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Há uma frase que diz: 
“Nenhum homem é maior do que sua vida de oração.” 

De fato a oração é o combustível do cristão.

1º Benefício - QUEM ORA MAIS,  CANSA
MENOS. Mateus 11:28-30

Ninguém jamais trabalhou como
Jesus, ainda assim Ele dizia: ...vinde a
mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei... Jesus
tinha muita disposição porque vivia
em constante comunhão com o Pai.
Assim também é com o servo de Deus
quem ora mais tem mais disposição, o
discípulo que não ora está parado ou
andando empurrado.

2º Benefício - QUEM ORA TEM MAIS FORÇA PARA VENCER AS DIFICULDADES. Isaías 40:29

Dá força ao cansado, e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. 
Há uma frase que diz: “Quem se ajoelha diante de DEUS, não se curva diante de
nenhuma dificuldade.” O texto lido diz que os que esperam no Senhor renovam as
suas forças. A regra é simples, quanto mais dificuldades, mas temos que intensificar
nossas orações.

3º Benefício - QUEM ORA PRODUZ
MAIS. João 15:4-5 

 João 15:4. Estai em mim, e eu em
vós; como a vara de si mesma não
pode dar fruto, se não estiver na

videira, assim também vós, se não
estiverdes em mim.5. Eu sou a

videira, vós as varas; quem está em
mim, e eu nele, esse dá muito fruto;
porque sem mim nada podeis fazer. 

Eis uma verdade que o diabo não
quer que o discípulo de Jesus saiba;
Servo de Deus que ora mais produz

com mais facilidade e eficiência.

4º Benefício - QUEM ORA MANIFESTA MAIS O FRUTO DO ESPÍRITO EM SUA VIDA. Gálatas 5:22

Quando mais perto de Deus nós estamos, mais manifestamos o fruto do Espírito em
nossas vidas, e o melhor meio que o servo de Deus tem para se aproximar de seu Pai
é cultivando uma vida de oração.

Apóstolo Rowilson Oliveira
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No dia 12/10 Ev. Marcos conta que foi fazer uma surpresa
para sua mãe Antônia na cidade de Minas Novas, e
chegando à cidade ele não visitou ninguém e no dia
seguinte para sua surpresa quando encontrou seus
familiares soube que seu irmão foi internado com o
diagnóstico de pancreatite causada pelo consumo de
bebida alcoólica. A internação de Rafles aconteceu às 11h
e até então o Ev. Marcos só ficou sabendo da internação
no período da tarde quando sua cunhada Anne Kelly
ligou na casa de sua mãe e avisou o que estava
acontecendo, ficou sabendo que seu irmão estava
fazendo o uso excessivo de bebida alcoólica, e que
devido isso acabou prejudicando outros órgãos e o seu
estado era muito grave, imediatamente ele comunicou
os Apóstolos Rowilson e Cristiane Oliveira pedindo
oração, mesmo não tendo todas as informações da
situação do estado de saúde de Rafles, muitas notícias
chegavam do seu irmão que ele não estava bem, devido
as restrições do hospital para receber visitas Marcos
estava sendo atualizado pela sua cunhada, desde que
chegou na cidade não pode visitá-lo, mas usou a
estratégia de trocar com sua cunhada e assim pode ficar
com ele, de terça até sexta-feira segundo Ev. Marcos foi
travado uma batalha de oração muito grande pela vida
do seu irmão, onde foi colocado também no grupo dos
Evangelistas e Pastores. Seu irmão começou a
estabilizar, ele estava com a pressão e a glicemia muito
alta, seus batimentos cardíacos estavam bem elevados
também, Rafles chegou no hospital como se fosse uma
bomba relógio e foi necessário controlar. A cidade de
Minas Novas não tem nenhum recurso para tratar casos
graves e muitas vezes casos simples, a situação é bem
precária mesmo e os médicos controlaram seu estado
com as medicações que havia disponível no momento,
não cogitaram em momento algum em fazer uma
transferência com medo de ele não resistir. 

