
Jornal Online

AVIVA NEWS

Jornal que traz informação 
e notícias com muita

responsabilidade e
transparência.

Com boas notícias e
informações úteis para

 o cidadão.
Acesse e compartilhe 

com seus contatos. 
Sua participação é muito

importante!

HOJE NO JOAN: 

Outubro 

SAÚDE E POLÍTICA

Clima e Tempo 

NOTÍCIAS INTERNACIONAIS  

São Paulo, 05 de  Outubro de 2020

CULTURA: DICA DO JOAN

EXTRA CIDADÃO: SUA VOZ, NOSSA VOZ 

PALAVRA DOS APÓSTOLOS

NOTÍCIAS DO AVIVAMENTO

TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO

CONHECIMENTOS GERAIS:  VOCÊ SABIA?

EVENTOS DO AVIVAMENTO

30° Edição 

@igrejaevangélicaaviva @igrejaavivanacoes www.avivanacoes.com.brTv Aviva Nações - TAN 

RESUMO DA SEMANA DO AVIVAMENTO

#VIGÍLIARESGATANDO

POLÍTICA: ELEIÇÕES 2020

ECONOMIA: O REAL DESVALORIZADO

SAÚDE: CAMPANHA OUTUBRO ROSA 

TECNOLOGIA  EM FAVOR DAS ELEIÇÕES 

EDUCAÇÃO: DICIONÁRIO PORTUGUÊS:
SE INTERESSE MAIS PELA LÍNGUA PORTUGUESA

MOMENTO KIDS:
TEM DESAFIO NOVO!!

VOCÊ SABIA? EXISTE UMA BÍBLIA
DENTRO DE OUTRA BÍBLIA?

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

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

NOTÍCIAS DO AVIVAMENTO 

Neste sábado ocorreu mais uma das vigílias do
Avivamento. Mas de uma forma totalmente
diferente, voltada para todas os missionários do
presente! Nossas crianças puderam acompanhar a
vigília com toda a turminha resgatando trazendo
tudo de maravilhoso com vídeos, coreografia e uma
palavra com os nossos amiguinhos Cris e Roberto. E
claro não podemos deixar de mencionar a
participação das próprias crianças. Inteligência,
criatividade, espontaneidade e com alegria as
crianças deixaram seu recado registrado com muita
ousadia. 
Tutorial mostrando uma linda construção de uma
igreja Kids no jogo PK XD, pelotão bem treinado e
capacitado, Versículos bíblicos, conto de história
bíblica e muito mais, o que não faltou nessa vigília,
foi CRIATIVIDADE! 
E de fato quem estava presencial e online puderam
vibrar e glorificar por essa abençoada vigília!

Matéria de Gabriela Machado
Produção de Texto Marina Antunes e Rosário Regiane 

#VIGILIARESGATANDO 

RESUMO DA SEMANA
                                              
 RENOVAÇÃO DA MENTE

Durante toda semana fomos ministrados
pelos nossos Apóstolos a respeito da
renovação da nossa mente.

Nossa mente é uma parte importante
para a nossa alma, isso porque nela se
concentra e são formados todos os
raciocínios, pensamentos e lembranças. 
Nossa mente é nosso comando central,
nela à inteligência, consciência,
imaginação e raciocínio. 

" Salvação não se compra com dinheiro[...]
O que você dará em recompensa da sua
alma? Seu corpo vai pra sepultura e sua
alma? Então você fala: mas eu sou uma
pessoa boa! 
Se fossemos bom, Jesus não teria vindo
aqui na terra feito tudo o que fez. Não tem
ninguém bom. A bíblia diz que o nosso
coração é enganoso Isso aí é engano da sua
mente.

Apóstolo Rowilson Oliveira abordou
muito bem sobre os enganos e sofismas
da nossa mente.
Além de lives ao vivo, abordou o assunto
na Web Rádio Aviva Nações e aqui no
JOAN. 

