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Desta vez a semana do Avivamento foi sobre o
tema: Eis que ponho diante de vós a benção e a
maldição que está escrito em Dt 11:26.
Quem esteve acompanhando as lives pode
aprender que o Senhor dispõe pra nós a benção
e a maldição e que dependendo das nossas
plantações colheremos os frutos.  O Senhor nos
fala que quando obedecemos a sua palavra as
bênçãos do Senhor nos acompanharão, 
 seremos abençoados em tudo que fizermos,
em todo lugar que formos, porém quando
somos negligentes, ou seja, desobedecemos
sua palavra atraiRmos  maldição sobre nossa
vida,  maldição essa que não sai com oração
mais somente quando estivermos dispostos a
obedecer a voz do Senhor.

E a vigília foi assim,  sobrenatural.
Depois de uma semana de ministrações
impactantes e assim como na semana a vigília
não foi diferente, foi um trabalhar
maravilhoso de Deus sobre as vidas.
Mostrando a importância de estarmos em
obediência a palavra de Deus, de estarmos
focados e envolvidos na obra dele, pois o
Senhor tem compromisso com a palavra dele,
se ele fala que se obedecermos a palavra
seremos abençoados e Ele cumpre. Exemplo
disso vimos os missionários Antônio Franck e
Andreia Rayane falando ousadamente do que
Deus tem feito em suas vidas, tudo aconteceu
porque eles decidiram obedecer ao Senhor e
podem desfrutar das suas bênçãos, hoje são
locutores abençoados da web rádio aviva
nações e fazem parte da equipe da mídia, ou
seja decidiram obedecer ao Senhor e a palavra
se cumpriu na vida deles.

O Senhor Jesus Cristo através da vida de
nossos profetas Apóstolos Rowilson e
Cristiane de Oliveira tem nos ensinado
que através da obediência seremos muito
abençoados. Tivemos também nosso
momento kids dedicado aos nossos
pequenos missionários do presente, é
impactante ver a participação deles.
E nosso De Jovem pra Jovem, contou com
testemunhos tremendos de jovens
abençoados compartilhando sua trajetória
de como também resolveram obedecer a
palavra do Senhor e hoje podem desfrutar
das suas bênçãos, é maravilhoso demais
quando somos abençoados e podemos ver
o agir de Deus através da nossa vida como
ouvimos do missionário Vitor Barbosa.

Todas as semanas nossos apóstolos tem
trazido ministrações que enriquecem
nossa vida, ensinamentos que  dá
crescimento espiritual para todo aquele
que está focado. A benção é muito
importante,  inclusive o livro de
deuteronômio é o livro da obediência e a
obediência está ligada a benção,  e isso em
tudo,  por exemplo quando um filho
obedece seu pai ele é abençoado, da
mesma forma nós como filhos quando
obedecemos nosso pai que é o Senhor nós
atraimos benção sobre nossa vida, tudo
isso pudemos aprender dentro do tema
benção e maldição.

Avivamento para as Nações nesse final de
semana realizou a consagração com todos os
embrionários do ministério,  momentos
riquíssimos de aprendizado.
Momento de ministrações, aprendizado com
equipes de mídia e levitas. 
Um momento de busca e quebrantamento
com Pr Renan, ministrando  a todos aqueles
que tivessem alguma mágoa ou alguma coisa
que prendesse em seguir em frente a
caminhada com o Senhor, liberação de
perdão, libertação do medo.
Cremos que foi um momento maravilhoso
para todos os embrionários.
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Ex-ministro da Fazenda e atual chefe da
equipe econômica do estado de São Paulo,
Henrique Meirelles afirma que a retomada
da economia brasileira nos últimos meses
dá tração suficiente para que o país entre
2021 sem a necessidade da manutenção
dos auxílios lançados pelo governo federal
para minimizar os impactos da pandemia
do novo coronavírus. Em entrevista à
Jovem Pan, o presidente mais longevo do
Banco Central diz que a alta de 7,7% do
Produto Interno Bruto (PIB) no terceiro
trimestre de 2020 não é brilhante, mas
indica que o Brasil encontrou a direção
correta. “Não é algo para se comemorar
como se o Brasil estivesse tido um
desempenho excepcional, mas é bom e dá
confiança de que estamos superando a
crise.”

Com a proximidade do Natal, o sábado (5)
foi ainda mais movimentado nas ruas
comerciais do centro de São Paulo. Em
plena pandemia, teve aglomeração, falta de
máscaras e irresponsabilidade. A Rua 25 de
Março, maior centro de compras da capital
paulista, amanheceu lotada. Apesar do
retrocesso para a fase amarela do Plano São
Paulo, a circulação de pessoas foi intensa, e
o que se pôde observar é que infelizmente
nem todo mundo está preocupado com a
pandemia. Tem gente que até já descartou o
uso da máscara, outros usam o item de
proteção da forma errada. Tem até comércio
permitindo aglomeração, sem oferecer
nenhum tipo de segurança.

1. Combater vírus, fungos e bactérias
2. Prevenir o câncer de cólon
3. Proteger a saúde do coração
4. Melhora doenças inflamatórias
5. Evitar doenças respiratórias
6. Manter o cérebro saudável

 Preparo para Chá de alho
O chá deve ser preparado com 1 dente de alho
por cada 100 a 200 mL de água. 
Para isso, deve-se colocar o alho picado e
amassado na água fervente e deixar repousar
por  5 a 10 minutos. Depois retirar do fogo,
coar e deixar esfriar.

