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Setembro 
Amarelo TODOS

Vida
Paz a todos irmãos do Avivamento meu nome é
Elias Gomes. Sou um embrionário da célula dos
Evs. Silvio e Katia. Eu tenho 17 anos e estarei
falando meu testemunho baseado no mês
Setembro Amarelo .

Em 2011 com 8 anos de idade perdi meu pai
muito cedo de uma forma trágica morreu de
doença de Chagas. Sempre fui adolescente
enturmado, vivia uma vida aparentemente
normal e boa, porém pouco sabia o problema
que comecei a desenvolver devido as coisas que
a vida sem Jesus estava me proporcionando.
Com poucos anos comecei a andar com um
grupo de amigos onde quase todos os dias
íamos ao bar. Nunca fui de beber ou fumar ou
nada do tipo mas íamos para jogar sinuca e cada
vez mais eu vivia no fundo do buraco, comecei a
ter problemas na escola e brigava muito .
Comecei a ficar mais em casa no quarto
passando o dia inteiro na internet para
esquecer dos problemas porém eles só
aumentaram.
Foi então que comecei a ter pensamentos de
suicídio e tentei por diversas vezes. Mas pela
graça e misericórdia de Deus creio que alguém
já estava orando por mim e eu não  conseguia
fazer.

Graças a Deus um Missionário do Avivamento me
alcançou na escola com simples convite ele começou a
falar de Jesus para mim e daí em diante minha vida
nunca mais foi a mesma.
Foi difícil no começo, até que belo dia tomei uma decisão
em minha vida e fui .
E desde então não  sai da presença de Deus. Antes eu era
um jovem com a autoestima muito baixa desacreditado
de mim mesmo da vida. Logo após, quando comecei ir
para igreja poucos meses depois tive o tremendo
Encontro com Deus.
Comecei ver a vida, ter cor novamente comecei a ter
sonhos e projetos e lutar pela minha célula comecei a
alcançar minha família. Hoje graças a Deus minha mãe
já está  assistindo as lives. Também comecei a fazer
juntamente com algumas pessoas de minha célula um
tremendo trabalho na escola, chamado Aviva Escola
onde todos os dias nos intervalos nos reunimos na sala
com jovens, pregando a palavra de Deus e ministrando
Jesus na vida deles. Através disso muitos jovens estão
sendo alcançados e tremendos milagres aconteceram
naquele local, como a cura do câncer do filho da
diretora, entre tantos outros milagres.
Muito tremendo, até mesmo a diretora já está
participando de algumas de nossas lives, cremos que
logo ela estará firme também.
Desenvolvi o talento na igreja de me comunicar melhor
através das arrecadações e eventos e atividades sociais,
também aprendi a tocar violão que foi um grande
desafio. 
Sem falar de poder fazer  parte da excelente equipe
mídia e do Som onde estou cada dia aprendendo desde
como manusear uma mesa de som a editar um vídeo e
imagens sem contar a equipe resgatando que também
foi um grande avanço para mim.
Hoje graças a Deus sou um jovem totalmente Alegre não
tenho mais vontade nenhuma de tirar minha vida, tenho
vontade de viver e de levar vida a outros !
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Pela 

ORA        ÇÃO 

MEIA NOITE

da

JÁ TENTEI TIRAR MINHA
VIDA MUITAS VEZES

Quando se tem vontade de morrer, você não quer
morrer pra vida e sim para os problemas. E que em
sua maioria você que arrumou.  Mas o suicídio não

irá solucionar nada , pelo  contrário trará mais
desgraça e dor por sua eternidade.  

Mas calma! A dica de hoje é para você que se
encontra em tristeza, agonia e dor, é simplesmente
se colocar na presença daquele que pode te ouvir, te
responder e dar a solução.  A ORAÇÃO da 00:00 é a

oração que quebra as correntes que liberta os cativos.  
Talvez você se sinta em uma prisão intermitente,
mas sua história pode mudar. Ore e conte a Deus

tudo o que sente e o que está passando.  Ele está te
ouvindo, e certamente se você se entregar a Ele, 

Ele te abraçará. 

Matéria de Gabriela Machado 
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Assim surge Hadassa, ou Ester, no texto sagrado:
como uma menina judia órfã, sem pai nem mãe,

que precisou ser acolhida por seu primo Mardoqueu.
“Hadassa” significa, em hebraico, “mirto”,

“murta”, nome de um arbusto, i.e.,
 uma árvore pequena.

Embora estivesse naquela posição por causa da 
sua aparência física, Ester logo revelou não ser

apenas bela sob este ponto-de-vista, mas, 
notamos no texto sagrado, que, além da beleza

estética, possuía Ester, também, uma beleza
espiritual, uma beleza interior.
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Ester uma jovem judia que estava entre os deportados, tornou-se rainha dá Pérsia
(Ester em Persa significa “estrela”, e em hebraico significa “flor de Murta) 

Sobre as qualidade da rainha Ester:

Ester era agradável, causava boa
impressão aos que a viam 
(Et 2.9 e 15)

Ester cuidava de sua aparência o tempo
era de 12 meses “em doze meses dá pra
conhecer o caráter e muitas outras
coisas na pessoas
(Et 2.12)

Ester, através de sua beleza,
agradou ao rei. (Et 2.17)

Ester era obediente 
(Et 2.20) 

Xenofobia

Ester se preocupava com os
seus (Et 2.22; 4.4; 7.3; 8.3)

Ester falava a verdade (Et 2.23)
Ester tinha coragem e era 
determinada (Et 4.16)
Ester era sincera (Et 3.4)

Apóstolo Rowilson Oliveira 
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Anota ai!

