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Com boas notícias e
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 o cidadão.
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Todos nós desejamos uma vida abençoada, mas infelizmente muitos não
vivem a promessa de uma vida abençoada, devido a suas más escolhas. Sem
dúvida, a vontade de Deus para nós, é que tenhamos uma vida abençoada em
todas as áreas de nossas vidas. A Bíblia nos ensina que Jesus morreu por nós,
para que tenhamos vida, e vida em abundância. (Jo 10:10) Agora, a escolha é
nossa, Ele nos deu o poder de decisão. No texto lido como base, Deus não
apenas nos dá a opção de escolha, como também nos orienta a escolher a vida
para que vivamos uma vida abençoada.
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PALAVRA DOS APÓSTOLOS 

Sentido da palavra “BÊNÇÃO” 
Heb. Barak Abençoar quer dizer “Conceder poder para alcançar 

sucesso, prosperidade, fecundidade, longevidade, etc”

Tanto a bênção quanto a maldição
devem ser entendidas no contexto da
‘aliança’. Em Dt. 27 e 28, Deus está
fazendo uma aliança com o seu povo.
A Bíblia em todo o seu conteúdo,
mostra-nos que a forma de Deus
relacionar-se conosco sempre foi
através de alianças.

O que é uma ALIANÇA? “É um compromisso ligando duas ou mais pessoas,
grupos, famílias, célula, igreja etc, através de um juramento. Este juramento
pode ser feito de uma forma verbal ou através de um ato simbólico. 
Esta forma de juramento tem que ser reconhecida por ambas as partes como
ato formal que liga os envolvidos a cumprirem a sua promessa”

O ponto importante é que uma vez
enviada tanto a maldição quanto a
bênção, tendem a continuar através
dos tempos até serem revogadas e
canceladas. Isto significa que
podem haver forças que estejam
operando, forças essas que foram
movimentadas nas gerações
passadas. 

Consequentemente podemos estar lidando com algo nas nossas vidas ,
que não aconteceram conosco, durante a nossa existência, mas tem uma

origem longínqua, até centenas de anos atrás”.

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


Jornal Online

AVIVA NEWS
O que leva uma pessoa a amar à outra de uma
forma ao ponto de renunciar algumas
vontades, tempo e até mesmo sonhos?
O amor que estamos relatando aqui não é sobre
poemas e filmes. Mas é aquele que está descrito
na palavra. 

"Ame ao próximo como a ti mesmo"

Mesmo antes da pandemia o Ministério
Avivamento para as Nações tem amado vidas,
lutado por elas e chorado em favor de pessoas
perdidas, doentes, desfavorecidas,  longe de
Deus. Quantas e quantas manchetes trouxemos
aqui para você leitor se informar, se alegrar,
motivar a sua vida com notícias do
AVIVAMENTO.
Dezembro o último mês do ano. Passamos por
um longo ano, complicado, cheio de incertezas
e assustador. Mas EBENÉZER, até aqui o
Senhor nos ajudou! E  desde o começo desta
pandemia o Avivamento não deixou nenhuma
vida, nenhuma ovelha desamparada. 
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Porque o Avivamento está
acontecendo!

ALGUNS AVIVA ONLINES DA ÚLTIMA SEMANA QUE É POSTADO NO
FACEBOOK POR LÍDERES E DISCÍPULOS DO AVIVAMENTO!

E nada pode parar o Avivamento. 
Porque é disso que o Avivamento é feito,

 de amor, de paixão pelas almas. 

Continuem firmes! 
Participe deste mover de Deus você

também. Acompanhe todas as nossas
edições, espalhe, compartilhe

 informação,  leia e esteja bem instruído
através do JOAN. 

Produção de Texto e e Matéria: 
Gabriela Machado
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Notícias internacionais

Após o aumento dos casos de Covid-19 nas últimas
semanas o governador João Doria anunciou no
último dia (30) um dia após as eleições que seis
regiões regrediram para a fase amarela entre elas
estão a grande São Paulo e as regiões de Piracicaba,
Campinas, Sorocaba, Baixada Santista e Taubaté,
todas estão enquadradas na mesma medida e ficam
na mesma fase. Nesta fase altera os horários de
funcionamento do comércio e de serviços, além da
capacidade de ocupação, essa medida não irá fechar
comércio, bares e restaurantes, mas atua de uma
forma restritiva para evitar aglomeração e contágio
da Covid-19, de acordo com o governo a educação
não será afetada e isso vale para 100% do estado. 

