa a se
intensificar a preocupação com a possível
saturação dos sistemas hospitalares e de
saúde, enquanto os novos contágios não
param de aumentar. Com segunda onda de
covid, Europa teme agora o colapso
hospitalar.Nova leva de infecções faz países
do continente baterem recordes da
pandemia do novo coronavírus e deixa
hospitais cada vez mais perto do limite.
Entre os países França, Itália, Alemanha,
Rússia, República Tcheca, Bélgica, Holanda,
Portugal, Holanda, Romênia entre outros, a
situação não é favorável, cada país está
tomando medidas para que não entrem em
situação de colapso.

Fonte: R7.com
Matéria e Produção de Texto: Gabriela Machado

NOTÍCIAS INTERNACIONAIS

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


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!
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