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O entendimento daqueles que nesta
semana buscaram a transformação de
um novo entendimento, através da
palavra de Deus foram abertos pelas
ministrações do Apóstolo Rowilson e
Apóstola Cristiane. 
Você tem se dobrado diante de qual
Babilônia? Seu coração tem se dobrado
para os banquetes do mundo?  Se você
não participa de mover dos cultos
online, encorajo a participar desse
banquete do Reino de Deus. (Click
aqui) e assista agora mesmo a Série do
Estudo da Palavra de Deus no facebook
do Avivamento. 

O Avivamento oferece um banquete
espiritual para aqueles que estão com
sede e fome da palavra. Uma
abundância de riquíssimas palavras, o
derramar do Espirito de Deus e uma
comunhão de matar a saudade, assim
foi a Vigília presencial. Para aqueles
que presencialmente participaram
neste sábado (04) na Igreja Sede de
São Paulo faltou palavras para
descrever como foi viver a experiência
da Vigília deste final de semana. 

Cultos Online Semanal 
Quatros jovens e uma missão quase impossível
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Nesta semana os Avivalistas
acompanharam uma série do Estudo
da Palavra de Deus, com o tema:
Quatro Jovens, e uma missão quase
impossível. 
Aprendendo com a história
inspiradora dos três jovens,
Sadraque, Mesaque e Abednego,
aqueles que acompanharam a
semana de cultos pode compreender
a importância do caráter e do
posicionamento do servo verdadeiro
em meio a tantos corações
corrompidos. 

Com mais de 10.800 pessoas envolvidas, 8.400 comentários e mais de 100 salas de
vídeo abertas assim foi para aqueles que estavam ligadinhos e participando online. 
Nos comentários vimos participação de muitas vidas sendo envolvidas pelo poder do
Espirito Santo de Deus que foi transmitido através da live. Do presencial ao vivo,
para a telinha, da telinha para quem estava acompanhando, o mover aconteceu! 
E claro que a Equipe do JOAN estava lá para acompanhar e fazer entrevistas com
alguns que estavam presentes. 

Pra mim a vigília presencial foi
maravilhosa. A gente já
acompanhava a vigília online
de casa e já era uma bênção.
Mas aqui vivenciando junto
com os irmãos, além de matar a
saudade, e poder ficar
próximos dos nossos irmãos. A
gente conseguiu sentir o
Espirito de Deus, o Senhor
agindo. Vimos muitos
testemunhos, muitas
pregações maravilhosas, que
irão ajudar a gente edificar a
nossa fé.

A Patrícia Oliveira, também é uma líder e uma
missionária no Ministério Avivamento para
as Nações, Voluntária em ações sociais e
professora de crianças no Ministério Infantil.
Ela que também esteve ministrando junto
com seu esposo Wanderson Gozi na Vigília
deste final de semana. Testemunhos e
ministração da palavra de Deus, que edificou
e impactou muitas vidas. 

NOTÍCIAS DO AVIVAMENTO

“A integridade de caráter implica uma disposição interior para se
manter fiel aos princípios da vida cristã.”

 -  Apóstolo Rowilson Oliveira

Vigília do Avivamento:
Presencial e Online

Patrícia – Osasco 
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Estou  à muito tempo sem vir ao culto
presencial, por conta da quarentena.
Mas hoje nesta vigília presencial, foi
benção, foi algo muito gratificante,
além de eu ser renovada, foi
maravilhoso ver os meus líderes no
púlpito ministrando, pregando,
relembrando de muitas coisas que
vivemos juntos na célula. Pra mim foi
tudo maravilhoso. 

Pra mim estar participando do culto
presencialmente foi algo sobrenatural
é totalmente diferente quando
participamos online no celular. 
Eu senti a presença de Deus muito
forte, senti o Espirito Santo de Deus
me enchendo do poder de Deus, senti
minhas franquezas sendo renovadas,
senti uma vontade de pregar a
palavra, lutar pela obra de Deus cada
vez mais. Senti uma força
sobrenatural, que as vezes com as
palavras não conseguimos explicar, só
sentindo mesmo esse mover de Deus,
sentindo essa sensação.

Acompanhávamos no celular ali em casa e
aqui ao vivo foi uma experiência
tremenda, testemunhos maravilhosos,
louvores. Pra mim foi algo maravilhoso!

