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*Sou uma pessoa tão burra que não consigo fazer
nada
*Eu não sirvo para nada…
*Como sou desastrado (a)… Vou morrer na miséria…
*Eu sou um (a) imbecil… Como sou idiota…
*Para mim nunca dá certo… 
Não Há ninguém mais desastrado do que eu.
*Pobre nasceu pra sofrer… 
*Meu corpo é horrível…
*Não sou capaz de nada…
*Não consigo fazer nada
*Nasci pra sofrer
*auto desvalorização

• Falta de motivação para entregar mais do que o
necessário no trabalho. Afinal, se as tarefas
solicitadas estão sendo entregues não é preciso
de mais nada. 

• Falta de amor próprio, pois as vontades dos
outros estão sempre a frente.
 
• Falta de autoconfiança, pois acredita que é um
fator limitador que o impede de ser mais do que
é hoje em dia. 

• Falta de autoconhecimento, pra que pesquisar
o que adianta. 

• Comodismo, já que não há necessidade de
mudar.
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PALAVRA DOS APÓSTOLOS 

(Sl 109:17)  Visto que amou a maldição, ela lhe sobrevenha, e assim
como não desejou a bênção, ela se afaste dele.

É quando alguém profere palavras ou frases que têm um sentido pernicioso e destruidor
contra si mesmo. A auto-maldição reflete uma crise e a falta de conhecimento bíblico acerca
de quem somos em Cristo. 
Eis alguns exemplos de auto-maldições:

"Autocomiseração:
Sentimento de

autopiedade, de pena
de si mesmo; 

que sente dó de si
próprio; autopiedade,

coitadismo"

Quem pratica a autocomiseração tem por hábito sentir-se a pior das criaturas, mas,
essencialmente, quer que os outros a vejam como 'pobrezinha', 'coitadinha', incapaz,
pequena e infeliz. O famoso síndrome do coitadismo. 
Confira algumas características de uma pessoa com coitadismo:

• Falta de vontade de adquirir novos conhecimentos, já que os que têm são o máximo que ele
pode assimilar.
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Paz a todos, meu nome é Verônica sou uma embrionária na
Igreja Evangélica Avivamento para as Nações e hoje venho
aqui contar o testemunho da minha filha Hosana, meu
milagre. Descobri que estava grávida no final de 2018 e
fiquei muito feliz por ser mãe e logo fui até o posto de saúde
dar entrada nos papéis para começar a fazer o pré natal pra
acompanhar minha gestação, fiz exames de tudo e um deles
o de sangue deu uma alteração, eu estava com uma infecção,
desde então eu não sabia o que era e nem o que isso podia
causar na minha filha até que o médico me explicou que
através dessa infecção meu bebê poderia nascer com
problemas, como deformação física, surda, muda ou com
atrasos mentais e quando ele me falou isso naquele
momento meu mundo caiu no chão só sabia chorar, mas na
época passei para meu líder e para os Apóstolos que oram
por mim e pela minha filha que estava no meu ventre e a
Apóstola Cristiane sempre acompanhado minha gestação e
orando, comecei a fazer o tratamento que o médico me
passou, tinha que tomar 2 Benzetacil uma vez por semana,
por 3 semanas e assim foi.. fiz minha primeira ultrassom e
deu um pequeno descolamento na placenta e isso indicava
que era um começo de aborto, aí passei para a Apóstola ela
orou por mim e também tomei os medicamentos que o
médico passou e quando fui fazer a próxima ultrassom
perguntei  pro médico: Eu estava com um descolamento na
ultrassom anterior como está agora? E ele me olhou e
respondeu: ahn, descolamento? Não tem nada aqui tá tudo
perfeito. Eu fiquei muito feliz, agradeci a Deus e os Apóstolos
que oram por mim e deu tudo certo, a gestação foi bem
tranquila correu tudo bem graças a Deus e no dia 14/06/19
minha princesa nasceu, perfeita e saudável, cheia de saúde
pra honrar de glória do nosso Senhor Jesus, no outro dia
depois de nascimento dela  fizeram todos os exames normais
de quando o bebê nasce e constou lá no exame dela que ela
tinha tido a infecção, e iniciaram o tratamento de
antibióticos na veia. Ela tinha que tomar 2 vezes ao dia a
medicação e em seguida pediram um exame que tira um
(licor) da coluna e lá ia consta se a infecção tinha atingido
algo no corpo dela, os médicos a todo tempo falando dos 
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O Ministério Avivamento para as Nações cada vez mais tem contemplado, os milagres do Senhor de uma