"As fortalezas que nós enfrentamos são
sofismas e atitudes; coisas e desejos que

querem tomar o lugar de Deus 
em nossas vidas"

Em salmos 119: 11 fala "Guardo no coração as
tuas palavras, para não pecar contra ti"

Entendemos aqui que a melhor forma de manter
os pensamentos do diabo do lado de fora é
mantendo os pensamentos de Cristo dentro da
nossa mente, pois somente a palavra de Deus
mantém nossos pensamento seguros e de acordo
com a vontade de Deus.
Nossa mente é campo de batalha.

Tenha cuidado com que você pensa, pois a sua
vida é dirigida pelos seus pensamentos (Pv 4:23).

"Não tente lutar contra inimigo sozinho.
Não lute sozinho, você precisa de ajuda"

 Apóstolo Rowilson Oliveira 

Vamos ter uma mente renovada, uma mente
de Cristo em nome de Jesus.

"UMA MENTE RENOVADA É VIDA
ABENÇOADA"

 Apóstolo  Rowilson Oliveira

Produção de Texto Rosário Regiane e Gabriela Machado 
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O câncer de mama é resultado de
mutação genética, que pode ser herdada
(ocorre em famílias com muitos casos
da doença) ou espontânea (relacionada
a alterações químicas no organismo e ao
estilo de vida). Cerca de 90% das
mulheres que desenvolvem esse tumor
não têm parentes próximos com o
mesmo problema. Por isso, todas nós
temos que ficar atentas! Por meio do
diagnóstico precoce, as chances de cura
chegam a 95% dos casos.
Estima-se que cerca de 30% dos casos
de câncer de mama possam ser evitados
por meio de praticas saúdaveis:

Com a aposentadoria de Celso de Mello, caberá a
Bolsonaro indicar o próximo ocupante da
cadeira. O Presidente Jair Bolsonaro poderá
indicar dois ministros para o STF (Supremo
Tribunal Federal), alterando consideravelmente
o perfil da corte constitucional do país. 
O primeiro a se despedir será Celso de Mello. Ele
deixaria o cargo em novembro deste ano, ao
completar 75 anos. Contudo, ele decidiu
antecipar sua aposentadoria para Outubro.
E neste sábado (3) o Presidente Jair Bolsonaro se
reuniu com o ministro Dias Toffoli Do Supremo
Tribunal Federal (STF), o encontro ocorreu na
casa do ex-presidente do (STF), esteve também
o Presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-
AP) e com o indicado ao (STF) Kassio Nunes
Marques.

A depreciação do real ante o dólar afeta principalmente a
inflação e o comércio internacional. A respeito dos
impactos sobre a dinâmica inflacionária, tem-se que
insumos importados, por exemplo, ficarão mais caros,
aumentando custos de produção, ônus que será
repassado aos preços finais.
Há setores que se beneficiam de um câmbio mais alto.
Quem depende de exportação, como o agronegócio,
commodities e processadoras de alimentos, consegue
faturar mais e ter produtos mais competitivos no
mercado externo. Como são produzidos em real e
vendidos em dólar, os produtos ficam mais lucrativo ou
podem ter reduzido seu valor de face para serem mais
competitivos internacionalmente.
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SAÚDE E POLÍTICA 

Saúde: Campanha
Outubro Rosa  

Pesquisa e Matéria: Gabriela Machado

QUEM SÃO OS PRÓXIMOS 
MINISTROS A DEIXAR O STF

Fonte:G1.Com e Portal.STF
Matéria e Produção de Texto: Marina Antunes

ELEIÇÕES 2020

DESVALORIZAÇÃO DO REAL

O primeiro turno das eleições será realizado
em 15 de Novembro. Se houver um segundo
turno, a data é 29 de Novembro.
Devido à pandemia de Covid-19, o tempo de
votação foi estendido. Os eleitores podem
votar das 7h às 17h. É importante ressaltar
que, para maiores de 60 anos, o melhor é
escolher entre 7 e 10 horas.

QUAIS DOCUMENTOS PRECISO
 LEVAR PARA VOTAR?

No dia da eleição, leve um documento
oficial com foto: carteira de identidade,
passaporte, carteira de categoria
profissional reconhecida por lei,
certificado de reservista, carteira de
trabalho ou carteira nacional de
habilitação.
Leve também seu título de eleitor, já que nele constam informações sobre a zona e a seção eleitoral.