Jornal Online

AVIVA NEWS
EVENTOS DO AVIVAMENTO 

Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes.
No Feriado de 7 de Setembro, teremos nosso 
 "Encontrão de jovens" com ministração da palavra de
Deus, louvor e muita adoração e claro muita
interatividade com temas para abordar relacionado
aos jovens. Não fique de fora!
O Senhor não nos deu um espírito de temor, mas sim de
ousadia, então use e vamos expandir o reino de Deus. 
Deixe que o Espírito Santo te guie, te envolva, pois
somos templo e morada d'Ele.
Então convide jovens, colegas, amigos, familiares,  
todos para fazerem parte desse mover. 

Jovem o Senhor te diz: não fui eu que ordenei a você?
Seja forte e corajoso! 
Não se apavore, nem, desanime, pois o Senhor o seu
Deus, estará com você por onde andar. ( Josué 1:9)

A maior força do universo está com
você,  venha e seja tu uma benção.

O avivamento realizará dois cultos, um pela
manhã e um à noite.
O culto pela manhã terá ministrações vindo
direto do trono de Deus, para todos aqueles
que tiver presente na igreja Sede de São Paulo
e se iniciará às 10 horas da manhã.

O culto no período da noite acontecerá
presencial e online, com ministrações dos
Apóstolos Rowilson e Cristiane de Oliveira. 
Com a participação do grupo do louvor Revive
Nations. Com início às 19 horas da noite.

Então não fique de fora de se mover!

Oque podemos esperar das vigílias do Avivamento?
Só o melhor. 
Neste Sábado as 22h presencial e Online, a esperada
Vigília: Jovens e os propósitos de Deus. 
Não podemos esperar menos que um grande mover de
Deus para este sábado. Então já sabe né!? Chama todo
mundo, compartilha porque o Avivamento sobre os jovens
será derramado.  

Não Perca!

Produção de Texto Gabriela Machado,
Talita Andrade e Rosário Regiane 
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Devido o novo coronavírus, a tradição do desfile 
7 de Setembro, foi cancelada.
Mas para não passar em branco o governo irá preparar
uma série de doações para comemorar a data. Em um
lugar fechado com Jair Bolsonaro também acontecerá
por pronunciamento do presidente para rádio e TV.
O evento acontecerá na próxima segunda-feira pela
manhã. Tendo a presença de Bolsonaro e do ministro
da Defesa, Fernando Azevedo. Eles farão um discurso
sobre o Dia da Independência. E também irá ser
planejado entre eles para ao longo do mês iluminar
monumentos de Brasília com as cores verde e amarelo
e uma campanha para divulgar  manifestações de
“amor à Pátria” pela data. E para finalizar Bolsonaro
irá assistir  uma passagem da Esquadrilha da Fumaça
na rampa do Palácio do Planalto.

Depois do ministério da economia, a norma é
reflexo da lei de liberdade econômica, que está
em vigor desde Setembro do ano passado, o que
permite a retomar o ambiente do negócio no
país. Mas o empreendedor deve fazer a sua
inscrição no Portal do Empreendedor:
[http://www.portaldoempreendedor.gov.br/
O candidato a MEI manifestará sua
concordância com o conteúdo do Termo de
Ciência e Responsabilidade com Efeito de
Dispensa de Alvará de Licença de
Funcionamento. O documento será emitido
eletronicamente e permite o exercício imediato
de suas atividades.
Acontecerá fiscalizações para verificar os
requisitos de dispensa. O empresário não é
obrigado a esperar a visita dos agentes públicos
para abrir a empresa.

Segundo a coordenadora de pesquisa
Terezinha Marta Castanheira, há caso de
uma brasileira que permaneceu com vírus
durante cinco meses.
Existe a possibilidade  de que esse vírus
use alguma célula do corpo, como
reservatório,  já que em alguns casos as
pessoas ficam assintomáticas, ou seja, não
apresentam sintomas. 
Mediante tudo isso, o que podemos fazer é
nos cuidar, assim cuidaremos
automaticamente das outras pessoas.

MICROEMPREENDEDOR FICA DISPENSADO DE
OBTER ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

CELEBRAÇÃO! 7 DE SETEMBRO TERÁ
PRONUNCIAMENTO DO BOLSONARO
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Pesquisadora Ev. Katia Cristina
 Fonte e Imagem: Pleno News

 Texto: Talita Andrade

Pesquisadora: Ev. Katia Cristina
Fonte e Imagem: Agência Brasil / Bom Controle

 Texto Talita Andrade

Assintomáticos 

Pesquisadora: Ev. Katia Cristina
Fonte: uol 

Nesta terça-feira (1º) começou   valer a
resolução que permite que
microempreendedores individuais (MEI)
sejam dispensados de alvará, ato público de
liberação de atividades econômicas
relativas à categoria. Um regra que foi
aprovada em Agosto, por Comitê para
Gestão da Rede Nacional para Simplificação
do Registro e da Legalização de Empresas e
Negócios (CGSIM).

Pessoas consideradas assintomáticas, ou que
não apresentem sintomas do novo covid-19,
podem por meses transmitir a doença sem
saber, isso é o que aponta um estudo feito
pelo Departamento de doenças infecciosas da
faculdade de Medicina da UFRJ.
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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!
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