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Cristãos são socorridos
durante a pandemia 
em Mianmar

O poder de Deus na vida do homem
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* A Palavra nos diz em 
I Timóteo 2 que é vontade de Deus
que todo homem seja salvo e
chegue ao pleno conhecimento da
verdade.

* A mesma vontade que Deus tem
que você seja salvo Ele tem que
você seja cheio do conhecimento.

* Não é o tempo que traz
crescimento espiritual (tempo de
igreja) Tempo de igreja não quer
dizer que somos mais maduros
espiritualmente.

* O segredo está no que você está
fazendo com esse tempo.

* Às vezes, o fato de andarmos
com pessoas maduras pode acabar
supondo que nós somos maduros
também.

* Essa pessoa madura
espiritualmente chegou à
maturidade porque aceitou
desafios. 

* Não é o fato de estarmos na
mesma igreja que determina o
nosso crescimento, mas o que eu
faço com as oportunidades que
Deus tem me dado de crescer.

* Oséias 4:6. O meu povo foi
destruído, porque lhe faltou o
conhecimento; porque tu
rejeitaste o conhecimento,
também eu te rejeitarei, para que
não sejas sacerdote diante de
mim; e, visto que te esqueceste
da lei do teu Deus, também eu me
esquecerei de teus filhos.

* O conhecimento na qual o
profeta se referiu, não era o
secular ou científico, mas o saber
dos ensinamentos das coisas
celestiais. 

* Os sacerdotes descobriram que
manter o povo na ignorância era
mais promissor e lucrativo do que
lhes mostrar o caminho de Deus.

*  Isaías 5:13. Portanto o meu
povo será levado cativo, por falta
de entendimento; e os seus
nobres terão fome, e a sua
multidão se secará de sede. 

* Se no passado os sacerdotes
foram punidos quando fizeram o
povo errar e se perder pelo
pecado. Nos dias de hoje, também
não terá por inocente um
ministro do evangelho que deixar
de pregar a verdadeira palavra de
Deus.
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“Paz, eu sou a Melissa. 
Primeiro quero agradecer a oportunidade de estar dando essa
entrevista no jornal. Obrigada Apóstolos e a toda equipe do Jornal.
Quero contar como tenho sido uma missionária online, como eu
tenho connvidado meus amigos e meus primos para participar do
culto online. Eu mando os links do Youtube. E eu e minha mãe,
fazemos vídeo chamada com eles. 

Quero também contar uma experiência que eu tive com minha
professora. 
Eu estava tirando dúvidas com a professora, e ela ouviu de fundo a
web Rádio.  Então ela me disse:
-Nossa Mel que música linda. 
Então já falei: - É  a rádio da nossa igreja.
E eu aproveitei, já mandei o link da web Rádio, o link do Facebook
da igreja, mandei o link do Youtube, pro filho dela assistir os desenhos, e desde então ela
tem assistido os cultos e o filhinho dela os desenhos.
E eu estou muito feliz por isso.

E eu só tenho agradecer pela oportunidade, porque nós crianças somos missionário do
presente.
Deus abençoe a todos!”
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NOTÍCIAS DO AVIVAMENTO 

A IMPORTÂNCIA DO
COMPARTILHAR:

Mês de Outubro, mês das??Crianças!! 

E hoje a entrevista do mural não poderia ser
diferente. Melissa Almeida tem sido uma
verdadeira missionária online, não perdeu
nenhuma oportunidade desde quando começou a
aprender a usar as redes sociais para o
crescimento do Reino de Deus. 
E ela deu uma entrevista para nossa equipe, olha
só oque ela falou.