O real brasileiro também está entre as moedas mais desvalorizadas de 2020. Desde Março a moeda
acumula depreciação de 29,6% em relação ao dólar americano, ficando atrás somente do bolívar
venezuelano. Dessa forma, o real é a segunda moeda que mais perdeu valor este ano

Fonte: Justiça Eleitoral
Foto: Brasil de fato

Texto e pesquisadora Talita Andrade

Fonte:Uol.com
Matéria: Ingrid Cristina
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Plataformas devem criar meios para a
circulação de informações confiáveis
sobre a eleição deste ano e denunciar
disparos em massa.
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
fechou nesta quarta-feira (30) parceria
com o WhatsApp e o Facebook para
combater desinformação e abusos
durante as eleições 2020, informou a
assessoria de imprensa do órgão.
O presidente do TSE,Luís Roberto
Barroso, disse que a parceria ajudará a
eliminar a circulação de notícias falsas,
enfrentar comportamentos coordenados
não autênticos, uso indevido de robôs e
impulsionamentos ilegais.
No acordo com o WhatsApp, por
exemplo, será criado um chatbox para
ajudar na circulação de dados oficiais do
TSE sobre o processo eleitoral e a
votação.

Outo ponto do acordo é a criação de um
canal de comunicação específico com o
TSE para denunciar contas suspeitas de
realizar disparos em massa, o que não é
permitido nos termos de serviço do
aplicativo nem pela legislação eleitoral.

O acordo com o Facebook também prevê
o uso da ferramenta "Megafone" para
divulgação, nos dias antes da eleição, de
mensagens no feed de notícias sobre
eleições de 2020, incluindo sobre a
organização e medidas de segurança
sanitária

Venha aprender mais  com esse
aplicativo, e estimular  o seu
conhecimento na língua Portuguêsa.
O Dicionário da Língua Portuguesa
possui mais de 35 mil palavras das
quais você pode pesquisar sem
necessitar de conexão com a
internet.
O aplicativo é ideal para estudantes e
professores do ensino fundamental,
ensino médio, universitários e
estudantes de pós-graduação.
Com o Dicionário da Língua
Portuguesa você aprenderá uma
palavra nova todos os dias através do
recurso Palavra do Dia, um
diferencial do aplicativo para o
usuário que deseja aumentar o seu
vocabulário.

66 livros, sendo:
 39 do Velho Testamento  
27 do Novo Testamento 

66 capítulos sendo
 39 relacionados ao Velho
Testamento  
27 ao Novo Testamento

O livro do Profeta Isaías é uma
mini Bíblia dentro da Bíblia. 

Você me pergunta. Como?

É simples, a Bíblia contem:

Já no livro do Profeta Isaías há :

Isaías 53 e Salmos 23 são, provavelmente
os livros mais pregados, do antigo

testamento, pelo povo de Deus.

O propósito principal de Isaías ao escrever,
foi o de preparar seus leitores para
aceitarem Cristo como seu Messias

 e Salvador.
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TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO 
TSE FAZ PARCEIRA COM

WHATSAPP E FACEBOOK PARA
COMBATER FAKE NEWS

Fonte: R7.com
Produção de Texto: Marina Antunes 

DICIONÁRIO 
LÍNGUA PORTUGUESA

Clique na imagem e acesse já
Pesquisa e produção de Texto:  Marina Antunes 

CONHECIMENTOS GERAIS: VOCÊ SABIA?

MINI BÍBLIA DENTRO DA BÍBLIA 

Pesquisa e Matéria: Ingrid Cristina 
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KIDSKIDSKIDS

CHAME OS  AMIGUINHOS E
AMIGUINHAS,  SUA FAMÍLIA

CHAME TODO MUNDO!
 

O SEU DESAFIO É

MANDAR O MOMENTO KIDS
PARA 10 AMIGUINHOS
CONVIDÁ-LOS  PARA

PARTICIPAREM DA VIGÍLIA
RESGATANDO. VAMOS LÁ!?

EM 3...2..1. LET'S GO!
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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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