forma extraordinária e maravilhosa. E o jornal Aviva News está aqui para comprovar com um
testemunho onde os próprios médicos desacreditaram do sobrenatural do Senhor.

riscos que poderia acontecer com ela e eu sempre
pedindo pro Senhor ter misericórdia e que cuidasse dela,
ela fez o exame e já estava a 3 dias tomando antibióticos
na veia, em fim saiu o resultado que os médicos queriam
e deu tudo NEGATIVO minha filha não tinha nada, Deus
agiu e ela nasceu perfeita e muito saudável, não foi mais
necessário tomar os antibióticos, e no mesmo dia
tivemos alta e fomos para casa, sou eternamente grata a
Deus por ter feito o milagre na vida da minha filha e
grata aos nossos Apóstolos e Líderes e todos irmãos que
oraram por mim e pela minha filha Hosana que está
agora com 1 ano e 5 meses, hoje nas consultas de rotina
está sempre saudável e tinha feito um último exame de
sangue que também deu negativo e a médica dela vê o
quanto ela é perfeita e eu sempre falo que foi Deus que
fez isso. Agradeço a Deus pela oportunidade de contar
novamente o milagre que Deus operou na nossa vida,
através do nosso Ministério Igreja Evangélica
Avivamento Para as Nações.

Neste sábado os Avivalistas terão mais uma vigília
repleta de bênçãos e busca do poder de Deus.
Enquanto muitos passam seu sábado na balada, se
destruindo  os avivalistas passam buscando  poder
de Deus. A palavra de Deus tem avançado por
vários lugares e tem chegado as Nações, através
das transmissões ao vivo feito pela página do
Facebook, vidas tem recebido orientações que vem
do alto e experiências com o Criador. E você caro
leitor que ainda não teve a oportunidade de
participar deste evento que tem contagiado muitas
pessoas, não fique de fora. Sua oportunidade de se
envolver já começa amanhã, isso mesmo, então se
programe e coloque seu telefone para despertar as
19:55 e já se conecte na página do Facebook e seja
completamente edificado e renovado.

Neste domingo dia 6 de Novembro acontecerá a
Consagração com os Embrionários.
Assim como está escrito na palavra de Deus a
importância de consagrar todos os seus planos
para eles serem bem sucedidos, na Igreja
Evangélica Avivamento para as Nações tem
acontecido consagração com os Avivalistas, um
Ministério que á cada domingo tem se dedicado a
ensinar á todos a ter um propósito e consagra-
los para se obter sucesso em tudo. 
Caso tenha alguma dúvida pode procurar seu
líder e claro ele irá sanar todas elas, mas não
percam essa oportunidade de aprender mais
ainda e ter um momento á mais só você e Deus.

EVENTOS DO AVIVAMENTO

E o Avivamento está na contagem regressiva para o
festival de Música e você já sabe como fazer para
participar? Caso não saiba não se preocupe que iremos
te explicar. É necessário que você componha um
louvor, o ritmo fica por sua escolha, pode ser homem,
mulher, jovem ou criança, desde que sejam de Deus e o
hino seja composto com propósito. O prazo para você
enviar seu hino para seu evangelista é hoje sexta-feira.
Não será necessário pagar valor algum para participar.
Seu louvor será tocado na Web Rádio e será votado
pelos ouvintes, dos 10 primeiros colocados será
escolhida a mais votada e será gravada pelos músicos
do ministério e com direito á um clipe gravado. 