Pacientes com diabetes tipo 1 serão
beneficiados no Distrito Federal  de uma
tecnologia pioneira no Sistema Único de
Saúde (SUS), se trata de um aparelho que
monitora a glicose sem a necessidade de
picadas no dedo e o resultado é avaliado por
um médico á distância. O aparelho possui um
sensor pequeno, descartável e a prova d’água
que fica por até 14 dias no braço do paciente, a
leitura do sensor é feita por meio de um
aparelho recarregável para transmitir
diariamente os dados aos médicos, basta
passar o aparelho perto do sensor e já aparece
o resultado de forma rápida, além de
monitorar a glicemia o sistema também
informa a tendência da glicose que ainda é
capaz de armazenar os dados dos últimos 90
dias. Até 300 pacientes serão beneficiados e a
expectativa é que os primeiros pacientes
tenham acesso aos sensores na próxima
semana.

Segundo boletim semanal da Comissão de
Orçamento e Financiamento (Cofin), o
Conselho Nacional de Saúde (CNS)  tem
alertado com frequência o governo federal e o
Ministério da Saúde a falta de planejamento e
prioridade na coordenação das ações ao
combate a pandemia. O levantamento feito pelo
MS identificou que os recursos liberados na
forma de créditos extraordinários não vêm
sendo usado, e cerca de R$74,7 milhões foram
perdidos porque três Medidas Provisórias
venceram a validade e chama a atenção para
cerca de R$ 2,2 bilhões não empenhados,
recursos estes que poderiam ser utilizados em
leitos, respiradores, UTI, insumos e
equipamentos de proteção (EPIs).
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RECURSOS PARADOS PARA 

COMBATER A PANDEMIA
ESTADO DE SÃO PAULO

NA FASE AMARELA

DICA DE SAÚDE

E hoje a dica de saúde
vem trazer á você os

benefícios de se
consumir agrião.
 El e uma fonte de

vitamina C, ferro, iodo
e betacaroteno

(antioxidante), além
de atuar diretamente
no sistema digestivo,

circulatório e
respiratório.

Fonte: UOL
Pesquisa:Ev. Katia Cristina e Cátia Ramos 

 Produção de Texto: Cátia Ramos

SAÚDE E POLÍTICA 

Tv Aviva Nações - TAN www.avivanacoes.com.br@igrejaevangélicaaviva @igrejaavivanacoes 
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TECNOLOGIA QUE MEDE 
GLICOSE POR SENSORES 

Fonte: Distrital
Pesquisa: Ev. Katia Cristina 
Produção de Texto: Cátia Ramos

BENEFÍCIOS DO AGRIÃO

Fonte: Dicas de saúde
Pesquisa: de Texto: Cátia Ramos

O JOAN trás pra você leitor um plano de leitura da
Bíblia, muito útil para nos ajudar a alcançar o
objetivo de ler a Bíblia.  Muitas pessoas queriam
desesperadamente ler a Bíblia inteira, mas por
vários motivos, eles falham. Sabemos que
geralmente as pessoas fazem mais planos no fim
do ano para o início do ano novo, por isso
decidimos apontar o plano de leitura da Bíblia. Isso
ajudará você a entender melhor a palavra de Deus.
click na imagem e acesse o Aplicativo!

CULTURA: DICA DO JOAN 

Fonte: Play Store
Pesquisa e Produção de Texto: Talita Andrade
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Produção: Talita Andrade

O jornal Aviva News está sentindo um cheirinho de
desafio compridooooooo !!! 

Isso mesmo as crianças do Avivamento não param,
confira abaixo algumas crianças que cumpriram o

desafio 100%.

CRISTIANE GABRIEL
EMILLY

MELISSA

Núcleo Cotia

MANUELAKETLIN

LUIZA

YASMIM
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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!
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