Desde sua internação não havia sido introduzido
nenhuma alimentação ainda e na sexta-feira mesmo
foi realizado um teste e no período na noite o
organismo teve reação e o pâncreas rejeitou o
alimento e nesta noite houve uma piora muito grande
do seu estado. Ev. Marcos sempre em contato com os
Apóstolos, e nesta mesma noite foi declarado um
Jejum pela vida do seu irmão, na madrugada de sexta
para sábado ele teve uma piora que quase o levou a
óbito, em contato sempre com sua cunhada deixando
á par de tudo que estava acontecendo também. Os
Apóstolos sempre em contato com Ev. Marcos levando
palavras de motivação e dizendo que estava orando
pela vida do seu irmão e graças a Deus, as orações, o
jejum e intercessões feitas pelos irmãos, no sábado o
seu irmão amanheceu bem melhor e passou o dia
também apresentando melhoras. Rafles ficou
internado por 14 dias e teve alta antes da previsão
dada pelos médicos, pois a pancreatite que ele teve foi
algo muito grave e graças a Deus ele se recuperou e
esta sarado antes do tempo, já está na sua casa bem  e
já participou até da vigília online, claro que ele não vai
ser nunca mais o mesmo devido a doença, hoje com 34
anos está diabético com uma série de doenças pré-
existentes por causa do consumo de bebida alcoólica.
Ele fala que vai parar de beber e contar seu
testemunho, pois teve um livramento de morte e hoje
sarado faz questão de contar o seu milagre para que o
nome do Senhor seja Glorificado. Ev. Marcos finaliza
sendo grato ao Senhor: “Graças a Deus por isso”.

Uma semana que para o mundo é comemorado a morte, o Avivamento veio mostrando que á
cada dia servir e buscar á Jesus é vida. A semana já começou bem recheada de coisas boas no
dia 02 onde é comemorado o dia de finados, aconteceu o Encontrão de Jovens, onde muitos
tiveram a oportunidade de ser ministrados com palavras que trouxe vida para aqueles que já
estavam pensando em dar um ponto final em sua situação, ministrações voltadas ao
compromisso, responsabilidade e entrega á Deus. E não parou por aí.
Também se deu inicio a campanha ORAÇÃO A CHAVE DO IMPOSSÍVEL.

Acompanhe agora depoimento da Ev Vera referente Missionário Online e o
Testemunho do Rafles irmão do Ev Marcos.

Paz meu nome é Vera e sou uma Evangelista
na Igreja Evangélica Avivamento para as
Nações e hoje quero agradecer ao Senhor e aos
Apóstolos por tudo. Graças aos cultos online
hoje minha família está tendo a oportunidade
de ouvir a palavra de Deus, desde que
começaram os cultos eu sempre envio os links
para eles e desde então tenho visto meus
irmãos, tios, sobrinhos e cunhados, que eu
não sabia onde estavam e através das redes
sociais eu os encontrei e não perdi a
oportunidade de compartilhar os links dos
cultos online para todos e através desta
atitude de compartilhar tenho visto minha
irmã Poliana da cidade de Minas Novas,
participar dos cultos e hoje graças ao Senhor
está aqui em São Paulo tendo a oportunidade
de participar dos cultos presenciais.
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Entrevistas: Ev. Katia Cristina

Testemunhos
Curas & Milagres
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E neste domingo na Igreja Sede 
Será realizado a Consagração com todos os homens do 

Ministério Avivamento para as Nações. 

Aos Casados, aos que são acima de 30 anos (lembrando que aos que pertencem ao grupo 
de risco e acima de 60 anos pelo decreto, ainda não foi liberado a participação em 

eventos e aglomerações)  a convocação foi feita por Apóstolo Rowilson Oliveira, que
chamou a todos os homens para um dia de Jejum e aprendizado. 

Não Perca! 

Antes de terminar uma, toda a Igreja já
anseia  pela a próxima. 
Palavras que possam expressar a Vigília
do Avivamento possivelmente até
podemos encontrar. Mas tentar passar
todos os sentimentos, tudo o que os
irmãos do Avivamento vivenciam em
cada final de semana em uma manchete
de jornal, é impossível. 
Por isso todas  as sextas feiras tentamos
trazer aqui para você, caro leitor,  uma
forma mais clara e encorajadora de te
impulsionar a viver essa experiência.
E se viveu e está acompanhando todo esse
mover, pedimos que, COMPARTILHE. 
Poder compartilhar experiências,
compartilhar oportunidades como essa,
para que outras possam possam viver o
Avivamento.