Célia Regina que é uma das líderes do
Ministério e também Professora de
Crianças do Ministério Infantil também
ministrou a palavra de Deus com muita
ousadia, junto com seu esposo Frank
Oliveira na Vigília do Avivamento.

Jornal Online

AVIVA NEWS

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

NOTÍCIAS DO AVIVAMENTO

Marluce - Jaguaré Renato - Taboão da Serra

Marluce e Renato que são líderes
embrionários da célula da Patrícia Oliveira

estavam presentes no culto e foram
impactados pelo mover na Igreja Sede

Célia Regina  - São Remo

Esta vigília foi realmente uma benção em nossas
vidas, foi um fortalecimento a mais. Porque
quando estamos presencialmente é bem
diferente, é um fortalecimento diferente, uma
palavra direta ao nosso coração.   E creio que foi
uma experiencia diferenciada, porque foi a
nossa primeira vigília presencial e só tenho de
agradecer aos meus lideres, por terem me
proporcionado a oportunidade de estar aqui. 

Júlio - Jandira

Se você ainda não assistiu a vigília está esperando o
que? clique nas imagens e assista a vigília: quatro

jovens e uma missão quase impossível.

É claro que não podemos deixar as vidas que participaram online de fora desse mover. Veja
agora alguns comentários de quem estava ligadinho na telinha:

Entrevistas: Ev. Katia Cristina e Gabriela Machado 
Matéria e Produção de Texto:  Gabriela Machado 
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O Jornal Online Aviva news, tem
acompanhado de pertinho o retorno das
atividades da equipe de obras, a equipe dos
Levitas. 
É colocando na balança os resultados já
obtidos por eles e também levando em
consideração seus esforços por realizar
projetos, que conseguimos ver a
importância dos irmãos retornarem aos
seus trabalhos, dentro desta equipe.

Por isso, a entrevista de hoje é com os
levitas que estão no Embu das Artes.

  Fique agora com o relato da entrevista 
que tivemos com alguns deles.

Os levitas - Embú das Artes

"Para mim, foi uma satisfação
muito grande estar voltando.
Tanto eu, como os irmãos,
estávamos sentindo muita falta
daquela união, daquele amor,
daquele carinho que o apóstolo
tem, ensinando a equipe a
trabalhar. Eu me sinto muito feliz
de estar voltando".

"Para mim, é uma riquíssima
oportunidade de estar voltando
para a obra do Embu, em estar de
volta ali na comunhão com o grupo
dos levitas, com os irmãos,
colocando a mão no arado,
cuidando das coisas do Senhor.
Durante essa quarentena nós
sentimos muita falta porque, o que
nos move no dia a dia é fazermos a
obra de Deus, é estarmos focados
com as coisas do Senhor. Ser um
levita é um privilégio para estar
cuidando das coisas do Senhor, de
estar todos os dias no templo. E a
expectativa pra estar voltando era
muito grande.. e Glórias a Deus já
estamos de volta no Embu e
estamos na grande expectativa de
Itapecerica e do pré
acampamento".

"Para mim, é  uma alegria e satisfação
muito grande estar voltando pra obra..
e que possamos voltar mais com uma
unção de amor dobrada, para se
envolver e fazer as coisas junto com os
irmãos levitas e estar cada vez mais,
buscando se envolver e crescer com a
obra de Deus, em nome de Jesus".

André Ev. Jailton

Clésio  

Cultura: Dica do JOAN

'O peregrino' é uma narrativa cheia de emoção e
suspense. Bunyan relata a viagem de Cristão, um
peregrino espiritualmente abatido que viaja rumo à
Cidade Celestial. No decorrer da aventura, ele se
encontra com personagens de carne e osso, mas que
possuem nomes alegóricos, tais como Evangelista,
Adulação, Malícia, Apoliom e Vigilância. Passa por
lugares sombrios e medonhos, como o Desfiladeiro do
Desespero, o Pântano da Desconfiança, a Feira das
Vaidades e o Rio da Morte. Surge em cada encruzilhada
um novo desafio que ameaça sua chegada ao destino
final. O enredo mescla-se à interpretação simbólica, e
o resultado é uma incrível experiência literária e
espiritual.