Bom agora que já esta por dentro, bora lá compor 
e enviar seu hino!
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Hoje em Saúde e Política o Jornal Online Aviva News continua com uma série de informações sobre
a guerra contra o corona vírus,  além de informar queremos trazer informações válidas para te

atualizar.  Além disso em Saúde as dicas é para fortalecer sua imunidade e trazer ao seu
conhecimento para uma  boa qualidade vida.

Pazuello afirmou que as eleições municipais
contribuíram para o aumento dos casos de
covid-19. Na sua avaliação, porém, a pressão
sobre o sistema de saúde também decorre do
número de pessoas que não haviam buscado
tratamento até agora ou que tinham adiado
procedimentos eletivos. Ele disse que o
governo está empenhando recursos para
combater a segunda onda da doença, mas que
“a terceira e a quarta onda precisam ser
compreendidas como resultado da crise
econômica, com violência doméstica,
feminicídio, estupros, a saúde mental,
suicídio e automutilação”. Para o ministro, o
aumento recente de casos está relacionado ao
caráter dinâmico da pandemia. Somente a
vacina não  trará de volta a normalidade,
afirmou.

A VACINA DE OXFORD PODE 
CHEGAR EM JANEIRO 

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello,
afirmou nesta quarta-feira que o Brasil
receberá, entre Janeiro e Fevereiro um
primeiro lote de 15 milhões de doses da
vacina contra a covid-19 (tem eficácia que
varia de 62% a 90% contra a covid-19,
apontam estudos feitos com mais de 20 mil
pessoas. Em média, a proteção oferecida é
de 70%) do laboratório AstraZeneca,
desenvolvida em parceria com a
Universidade de Oxford e a Fundação
Oswaldo Cruz (Fiocruz). Ministro alertou
que a chegada da vacina não significa que já
estaria tudo pronto para o início da
imunização. Disse ainda que o governo
pretende lançar uma ampla campanha de
conscientização, mas que não quer que a
vacina seja obrigatória. Lembrou,
entretanto, que a decisão caberá ao
Supremo Tribunal Federal (STF).

O governador Eduardo Leite esteve reunido na
tarde desta segunda-feira com representantes
da Federação das Associações de Municípios
do Rio Grande do Sul (Famurs) e de cada uma
das 27 associações regionais do Estado. Nesta
reunião, foram deliberadas medidas para
conter o avanço do corona vírus no Rio Grande
do Sul. Entre as medidas adotadas, está a
suspensão da cogestão por 15 dias e dos
eventos festivos de finais de ano, tanto em
empresas públicas quanto privadas.

Em carta enviada à Agência Nacional de
Energia Elétrica (Aneel) na semana
passada, o Operador Nacional do Sistema
Elétrico (ONS) aponta preocupação com o
abastecimento de energia elétrica no país. O
documento se baseou na decisão da Aneel
de autorizar cobrança extra na conta de luz
dos consumidores a partir desta terça-feira
(1º). Em 26 de Maio, a Aneel havia
anunciado que não haveria esse tipo de
cobrança até 31 de Dezembro deste ano, em
razão da pandemia do novo corona vírus.
“Essa situação de afluências críticas vem
acarretando um acentuado esvaziamento
dos principais reservatórios do SIN, através
da qual é possível verificar a deterioração
das condições de armazenamento dos
principais reservatórios de usinas que
compõem os subsistemas Sudeste/Centro-
Oeste e Sul”, diz o órgão.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
DIVULGA MEDIDAS EMERGENCIAIS DIFICULDADE COM O 

FORNECIMENTO DE ENERGIA 
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Com a negativa, estados e municípios ficarão sem
diretrizes oficiais sobre o assunto para escolas
públicas e particulares. Os conselhos estaduais e
municipais costumam esperar a homologação do
MEC para fazer seus documentos locais com base
na resolução federal. Segundo especialistas, isso
pode levar à judicialização, já que a continuidade
de ensino remoto é dada como certa em 2021. A
intenção do governo federal, segundo fontes, é a
de estimular uma volta presencial das escolas,
mas acaba deixando uma lacuna nas diretrizes
para estados e municípios. Uma resolução do CNE
com o artigo que permite continuar a educação
online por causa da pandemia está desde o dia 7
de Outubro aguardando o aval do governo federal.