Mas essa irresponsabilidade promete estar
com os dias contados. Na última quinta-
feira (3) o governador de São Paulo, João
Doria, do PSDB, prometeu endurecer a
fiscalização e anunciou a contratação de
mil novos agentes, que vão trabalhar em
uma força-tarefa fiscalizando o uso
correto da máscara, distanciamento social
e restrições de atendimento ao público.
De acordo com o governo, desde Julho, a
vigilância sanitária estadual já realizou
cerca de 110 mil inspeções e aplicou mais
de mil multas por descumprimento aos
protocolos de segurança da covid-19. 
No total, foram autuados 828
estabelecimentos e 344 pedestres.
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Assim começou a nota dada pelo Instagram
oficial do CEAGESP. Na quinta feira (03) a
equipe do 5° Batalhão de Polícia de Choque
esteve no entreposto da capital, para
reforçar o compromisso da direção da
Companhia pela tranquilidade e segurança
de todos os comerciantes e frequentadores
da CEAGESP.

"Criminalidade, tráfico de drogas e práticas
irregulares não são toleradas na nossa

cidade". Assim começou a nota dada pelo
Instagram oficial do CEAGESP. 

"Mostrar que em nosso espaçado não há
mais espaço para criminosos" terminou

dizendo a nota na rede social. 

CEAGESP COMBATE À
CRIMINALIDADE 

RUAS DO BRÁS, NO CENTRO DE SP,
REGISTRAM CONGESTIONAMENTO
 E LOTAÇÃO NESTA  SEXTA-FEIRA

Este alimento é rico em compostos
sulfurados, em que o principal é a alicina,
que proporciona o cheiro característico do
alho, sendo um dos grandes responsáveis
pelas suas propriedades funcionais. Além
disso, o alho também é rico em vários
minerais que nutrem o organismo, como
potássio, cálcio e magnésio. Pode ser usado
como um medicamento natural para
complementar o tratamento de vários
problemas de saúde, como infecções por
fungos ou pressão alta, por exemplo.
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Cerca de 260 milhões de cristãos enfrentam
algum tipo de perseguição pelo fato de creem
e servir á Jesus Cristo. As repressões são desde
itens básicos de saúde, higiene e alimentação,
mas não para por aí muitos acabam sendo
presos, espancados e mortos por não negar
sua fé.  No Irã duas meninas foram presas por
oito meses em uma das prisões mais
conhecidas e relatam que tiveram que dormir
no chão com aproximadamente 40
prisioneiras e passaram por 40 dias de
interrogatórios a fim de negar sua fé ou dar
nomes dos participantes da célula. Em meio a
pandemia muitos cristãos estão tendo que
decidir entre comer ou negar Jesus, como é o
caso do Sudeste  Asiático, África Ocidental e
na Região do Golfo, onde estão escolhendo a
ficar com fome do que se converter ao Islã.

O Observatório da Dívida Social da
Universidade Católica da Argentina (UCA)
informou ontem que ao final do terceiro
trimestre de 2020, a população carente da
Argentina havia atingido 44,2%, um
aumento de 3,4% em relação ao mesmo
período de 2019. Quando considerado o
número de domicílios, o índice atingiu
34,9%, alta de 2,2%. “Devido aos efeitos da
crise do COVID-19, a capacidade financeira
das famílias argentinas se deteriorou
repentina e significativamente, com um
impacto regressivo sobre a pobreza”,
afirma o relatório. O documento afirma
ainda que “a nova situação paralisou ainda
mais o investimento, o consumo e as
oportunidades de emprego na economia
formal, abrandou o ritmo de retomada do
plano e prejudicou especialmente as
pequenas e médias empresas e aprofundou
a relação entre a informalidade econômica.
Pobreza e exclusão social".

POBREZA NA ARGENTINA ATINGE
MAIS DE 44% DA POPULAÇÃO

Homem paralisado há 15 anos é Batizado. 
Aos 14 anos Benjamin Pratt sofreu um
acidente de carro junto com seu amigo, o
qual o deixou completamente paralisado e
seu amigo perdeu a vida. Hoje com 29 anos
só se comunica piscando os olhos, e
desejava muito ser batizado, após 15 anos
completamente paralisado ele foi batizado
com a ajuda de Paul Spencer, gerente de
Operações de Centro Médico e com os
outros funcionários que vinham cuidando
dele todos estes anos, Paul afirma que
chorou ao presenciar o batismo do seu
paciente e que ele não parava de sorrir para
todos que estavam conduzindo ele para as
águas.
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Em oito dias, a missão "Kayapó" levou
profissionais de saúde e mais de três
toneladas de suprimentos médicos para
fortalecer o combate à pandemia do
coronavírus em comunidades indígenas.
Sob a coordenação do Ministério da Defesa
e do Ministério da Saúde, a operação
interministerial terminou em Norte
Urlandiadour, no Pará. Desde 17 de
Novembro, uma equipe de mais de 60
pessoas e 26 profissionais já beneficiou
mais de 5 mil índios Kayapó, entre
médicos, enfermeiras, técnicos de
enfermagem e veterinários da Marinha,
Exército e Aeronáutica.
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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
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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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