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O que mais palpita no coração
de Deus? Qual seu grande plano
para o seu povo? Ele deseja que
sejamos a sua “família”.
A família é idéia de Deus
porque ele a ordenou e a
projetou: “E lhes serei Pai, e
vocês serão meus filhos e
minhas filhas, diz o Senhor
Todo Poderoso” (2 Cor:6:18).
Deus é o Pai de uma grande
família que inclui todos
aqueles que consideram Jesus
Cristo o seu Senhor e Salvador. 
A oração afetuosa do Aóstolo
Paulo pelos amados em Efésios
expressa isso assim: “Por esta
causa me ponho de joelhos
diante do Pai, do qual recebe o
nome toda a família tanto nos
céus como na terra”.
(Ef. 3:14,15).

Deus é o Pai daquele que
recebe Seu Filho Jesus como
Salvador e vive de acordo com
seu propósito. Precisamos
entender a sua paternidade
seu amor, seu perdão e sua
aceitação – se queremos
entender relacionamentos
familiares saudáveis na igreja,
nas células e também em
nossa casa.

Células são excelentes
lugares em que as famílias
espirituais crescem e se
desenvolvem. Com um pai
ou uma mãe espiritual ao
seu lado, um filho ou uma
filha espiritual vai crescer e
se tornar espiritualmente
forte, aprendendo de
maneira rápida e natural,
pelo exemplo.

Assim como nas famílias
naturais, as famílias
espirituais saudáveis
esperam que seus filhos
também se tornem pais e
mães experientes, sendo
liberados pela multiplicação
para liderar ou para começar
suas próprias células e, no
futuro, até mesmo igrejas
(I Coríntios 4.15-17;
 I João 2.12-14).
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A plataforma da web rádio tem sido
uma bênção para todos. 
O alcance dela tem chegado realmente
as nações, como França, Colômbia,
México e muitos outros países.
Podemos ver a importância da web
rádio, pois muitas pessoas tem sido
alcançadas.
Muitas vidas através de cada
programação realmente estão sendo
consolidadas e muito fortalecidas.
Visto que através de cada programação
muitas vidas já foram curadas, 
libertas e restauradas por Deus.

Você fica sintonizado 24 horas na
presença de Deus através da web rádio.

Vem aí mais uma vigília do Avivamento!
Você não vai querer perder, não é? 
Sempre de forma temática, as vigílias vêm
trazendo para muitos um grande
fortalecimento da fé e um grande renovo
espiritual.
Através dos temas ministrados durante a
semana no ministério, as vigílias
proporcionam uma maior compreensão dos
propósitos de Deus e direção para o seu
povo. 
São muitos os que têm sido tocados por Deus
através desse trabalho: Pastores e
evangelistas, líderes e discípulos, e também
diversas famílias de Estados diversos do
nosso país. 
Durante uma semana inteira os apóstolos,
os líderes e também os irmãos que trazem
uma Palavra durante o culto, guerreiam em
oração para que você possa receber sua
vitória e muitos outros se cheguem ao
salvador SenhorJesus. 
Desejamos que a bênção do Senhor esteja
contigo e queremos lhe desafiar a participar
junto com a gente deste grande mover.

É plantando que nós vamos colher!
Neste domingo, às 10 horas da manhã e
também às 19:00, teremos uma ótima
oportunidade para plantar muito mais
oração com as células e ministração da
palavra de Deus.
Através deste trabalho de consolidação,
cada líder de célula vêm lutando, apoiando
e também exortando, para que todos os
seus filhos espirituais consigam dar lugar
ao Senhor Deus todo Poderoso e assim,
serem tremendamente transformados e
usados nas mãos Dele também.

Se informe com seu líder 
quanto ao horário.
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Produção de Texto: Talita Andrade 

Alcance da  Web Rádio Aviva  Nações 

Vigília do Avivamento 

EVENTOS DO AVIVAMENTO
Culto Presencial 

A dica pra hoje, é o programa  transformando vidas.
Uma palavra abençoada ao seu coração, com Apóstolo Rowilson Oliveira

 e Apóstola Cristiane você sera ministrado através da palavra para aprender,
e ser edificado e trasnformado! click na inagem e confira já! 

PTV - PROGRAMA TRANSFORMANDO VIDAS

CULTURA: DICA DO JOAN

Produção de Texto Isaac Martins 

Realmente o Avivamento para as Nações está
chegando as nações!
Não fique de fora desse mover e convide todos
para participar também !!!
Deixe Deus te usar !!!!
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Na hora do banho, há quem goste da água
fria, enquanto outros preferem uma ducha
bem quente. Seja ao acordar ou no fim do dia,
um banho quente ou frio provoca inúmeros
efeitos em nosso corpo, e é por esse e outros
motivos que uma boa ducha diária deve fazer
parte da rotina de quem se preocupa com a
própria aparência e saúde.

Veja alguns do benefícios da água fria e
quente no banho.

Distribuidoras de energia elétrica foram
atualizadas, para voltar a fazer o corte do
fornecimento, nas residências que
atrasarem os pagamentos de contas.
Decisão feita pela a Aneel (Agência Nacional
de Energia Elétrica).
Em razão da pandemia de coronavírus, a
agência havia baixado uma resolução
suspendendo os cortes para todos os
consumidores por falta de pagamento à
partir do dia 23 de Março, decisão depois
prorrogada até 31 de Julho. Agora, os
consumidores devem ser informados
novamente sobre contas pendentes antes do
corte ser realizado, mesmo que a
distribuidora já tenha feito a notificação
anteriormente. Famílias de baixa renda
enquadradas no programa Tarifa Social não
estão sujeitas à suspensão de fornecimento. 
A Aneel decidiu que essas famílias serão
beneficiadas até o final de 2020.
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Fonte: câmara municipal de São Paulo

Pesquisadora: Gabriela Machado 
Texto: Talita Andrade

Saúde 

Pesquisa: Ev. Katia Cristina
Produção de Texto: Talita Andrade

Energia será cortada por
falta de atraso de
pagamento em dia

Em um site feito pela a câmara municipal de São
Paulo, nesta terça- feira, começou a receber
sugestões, opiniões contribuições e críticas sobre
a voltas às aulas presenciais no município de São
Paulo.
A coleta das informações, irá ajudar a discutir o PL
( Projeto de Lei) 452/2020, de autoria de poder
executivo,que estabelece medida sobre o retorno
ou não das aulas no município.

Sua opinião sobre às
volta aulas 

Fonte: Uol Economia
Texto e pesquisa: Talita Andrade

Click na imagem entre no  site e opine 

O menor é Êxodo 20:13,
contendo 10 letras.

O maior versículo é Ester 8:9,
possui 415 caracteres no

original.Os dois se encontra
no Antigo Testamento.

Você  Sabia?

Qual o menor e o maior
versículo da Bíblia?

Texto e pesquisa: Gabriela Machado
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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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