No entendimento do ministro, o decreto pode
servir de base para políticas que fragilizam o
"imperativo da inclusão" de alunos com
deficiência. Ao assinar a nova política, o
Ministério da Educação mudou uma regra
adotada desde 2008. O decreto assinado pelo
presidente Jair Bolsonaro determinou que o
governo federal, estados e municípios deverão
oferecer “instituições de ensino planejadas para
o atendimento educacional aos educandos da
educação especial que não se beneficiam, em
seu desenvolvimento, quando incluídos em
escolas regulares inclusivas e que apresentam
demanda por apoios múltiplos e contínuos”.
Especialistas na área consideraram que a
alteração representa um retrocesso em uma luta
de 30 anos pela inclusão social. Entenderam que
o novo decreto enfraquece o direito de a pessoa
com deficiência de frequentar a escola comum.
Na esteira das críticas, o PSB e a Rede acionaram
o STF em ações distintas.

O mês de Dezembro é dedicado a uma
campanha contra o câncer de pele, o mais
incidente entre os brasileiros. Apesar de ser
diagnosticado em diferentes idades e qualquer
tipo de pele, este tipo de tumor é facilmente
previnível. Os cuidados são básicos: como a
exposição adequada ao sol, sol é vitamina D
natural é super saudável tomar aquele banho de
sol. Mas alguns horários a intensidade de raios e
poluição podem prejudicar, normalmente são
entre 10h às 16h. O uso de protetor solar protege
a pele contra os raios uv. E é muito importante a
ida ao dermatologista ao menos uma vez ao
ano.

Você sabia que Ano novo em hebraico se fala "rosh hashaná". A festa se caracteriza por um
período de dez dias, conhecidos como dias de arrependimento. É a oportunidade de as pessoas
fazerem um exame de consciência, recordarem suas más ações e mudarem.
Os Judeus ao comemorarem a virada do Ano eles desejam  “shana tova u’metuka”, um ano novo
bom e doce. Na mesa do Judeu no Rosh Hashaná como forma de simbolizar o que não pode faltar
é maçã e o mel para que o ano seja doce,  

Tâmaras para atrair boa fortuna, pão em forma de
círculo simboliza o ciclo da vida,  a fruta romã na
mesa de Rosh Hashaná é que antes de se deliciar
com a fruta, os Judeus fazem pedidos para que
tenham tantos méritos quanto os caroços da romã.
E o som do shofar (instrumento feito com o chifre
do carneiro) para evocar todo o povo de Israel. Ao
final do período de Rosh Hashaná, acontece o Yom
Kipur, dia de jejum, penitência e perdão.
Na próxima edição da coluna Conhecimentos
Gerais ESPECIAL Vamos falar mais sobre o Yom
Kipur!
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O decreto prevê, entre outros pontos, a criação
de turmas e escolas especializadas, que atendam
apenas estudantes com deficiência. Especialistas
apontam o risco de que essa separação
enfraqueça a inclusão dos estudantes no
convívio com crianças sem deficiência.  A
Advocacia-Geral da União (AGU), que representa
o governo na Justiça, informou que "só vai se
manifestar no processo".

CONHECIMENTOS GERAIS: VOCÊ SABIA?
ESPECIAL:  CONHECIMENTOS GERAIS SOBRE OS JUDEUS

Na última curiosidade bíblica mostramos o calendário Judaico. 
Agora vamos mostrar pra você leitor outra curiosidade sobre o Ano novo Judeu 
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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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