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Quando o Evangelho alcança
as pessoas, os lares são
transformados, e toda a
esperança é restaurada. 
Nós, os cristãos, ficamos com
o dever de cooperar no Reino
de Deus, pois está em mãos a
maior tarefa do mundo, que é:
Trazer os perdidos para
salvação!

Aqui no ministério
"Avivamento para as Nações",
o perdido é alcançado e
treinado para alcançar àqueles
que ainda estão perdidos.
Em meio aos avanços do
séc.21, procuramos de todas as
formas, lançar as redes,
justamente aonde se
encontram os perdidos.

Sim: são milhares de vidas que
se conectam no mundo da
internet. E esta é uma grande
oportunidade para nós,
pescadores de almas!
Por isso, temos investido
tempo em avançar  no mundo
da internet, espalhando as
Boas-Novas.

Diversos irmãos têm entendido o "ide" 
 [Marcos 16:15], e levam o evangelho
através de suas plataformas digitais.
Porém, existem aqueles que vão além... não
deixando de compartilhar nenhuma
publicação do nosso ministério. Eles
compartilham os "posts" das vigílias,
compartilham os "posts" dos cultos, os
"posts" da WebRádio, e não pára por ai: não
apenas divulgam os "posts" mas também
os cultos realizados no ministério, além de
compartilharem os versículos do dia, o
canal no YouTube "Tv aviva", as 
 publicações da ABER e o jornal Aviva News. 

Você é muito importante para nós, e
como forma de gratidão o JOAN no
dia de  hoje agradece á cada um de
vocês que leem o jornal, nos
devolve com Feedbacks, dão suas
sugestões, opiniões e compartilham
conosco suas experiências ao lerem
cada edição. Para nós equipe do
Jornal sua participação é um gás a
mais, para o empenho cada vez
melhor no seu jornal.
E a todos que de alguma forma com
entrevistas, testemunhos e
matérias enviadas para nossa
equipe, com muito amor e carinho
agradecemos sua participação.

Divulgando o
Reino de Deus 

Nossos sinceros
agradecimentos por vocês!
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De toda a equipe do JOAN
UM RECADINHO PARA VOCÊ 

O jornal é de vocês e sem as
participações não teria um

jornal interativo e inclusivo.
Há todos vocês que

interagem conosco, o nosso
muito obrigado.
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Desde a sua fundação por James
Wilson, em setembro de 1843, a
Revista The Economist é uma
publicação inglesa de notícias e
assuntos internacionais de
propriedade da The Economist
Newspaper Ltd. A publicação
pertence ao The Economist Group,
metade do qual é de propriedade
da empresa britânica Pearson PLC,
através do Financial Times. Um
grupo de acionistas
independentes, incluindo muitos
membros da equipe e do ramo
britânico da família Rothschild de
banqueiros, é dono do resto. A
postura editorial da publicação
apoia o liberalismo clássico e
econômico, que é favorável ao
livre-comércio, globalização,
imigração livre e o liberalismo
cultural (como o reconhecimento
legal do casamento entre pessoas
do mesmo sexo e a legalização das
drogas).

As capas das edições da revista The Economist sempre trouxe polêmicas, e vamos
dizer que sempre traz “previsões”, críticas e análises realistas da economia e

situações globais. Inclusive fortes e duras críticas a economia, política e Governo
Brasileiro entre outros assuntos.

Na edição do dia 27 de Abril trouxe vários tipos de reações e análises em quem
acompanha as publicações da editora. Uma imagem um tanto quanto assustadora,

mas se analisarmos realista.
O jornal Online Aviva News também investigou e analisou, e trouxemos pra vocês

algumas SUPOSIÇÕES do que essa imagem pode se tratar e com o que ela tem a ver
com a humanidade, com você leitor e com o que está acontecendo e o que há de vir.

E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o
que estava assentado sobre ele

tinha por nome Morte; e o inferno o
seguia; e foi-lhes dado poder para

matar a quarta parte da terra, com
espada, e com fome, e com peste, e

com as feras da terra.
Apocalipse 6:8

Respondi: Senhor, tu o sabes.
E ele disse:
 “Estes são os que vieram da grande
tribulação, que lavaram as suas vestes e
as alvejaram no sangue do Cordeiro.
Nunca mais terão fome, nunca mais terão
sede.
Não os afligirá o sol nem qualquer calor
abrasador, pois o Cordeiro que está no
centro do trono
será o seu Pastor; ele os guiará às fontes
de água viva.
E Deus enxugará dos seus olhos toda
lágrima” Apocalipse 7: 14,16 17
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Mas nunca podemos deixar de mencionar
que a Bíblia escrita a mais de 2mil anos, vem
duramente prevendo todos os
acontecimentos, além disso, a palavra
revelada nos traz alerta, mas nos consola
com promessas para aqueles que fielmente
servirem ao Senhor Jesus até o fim e
suportar as aflições.

Pois os olhos do Senhor estão
aten¬tos sobre toda à terra

para fortalecer aqueles que lhe
dedicam totalmente o coração.