Neste Sábado as 20h na Igreja SEDE de São
Paulo e Online no Facebook do Ministério.
Não perca, não se limite, participe, convide,
viva esse mover sobre sua vida! 
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EVENTOS DO AVIVAMENTO 

BENDIREI O SENHOR, QUE ME ACONSELHA; NA ESCURA NOITE O MEU CORAÇÃO ME ENSINA!
Salmos 16:7

ESSA ESSA EXPERIÊNCIAEXPERIÊNCIA

VIVA
EE COMPARTILHE COMPARTILHE  

Produções de Textos: Gabriela Machado

CULTURA: DICA DO JOAN

Os Generais de Deus - Roberts
Liardon  o ajudará a experimentar a
glória de Deus com dozes instigantes
biografias espirituais de alguns dos
mais poderosos ministros usados
para iniciar o fogo do avivamento.

Livro - Os Generais de Deus
O Jornal Aviva News vem trazendo
para você como dica de leitura o livro
"Generais de Deus".
Um livro que irá motivar muito a sua
fé em Cristo e fazer você lutar cada
vez mais por um avivamento em sua
vida e através dela.

Produção de Texto: Talita Andrade
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Na avaliação do Banco Central (BC), o aumento da
inflação nos últimos meses superou as
expectativas. O principal motivo é o aumento dos
preços no setor de alimentos. No entanto, a
Província de British Columbia acredita que tudo
isso se deve a um "choque temporário" nos
preços, e também analisou que as decisões sobre
taxas de juros podem ser afetadas por mudanças
na política fiscal, afetando a dívida pública. Na
reunião do Comitê de Política Monetária, decidiu-
se manter a taxa básica de juros em 2%,
divulgada nesta terça-feira. Também nessa
reunião foram mostradas as causas desse choque
no aumento. Por exemplos o aumento dos preços
de alimentos e produtos industriais, aumento dos
preços de commodities e programas de remessas.
Esses aumentos podem ser temporários. Por um
lado, deve prosseguir a normalização parcial dos
preços ainda deprimidos, num contexto de
recuperação dos índices de mobilidade e do nível
de atividade. 

Os sistemas de posicionamento global via satélites
(como GPS nos Estados Unidos, Galileo na UE, GLONASS
na Rússia e BeiDou na China) são muito bons, mas 75%
da superfície da Terra é coberta pelo oceano. Como esses
sistemas dependem de ondas de rádio, que decaem
rapidamente em líquidos, incluindo água do mar, a
navegação no fundo do mar ainda é uma área
inexplorada. Os pesquisadores contam com a sinalização
acústica tradicional para rastrear objetos subaquáticos,
como drones ou baleias, mas os dispositivos que geram e
enviam som normalmente requerem baterias volumosas
e de curta duração a geração de sons consome energia
que precisa ser substituída regularmente, o que é um
inconveniente para robôs de pesquisa ou lanternas
presas a animais que devem durar anos. O sistema não
emite seu próprio sinal sonoro, mas reflete o sinal
modulado do ambiente para fornecer informações de
posicionamento com energia líquida zero.

No Nordesde do Brasil foram realizados testes de
célula a combustível que criam energia usando
reações químicas feitas por microrganismo do solo
com o com o auxilio de pesquisadores das
universidades federais do Rio Grande Norte e do
Ceará, testes estes que passaram com sucesso. Os
protótipos dos biorreatores podem ser usados para
produzir energia ou filtrar água o suficiente para as
necessidades do ser humano, estas células foram
criadas no Reino Unido na Universidade de Bath e
tem por líder a professora Mirella Di Lorenzo que
afirma que o projeto das células tem um verdadeiro
potencial de fonte de energia sustentável e de baixo
consumo de energia. Os testes de campo mostraram
que cada célula é capaz de produzir até três litros de
água por dia o suficiente para o consumo diário de
uma pessoa, estes testes foram realizados em Icapuí
– Ceará, em uma vila de pescadores, local onde o
clima é seco e a principal fonte de água potável é a
da chuva e não possui fácil acesso a energia. 