Essa imagem circula pelo Instagram, mostrando
como podemos ajudar a crescer um perfil do
Instagram. E porque não ajudar a crescer o reino
de Deus? Acesse agora o Instagram do
Avivamento :@igrejaavivanacoes e coloque em
prática, tem muito conteúdo e você pode ajudar
pessoas a encontrar e conhecer o Avivamento e a
palavra de Deus através do Insta!
CLICK NA IMAGEM E ACESSE JÁ 

Matéria e produção de Texto: Gabriela Machado
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Nesta semana o Pastor Domingos José Meque esteve mais uma vez em suas redes sociais
compartilhando a alegria de estar com os seus discípulos trabalhando na construção da Igreja
Evangélica Avivamento para as Nações na cidade de Beira. Não medindo esforços quando o
assunto é dedicar-se em servir ao Senhor por excelência e com todo o seu coração assim
como está escrito no livro de Colossenses 3:23 que diz: “E tudo quanto fizerdes, fazei-o de
coração, como ao Senhor, e não aos homens”, a obra está á todo vapor  e o principal alvo
desta obra é alcançar o máximo de almas para o Senhor, resgatar e salvar vidas que estão
perdidas, mais um dos projetos que foi plantado por Deus aos corações dos Apóstolos
Rowilson e Cristiane Oliveira, a vontade de Deus vem sendo cumprida naquele local. Mesmo
diante das dificuldades em que o mundo vem apresentando, Pastor Domingos vem
enfrentando as dificuldades com fé e ousadia, podendo ser vista com sua perseverança e
dedicação em anunciar a palavra de Deus independente do que esteja acontecendo, e com o
fruto do seu trabalho, hoje podemos ver jovens envolvidos com a obra orando e lutando pelas
vidas também, e como as bênçãos do Senhor só cresce podemos ver na vida de todos os
envolvidos a transferência da unção de levitas sobre suas vidas. Veja alguns destes momentos
nas imagens á seguir.

Cristãos perseguidos em Mianmar na Ásia
recebem ajuda da Portas Abertas durante a
pandemia.  Desde que encontraram Jesus, U
Myint Aung e Daw Merry Win passaram a ser
excluídos e insultados pelos familiares e
vizinhos, em Mianmar. Todos os acusavam de
serem traidores da fé budista e, por isso, não
foram mais considerados birmaneses. Antes
da pandemia, U Myint trabalhava como
assalariado na construção de estradas. 
Na ocasião, ele conheceu U Maung, com quem
compartilhou sobre Jesus. Então, o amigo e
irmão de fé foi viver com a família cristã.
Porém, o isolamento social por causa do
corona vírus fez com que os cristãos
perdessem o emprego e ficassem sem renda
para alimentar a família. Além disso, toda
ajuda distribuída na comunidade aos
necessitados foram entregues apenas para os
budistas. Mas ao saber da situação dos
cristãos, os parceiros locais da Portas Abertas
viajaram para encontrá-los. Na ocasião,
levaram palavras de encorajamento e
forneceram assistência imediata com
alimentos. “Neste tipo de situação de
pandemia, estou muito deprimido e sem
esperança. 

Cristianismo pelo Mundo 

Mais de 260 milhões de cristãos no
mundo enfrentam algum tipo de oposição
como resultado de sua identificação com
Jesus Cristo. Cristãos ao redor do mundo
tem negado seus direitos quanto à
liberdade religiosa, tornando-se
vulneráveis a hostilidades em diferentes
esferas da vida: na individualidade, na
família, na comunidade, na nação e na
igreja. 
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Cristãos são socorridos durante 
a pandemia  em Mianmar

Fonte: Portasabertas.org.br 
Matéria e Produção de Texto: Marina Antunes
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Esse é o número estimado pelo centro de
pesquisas da Portas Abertas, calculado por
meio de um questionário aplicado a
cristãos locais, e que classifica os 50
países onde a perseguição é mais severa.

A vida sem trabalho e sem renda é muito
difícil para um pai de família. Quando
recebo esse tipo de ajuda e encorajamento
de meus irmãos cristãos, percebo que
nosso Deus é aquele quem cuida de nós e
nunca nos abandona. Muito obrigado”,
conclui.

NOTÍCIAS DO AVIVAMENTO
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Durante um passeio com a família em uma
manhã de inverno no Lago St Louis, no Missouri,
o menino John Smith, de apenas 14 anos, sofre
uma queda e se afoga por mais de 15 minutos.
Chegando ao hospital, John é considerado morto
por mais de uma hora até que sua mãe, Joyce
Smith, ao lado do pai e de um Pastor, junta todas
as suas forças e pede a Deus para que seu filho
sobreviva. Sua prece poderosa é responsável por
um milagre inédito. 