2 Cro 16:9

Essa matéria é uma prévia de todo o estudo. Click nesta
imagem na capa da revista The Economist e você irá acessar
todo o estudo feito pelo Jornal Online Aviva News. Um estudo

profundo e com riquissimas informações. Acesse

ANÁLISE CAPA APOCALÍPTICA DA
REVISTA JORNALÍSTICA

 THE ECONOMIST

Fonte: Wikipédia.com // Bíblia Sagrada.
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Analisando sobre a imagem da capa,
O Título da revista diz: A próxima
Catástrofe (como se sobreviver a ela)
então podemos ver uma família, um
pai, uma mãe, um filho e um animal
de estimação. Se repararmos a
família se encontra dentro de casa.
Hoje em meio a Pandemia do
Coronavírus, estamos em
afastamento social e passamos a
fazer a quarentena. Mas ao analisar
os quadros, vemos que mais fatos
catastróficos estão acontecendo ou
prestes a acontecer.
Os gestos corporais de cada
integrante da família, detalhes como
duas entradas de tomadas vazias, um
relógio, um gato de estimação,
máscaras de proteção contra gás
tóxico, um capacete de guerra na
criança e exatamente sete quadros na
parede cada um contendo uma figura,
cada detalhe pode ser tirado um fato,
uma análise, uma suposição.

O número de quadros também é bem
sugestivo. Se contarmos quantos
números de quadros tem na imagem
analisaremos o número 7.
O número 7, é um número bem bíblico,
um número que representa a totalidade,
o número perfeito. O sete também é
visto como um número de um ciclo que
se fecha e se inicia outro, uma
totalidade do universo em
transformação. O que podemos supor
que é chegada a hora da terra fechar seu
ciclo e começar outro ou está para
iniciar sobre a humanidade uma nova
era, um novo tempo.
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DESCUBRA O QUE TEM POR TRÁS
DA IMAGEM DA FAMÍLIA

RELÓGIO (RELÓGIO
CIENTÍFICO): 100 SEGUNDOS

PARA O FIM DO MUNDO

Mundo está mais perto do que nunca do
fim, indica Relógio do Apocalipse;
cientistas mencionam Amazônia
Faltam 100 segundos para a 'meia-noite'
em relógio simbólico.

Percebe se na imagem 3
passarinhos, inclusive um em
declínio, parecendo que está caindo
em direção ao homem. Em
suposição, esses pássaros
representam os fatos assustadores
que ocorreu em vários lugares da
Europa. Diversos pássaros
encontrados mortos.

7 QUADROS COM 7
IMAGENS

Quadro 1 - Porco: Nova
onda de Pandemia (Gripe

Suína?):

QUADROS NA PAREDE 

O novo vírus encontrado na China é
semelhante ao da gripe suína de

2009, porém com algumas
mudanças.

@igrejaevangélicaaviva @igrejaavivanacoes Tv Aviva Nações - TAN www.avivanacoes.com.br

Cada detalhe 

PASSARINHOS:

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


Consequências do aquecimento
global devem ser ainda piores
em 2020. 
2019 foi considerado o segundo
mais quente da história desde
1880. Para especialistas,
fenômenos ligados ao
aquecimento da Terra, como
calor extremo e prejuízos à vida
marinha, vão se intensificar.

Tempestade Solar 
 Uma enorme tempestade solar pode
atingir a Terra na próxima década. A
chance de isso acontecer é de 12% e
pode causar danos de trilhões de
dólares a humanidade.
Trata-se de um evento de
proporções raras. Erupções solares
responsáveis por causar
tempestades na Terra são comuns,
mas essa que acontecerá em 2020
deve ser parecida com a Carrington
Event, que aconteceu há mais de 150
anos.
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Quadro 2 – Catástrofes
naturais e ambientais em
vários Países:

Como nunca a natureza tem
reagido em cadeia nos últimos
tempos, várias catástrofes naturais
seguem acontecendo na terra. 
Vulcões, Ciclones, terremotos,
tsunamis e etc.

Quadro 3 – Aquecimento
Global e suas

consequências:

Quadro 4 - Asteroides que podem
colidir com a terra (ou vão colidir):

BENNU O “asteroide do fim do mundo”
Descoberto em 11 de Setembro de 1999, o
101955 Bennu é um asteroide com pouco
mais de 490 metros de diâmetro, que cruza
a órbita terrestre a cada seis anos.
Conforme cálculos dos astrônomos, ele tem
1 chance em 2.500 de colidir com a Terra no
ano 2135.
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Além da Covid-19, peste
bubônica e pandemias de
gripe têm raízes na China.

Quadro 5 – VÍRUS:

QUADRO 6 – GUERRAS
NUCLEARES, A provável

TERCEIRA GUERRA MUNDIAL:

Fim de tratados eleva risco de Guerra
nuclear. 
Rússia alerta sobre risco de guerra nuclear. 
A Covid-19 não uniu o mundo. Pelo
contrário, aumentou gravemente o risco
de conflitos em larga escala, com grandes
potências tentando usar a crise para
fortalecer suas posições, afirmou o Vice-
Ministro das Relações Exteriores da
Rússia.

QUADRO 7 -
O FUTURO DO SOL:

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!

24h conectando você ao Reino
de DEUS. 

Ouça a Web Rádio 24h, com
programações ao vivo das 9h
ás 18h. Mande seu recadinho,

grave  seu áudio. Participe
desta programação

abençoada. 
Mande o link para seus

contatos assim todos podem
ouvir e serem edificados
através da Web Rádio! 
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