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Previsão do Tempo

Pastor tem alta após ser infectado
e diz que Jesus é sua cura.

 

Navio da marinha chega a
Manhattan para ajudar os

pacientes.

                     Culto Online

        Especial Kids: Matéria Especial  
 para os pequeninos
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Cristãos fazem clamor á Deus
em frente á hospital.

 
Centenas de cristãos no estado da Geórgia,
Estados Unidos, se reúnem em frente aos
hospitais para clamarem pelos pacientes e
equipe médica que se dedicam diariamente
nesta guerra. Respeitando as recomendações
eles se mantem nos estacionamentos atrás dos
carros, onde clamam e intercedem por cada
vida. Em depoimento á Fox News uma das
funcionárias Michelle Anderson diz que nunca
teve tanto orgulho de trabalhar no local. Nos
estados Unidos já somam 4,8 mil recuperados.
 Donald Trump doa 100 milhões

em materiais para Itália.
 

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump,
anunciou na segunda-feira (30) que irá doar
US$100 milhões em suprimentos médicos à Itália
para ajudar na luta contra a pandemia do novo
coronavírus, "O primeiro ministro da Itália,
Giuseppe Conte, ficou muito feliz", afirmou o
republicano, explicando também que o governo
americano já está fornecendo respiradores para a
Itália, Espanha e França. Números de pessoas
curadas na Itália superam o número de mortos,
14.620 pessoas curadas, um acréscimo de cura de
1.590 pessoas.
 

Pastor tem alta após ser infectado
e diz que Jesus é sua cura.

 O Pastor Mark McClurg da Irlanda do Norte
recebeu alta no último dia 30 após ter ficado
alguns dias internado com muita dificuldade
respiratória. O próprio Pastor se encarregou de dar
a boa notícia para sua igreja e postou em seu
Twitter, agradeceu á todas as orações e aos
profissionais da saúde. Mark afirma ainda que
Jesus é o seu curador.

Notícias Internacionais

Um giro pelo Mundo 
Fique agora com o que é

notícia  no mundo.

(Foto: Reprodução/Twitter)      Fonte: Guiame

Navio da marinha chega a Manhattan
para ajudar os pacientes.

 
No último dia 30 atracou na cidade de
Manhattan o Navio-hospital dos Estados
Unidos para auxiliar os pacientes com o novo
Coronavírus, navio este que ficará montado no
Central Park.
 Imagem: Peter Foley/EFE   Fonte: UOL 

 

(Foto: Reprodução / Facebook)  Fonte: Gospel Prime

Foto: AFP     Fonte: Ansa Brasil.
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Os presidentes Mario Abdo Benítez.
(Paraguai), Nayib Bukele (El Salvador) e
Alejandro Giammattei (Guatemala), se
manifestam sobre a necessidade de orar
por suas nações. O ex-presidente da
Guatemala Jimmy Morales, que é
evangélico, disse que é preciso “orar sem
parar”. E confessou no tempo em que
governou foram as orações de milhões de
pessoas que deram força e vitória em
momentos de crise, Morales citou ainda
Efésios 6:18, que diz: “Orem no Espírito
em todas as ocasiões, com toda oração e
súplica; tendo isso em mente, estejam
atentos e perseverem na oração por
todos os santos”.
 

O dólar comercial fechou em alta de
0,25%, a R$ 5,194 na venda. Com
isso, a moeda acumulou valorização
de 15,92% em Março, maior alta
para um mês desde Setembro de
2011, quando havia subido 18,15%.
Com a prorrogação das restrições
sanitárias nos Estados Unidos até o
fim de Abril, com a indicação de
maior economia do planeta parada
por mais tempo, aumenta a procura
por dólares por todo o mundo,
pressionando para cima a cotação.
 

Todos os dias temos um culto maravilhoso por meio da
live na página do Facebook, com ministração dos
Apóstolos Rowilson e Cristiane Oliveira, trazendo á
todos palavras de força, fé, renovo e esperança no
Senhor.
Temos ali á participação de muitos discípulos de todos
os lugares, pessoas até mesmo de fora do Brasil
acompanhando as Lives.
Participe você também, não fique de fora, convide sua
família também e sejam fortalecidos por Deus.
 

Presidentes do Paraguai, El
Salvador e Guatemala pedem

que aos cristãos para clamarem
á Deus.