Hoje a dica do JOAN mais uma vez trás um áudio livro.  Ouça uma boa história, que
edifica. Baixe o áudio livro e ouça em qualquer lugar e a qualquer hora.

Matéria e entrevista: Ev. Katia Cristina 
Produção de Texto: Isaac Martins 
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Dra. Raissa Soares fez um vídeo
direcionado ao presidente Jair
Bolsonaro, pedindo o envio do
medicamento para o tratamento dos
pacientes de Porto Seguro – BA com
a Covid-19.
Jair Bolsonaro respondeu ao pedido
da médica e afirma que saiu no
último dia 02 de Julho um avião com
40 mil doses de São Paulo do
medicamento hidroxicloroquina
com o destino da cidade de Porto
Seguro, a confirmação do envio veio
do ministro interino da saúde,
general Pazuello, Bolsonaro ainda
reforça que teve vários relatos de
médicos falando da eficácia da
medicação nos pacientes de fase
inicial e agradece a atitude da Dra.
Raissa Soares e a eficiência do
Ministro Paluzzo em atender o
pedido com emergência.

Brasil segue na liderança de pessoas curadas e está
chegando há um número aproximado de 1 milhão de
pessoas recuperadas, os dados são da Universidade
Johns Hopkins nos Estados Unidos. 
Comparando com os outros países o Brasil tem 64%
de pessoas recuperadas e os Estados Unidos que
possui cerca de 780 mil recuperados possui cerca de
28% de pessoas recuperadas, com isso podemos ver
que mesmo com os números de mortos o nosso país
tem um número menor comparado com os Estados
Unidos que chega 129 mil mortos e no Brasil temos
61,8 mil vítimas fatais, com isso podemos ver o agir
de Deus também em nossa nação, por mais difícil
que seja ver a quantidade de perdas que tivemos,
Deus tem nos guardado.

O Presidente da República Jair Messias Bolsonaro,
deve escolher ainda nesta semana um novo Ministro
da Educação. Seu Governo procura rapidamente
concluir a tarefa de forma eficaz e diligente, a fim de
evitar possíveis 'erros', trazendo assim, a devida
solução deste impasse, que tem causado 'dores de
cabeça' em sua equipe de gestão. 
Após renúncia relâmpago de Carlos Decotelli [5 dias
atuando no cargo], e recusa por parte do atual
secretário de Educação do Paraná, Renato Feder, a
luta em encontrar um ocupante a altura do cargo do
MEC (Ministério da Educação) permanece.
Bem no meio desta luta, especulações de novos
nomes para o encargo, como por exemplo, Aristides
Cimadom, que possui graduação em Filosofia,
Pedagogia, mestrado em Educação, Direito e
doutorado em Ciência Jurídica, começam a surgir.
Fato é, que ainda nesta mesma semana, o Presidente
Bolsonaro e sua equipe, trabalham para que a pessoa
qualificada para o cargo, seja nomeada.
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Bolsonaro atende
pedido de Dra. Raissa

Brasil tem aproximadamente 
1 milhão de recuperados
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FGV disponibiliza 89
cursos gratuitos 

A instituição Fundação Getúlio Vargas
(FGV) está com 89 cursos gratuitos
para os alunos da Instituição e
também para os que não são alunos,
para ter acesso ao curso é necessário
realizar o cadastro.
Acesse o site clicando aqui: 

CNI firma parceria para conectar
indústrias com novas tecnologias

Confederação Nacional da Indústria (CNI) e a empresa de
inovação aberta Sosa firmaram parceria que visa conectar
as indústrias do Brasil com novas tecnologias. A
multinacional tem escritórios em Tel Aviv e Nova York.
A ideia principal da aproximação é que as empresas
brasileiras entendam como podem se modernizar e que
tipo de tecnologia faz sentido para cada negócio.
A Gianna diretora da
CNI explica que a
parceria também vai
mostrar o que se tem
feito para inovar por
aqui. Devido à rede
internacional da Sosa,
as empresas poderão
ser contatadas para
possíveis projetos com
companhias
estrangeiras.

Imagem: Reprodução 
Fonte: Fundação Getúlio Vargas
Pesquisa e elaboração de texto: Cátia Ramos

Fonte e imagem : IT Forum 365
 Pesquisa:Talita Andrade

A procura de um Ministro 
da Educação 
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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!

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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