De acordo com a birô de crédito, a iniciativa tem
potencial de beneficiar até 64 milhões de pessoas.
As renegociações podem ser feitas sem sair de
casa, por meio de canais digitais da Serasa. São
eles: o site da Serasa Limpa Nome, o Whatsapp da
companhia, no número (11) 9-9575-2096, ou no
aplicativo, disponível para Android e iOS. Uma
novidade neste feirão é a possibilidade de fazer a
negociação com as empresas em agências dos
Correios em todo o Brasil. De acordo com a
Serasa, mais de 7 mil agências atenderão os
consumidores. É só chegar ao local de mais fácil
acesso e solicitar o atendimento. Nesta edição do
Feirão Limpa Nome não há limite de valor para
ser renegociado com as empresas, diferentemente
de outras edições realizadas neste ano. Qualquer
dívida pode ser renegociada, com descontos que
podem chegar a 99%.

O retorno das aulas das escolas municipais do ensino
médio teve somente cerca de 10% dos alunos, segundo
a Secretária Municipal de Educação. A rede estadual
aguardava cerca de 20% dos alunos e também tiveram
poucos alunos. As escolas públicas abriram pela
primeira vez após o fechamento por causa da
pandemia no último dia 03 para aulas regulares do
ensino médio, mas este retorno foi marcado por
resistência dos pais e professores. O secretário
estadual de Educação Rossieli Soares, informa que de
58 mil alunos da rede estadual, somente 9 mil
realizaram atividades no retorno as aulas.
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E INCERTEZA NA RETOMADA DA ECONOMIA

Fonte: undefined - iG @
Pesquisa: Ev Katia Cristina
Produção de Texto: Talita Andrade

TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO
GPS PARA O FUNDO DO MAR FUNCIONA

COM SOM E DISPENSA BATERIAS

Pesquisa: Ev Katia Cristina
Produção de Texto: Talita Andrade
Fonte e Foto: Inovação Tecnológica

CÉLULA A COMBUSTÍVEL USA GERMES 
DO SOLO PARA GERAR ENERGIA

Fonte: Inovação Tecnológica
Pesquisa: Ev Katia Cristina

Produção de Texto: Cátia Ramos

VOLTA ÁS AULAS NA REDE PÚBLICA DE ENSINO EM
SÃO PAULO TEM POUCOS ALUNOS
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Fonte: Uol
Pesquisa: Ev. Katia Cristina

Produção de Texto: Cátia Ramos

FEIRÃO LIMPA NOME: SERASA OFERECE
DESCONTOS DE ATÉ 99% EM NOVEMBRO

A Serasa realiza, até o dia 30 de Novembro, o
Feirão Limpa Nome para pessoas com dívidas e
contas atrasadas. Desta vez, os descontos poderão
chegar a até 99% do valor devido, com mais de 50
empresas participantes.

Fonte: a.msn.com
 Reprodução de Texto: Gabriela Machado 
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MOMENTOMOMENTOMOMENTO   KIDSKIDSKIDS

QUIZZQUIZZQUIZZ
BíblicoBíblico

2 - Qual foi o personagem da Bíblia que 
sofreu muito, mas não negou 
a Deus em nenhum momento?
a) Judas Iscariotes
b) Jonas
c) Jó

4 - O que representa o vinho 
da Ceia do Senhor?
a) Representa o mar
b) Representa o sangue de Cristo
c) Representa o amor de Deus

5 - Quando Jesus nasceu, ele recebeu presentes 
dos magos do Oriente. Quais foram?

a) Diamante, ferro e perfume
b) Ouro, incenso e mirra
c) Ouro, prata e bronze
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JOGOSJOGOSJOGOS
BÍBLICOSBÍBLICOSBÍBLICOS

3 - Qual o nome do anjo que
apareceu a Maria?
a) Rafael
b) Miguel
c) Gabriel

MANDE PARA TRÊS AMIGUINHOS
 ESSE QUIZ BÍBLICO 

E MANDE PARA A EQUIPE DO JOAN
 A SUA FOTINHA 

COM A SUAS RESPOSTA 
E DE SEUS AMIGOS!

Produção de Texto: Talita Andrade
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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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