 

Economia Internacional
 

Foto: Marcello Casal Jr/ Agencia Brasil     Fonte: O sul. / UOL  

 

Fique Agora com o Calendário do
Avivamento e dica de Cultura

Eventos e Cultura 

Culto On-line

Vem aí o 14º congresso do Avivamento 
 

Um evento fundamental na vida daqueles
que buscam o crescimento e aprendizado
espiritual.
Com a direção dos Apóstolos Rowilson e
Cristiane de Oliveira, nas datas 7,8 e 9/08
reunirá centenas de discípulos, na qual
são motivados a alcançarem níveis
maiores de crescimento, melhor
desempenho e uma vida espiritual
frutífera.
No congresso também será realizado
casamento comunitário, renovação de
alianças, atos proféticos, oficina da web
Rádio e programa de TV.
Momento que proporcionará crescimento
espiritual e lazer, onde todos estarão
reunidos em um só propósito.

Você irá desfrutar de toda
infraestrutura do hotel nacional de
poços de caldas, que conta com
excelentes acomodações e culinária
refinada e, além disso, você poderá
conhecer os pontos turísticos da
cidade nos momentos de lazer.
Corra e faça já a sua inscrição.

Procure hoje mesmo uma das responsáveis
pela realização das inscrições nos

telefones: 
Ev. Katia (11) 94570-0291 

   Ev. Eliane (11) 97022-5249
 Ld. Cida (11) 98760-1673
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Programas realizados com
todo amor, cuidado e carinho
para o crescimento espiritual

de cada criança. 
Encontre histórias

inspiradoras, de homens e
mulheres que foram tementes
á Deus, verdadeiros servos e

servas do Senhor, que não
negaram a sua fé mesmo

diante as dificuldades,
Salvação, fé, batismo nas

águas e muito mais.
 

Acesse hoje mesmo o
canal e acompanhe junto

de sua família esta
programação feita pela

equipe Resgatando
exclusiva para todas as

crianças, cumprindo
assim na vida de cada

filho um dos
mandamentos da palavra

de Deus escrita em
Provérbios 22:6
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Momento Kids 

Um projeto realizado por
Resgatando Crianças para Jesus

E ai galerinha, a paz!
 Tudo bem com vocês?

Temos novidades 
para vocês

Já sabem qual é?

Seja um missionário

 do Presente, Porque o

AVIVAMENTO ESTÁ

ACONTECENDO!!

 

SE INSCREVA NO
CANAL E ATIVE O

SININHO
 

CURTA
COMENTE

COMPARTILHE

Isso mesmo!
CANAL NO YOUTUBE,  

TV AVIVA NAÇÕES

click aqui e assista!

click aqui e assista!

click aqui e assista!

#
#

#
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 Com a nova rotina do nosso dia ao qual estamos
enfrentando, a igreja Evangélica Avivamento para as Nações
oferece um banquete espiritual.  Notícias e Entretenimento
para você e sua família. Fique agora com os links de todas as
nossas plataformas digitais e tenha também notícias e
novidades das mais novas plataformas:

Com as rotinas mudadas em nosso dia a dia,
a Igreja Evangélica Avivamento para as
Nações está proporcionando cultos ao vivo
pela plataforma de lives do facebook da
igreja. 
Com os Apóstolos Rowilson e Cristiane
Oliveira trazendo uma palavra de fé, oração
e muita mais.
 click na foto e acesse já!

O Jornal Online Aviva News é uma
mais nova plataforma digital rápida e
fácil para conectar, informar das
notícias do Brasil e do Mundo
e ti aproximar mais do reino de
Deus. Nas segundas, quartas e sextas
com os mais variados assuntos, o JOAN
aborda as notícias do avivamento,
Palavra dos Apóstolos, Saúde  e
Política, Notícias Internacionais,
Eventos e Cultura e Previsão do tempo.
 

Coluna Extra

Live no Facebook

RÁDIO WEB AVIVA NAÇÕES
A web rádio também contará com
programação especial com notícias,
informação, palavra de Deus e
louvor, para trazer tudo que você e
sua alma precisam no dia. 
    " WEB  RÁDIO AVIVA  NAÇÕES,  

     24 hrs sintonizando você na     
 presença de Deus "

 PLATAFORMAS DIGITAIS

Culto Online 

JORNAL ONLINE
AVIVA NEWS

Últimas notícias do Brasil,
Mundo e do Avivamento
De forma Rápida e Prática 

JOAN

Canal TAN - TV AVIVA NAÇÕES

TV AVIVA NAÇÕES

#CURTA #COMENTA #COMPARTILHE
ATIVE O SININHO 

Canal que oferece vídeos
como: Programa transformando
vidas, Vídeos para jovens,
Conteúdo infantil, Documentários
e muito mais. 
Acesse clicando na foto e fique por
dentro!

Coluna Extra
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