Essa história é muito emocionante, faz com que
nós reflitamos sobre aquilo que confiamos,
prova que a oração pode ser ouvida quando feita
com devoção, mas acima de tudo, questiona se
acreditamos em um ser superior (Deus).

Herman Mendoza, depois de ter experimentado e
mergulhado de cabeça no mundo do crime e das
drogas, teve a oportunidade de conhecer Jesus  e
agarrou com todas as forças, hoje liberto ganha
muitos jovens através de seu testemunho. 
Esse é um caso que ocorreu nos Estados
Unidos...porém aqui no nosso ministério temos casos
de pessoas que também foram libertas dos vícios, e
um desses casos é do Lourinaldo.
Ele nos contou que bebia muito, saía do serviço e ia
direto pro bar, destruindo sua vida e também da sua
família. Vinha desde a avenida  Rebouças em São
Paulo  e parava em todos os bares que via e
continuava a beber.

Quando uma líder do Avivamento para as Nações Carmem Célia, estava  fazendo um trabalho
de aviva lar em sua casa, ministrando, orando por sua família,  ele nem dava importância
mas graças à Deus, ouve uma perseverança, e um dia ele parou pra ouvir e desde então sua
vida foi passando por uma transformação e hoje é um levita na casa do Senhor,  Deus tem
agido grandemente na vida dele, um levita cuida da obra do Senhor, ele nos contou da
imensa alegria que sente ao estar trabalhando na obra de Deus ao lado dos levitas,  o quanto
a comunhão, as conversas e orações o ajudaram. À partir do momento que entregamos nossa
vida pra Jesus, agora o desafio é crescer e entre os levitas o Lourinaldo tem crescido. De um
bêbado que era chutado pelas pessoas e totalmente desvalorizado, hoje um homem de Deus
transformado relatou sua líder Carmem Célia.
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"SUPERAÇÃO O MILAGRE DA FÉ"

O poder de Deus na 
vida do homem

A Campanha Nacional de Vacinação
contra a Poliomielite para crianças de até
5 anos começou  nesta segunda-feira (5). 
A mobilização vai até o dia 30 de Outubro
em postos de saúde de todo o país. A meta
do Ministério da Saúde é vacinar 95% das
11,2 milhões de crianças que estão na
faixa etária. Os órgãos de saúde alertam
que a população deve procurar o serviço
mesmo em meio à pandemia de Covid-19.
No dia 17 de Outubro, a vacinação será
reforçada com o dia de mobilização
nacional.

Fonte: CnnBrasil.com
Matéria e Produção de Texto: Marina Antunes
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A criançada está contando os segundos para chegar o dia da segunda
vigília kids. 

Confira abaixo alguns depoimentos e expectativas delas.
Venha participar desse mover também !!!

irmãos que a Paz esteja convosco, amém. 
Expectativa da vigília tá muito forte, eu fico muito
emocionado vendo as crianças participando e amo muito
ver isso e que em nome de Jesus as crianças venham
entender mais e mais o propósito de Deus. 
E eu gostaria que nessa vigília a gente criança pudesse
escolher música para tocar, pois eu amo escolher louvor. 
Eu gostaria de agradecer a oportunidade.

MOMENTOMOMENTOMOMENTO   
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KIDSKIDSKIDS

Estou muito ansiosa 
para a nossa vigília. 

Não vejo a 
hora de chegar. 

Paz meu nome é Rovilson, minha expectativa tá a
mil, quero que chegue logo sábado, a vigília das

crianças do Avivamento, cada ministração é uma
benção para mim.

Estou muito feliz e muito animada para vigília de
sábado, pois  a outra do sábado passado foi

muito abençoada, e eu creio que essa 
será mais abençoada ainda.

Desde já, quero agradecer aos Apóstolos 
por eu participar dessa vigília maravilhosa, 

Deus abençoe.

Rodrigo

Sofia Cristiane

Meu nome é Daniel  a expectativa da vigília
para mim tá tão grande que eu tô tão feliz
e também não vejo a hora chegar.
Só tenho que agradecer a vida dos nossos
Apóstolos, que fizeram a vigília toda para
nós e cada vigília para mim foi um
ensinamento e uma benção. Daniel

Melissa

Rovilson 
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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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