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Os filhos de Deus São as pessoas
mais inteligente da terra.

Deus é o melhor professor do universo e a igreja 
é melhor faculdade da terra.

Porque o Senhor dá a sabedoria, e da
sua boca vem a inteligência e o
entendimento.”

  Provérbios   2:6   

“Nele estão escondidos todos os
tesouros da sabedoria e do
conhecimento.”

  Colossenses   2:3   NVI  

“Por essa razão, desde o dia em que
o ouvimos, não deixamos de orar por
vocês e de pedir que sejam cheios do
pleno conhecimento da vontade de
Deus, com toda a sabedoria e
entendimento espiritual.”

  Colossenses   1:9   NVI  

A esses quatro jovens Deus deu
sabedoria e inteligência para
conhecerem todos os aspec tos da
cultura e da ciência. E Daniel, além
disso, sabia interpretar todo tipo de
visões e sonhos. Dn 1:17 Tudo começou quando

cientistas perceberam que
somente o Quociente
Intelectual (QI) e o Quociente
Emocional (QE) não eram
suficientes para desenvolver as
capacidades humanas.

A manhã vão ver as
características dos inteligentes

espiritual 

Quando Jesus afirma que é a luz
do mundo (João 8:12), que no
hebraico significa
conhecimento, Ele está
querendo dizer: o Meu
conhecimento e Minhas ideias
vêm para você.

O estatístico inglês Francis Galton fez
a primeira tentativa ao criar um

teste padronizado para classificar a
inteligência de uma pessoa.

Inteligência
Espiritual

- Quociente Intelectual (QI) 
Enquanto o QI resolve primordialmente
problemas de lógica.

- Quociente Emocional (QE) 
Nos ajuda a avaliar as situações e a
reagir a elas de forma adequada, levando
em conta os próprios sentimentos e os
dos outros.

- Quociente Espiritual (QS) 
A inteligência espiritual,
também chamada de QS (do
inglês spiritual quocient), é a
inteligência que leva o ser
humano, criar situações novas,
a perceber, por exemplo, a
necessidade de mudar de rumo,
de investir mais num projeto do
que em si próprio.

Estudo de Apóstolo Rowilson Oliveira 
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Mas o Senhor escolheu as coisas loucas desse
mundo pra  confundir as sábias 

1 co 1:27.

Glória a Deus, tivemos mais um encontrão de jovens abençoado e o JOAN
estava lá,  pegando depoimentos, entrevistas e experiências de alguns jovens
loucos por Jesus.

O Júlio, que é  um jovem de Jandira -Sp  sempre vem participar dos
eventos presenciais na igreja Sede de São Paulo e ele nos contou como
tem sido pra ele todas essas experiências:

"Eu tenho sido muito  fortalecido pelas lives , cada culto presencial. E o encontrão de
jovens que foi uma benção,  foi algo tremendo em nossas vidas, e nós somos loucos por
Jesus, queria contar aqui uma experiência que tive fazendo a obra de Deus,  fomos fazer
um avivalar na casa de uma senhora,  nós estávamos andando na chuva e sem guarda-

chuva, ali batalhando pelas vidas , quando chegamos na casa da senhora ela falou: vocês
são loucos? Pregar a palavra na chuva? Foi muito bom ouvir isso, porque realmente somos

loucos de Jesus, creio que muito mais o Senhor tem a fazer em nossas vidas. Amém." 

Jovens realmente sendo impactadod e transformados pela palavra de Deus.

Gabriel nos contou de como estava se sentindo no Encontrão de Jovens,  e
de uma forma bem alegre e sentimento de gratidão :

"É uma alegria imensa está com os irmãos em comunhão, na presença do Senhor,  muitos
jovens sendo usados tremendamente nessa semana, tema maravilhoso. 

 Enquanto muitos jovens estão traficando,  muitos no crime, aqui a igreja Evangélica
Avivamento para as Nações está acolhendo os jovens e usando seus talentos pra ganhar

outros jovens,  fazendo o bem para receber aquela coroa que está preparada para aqueles
que forem fiéis até o fim,  guardando tesouros no céu, é isso que a igreja está fazendo"

assim diz o Gabriel impactado depois de um encontrão de jovens abençoado.

O Leonardo nos contou que estava há algum tempo afastado, mas fez
questão de nos falar o quanto estava com saudades:

relatou também que é muito bom ter aquela sensação gostosa
 de ser acolhido  novamente.

"confesso mesmo, que eu estava com saudades disso, e pude sentir
aquela sensação gostosa de ser acolhido. Muito bom mesmo"

"Foi muito bom, ter voltado depois de um tempo que estive afastado" 

  Aqui vemos a importância da perseverança com um discípulo, o Senhor
tem acrescentado jovens preciosos e muito mais ele tem a fazer por nós.
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Pra fechar a semana tivemos a
#VIGÍLIADOAVIVAMENTO com mais de 21 mil
pessoas alcançadas, mais de 280 curtidas, mais
de 5 mil comentários. Salas abertas,
compartilhamentos, marcações. Assim foi a
vigília online e no presencial com jovens e
vidas sedentas pelo mover de Deus que houve
naquele local. Na vigília testemunhos
fenomenais foram contados por líderes e em
vídeos por jovens que estão se achegando na
família do Avivamento. De forma tão simples e
bem clara os jovens que deixaram ali seus
testemunhos, cativou quem esteve conectado
na live, cada um com seu jeitinho de contar,
impactaram quem passou pela live do
Avivamento. A vigília dos jovens deste final de
semana foi além de canções e apresentações,
mas o que se pode ver, foi um romper de
cadeias, libertações, transformações. 
Não podemos deixar de mencionar o trabalho
de áudio e visual da equipe de mídia, que mais
uma vez surpreendeu a todos em conteúdos
visuais. Não perca tempo,  e venha participar
desse AVIVAMENTO! As vigílias acontecem as
22h horas aos Sábados, presencial na igreja
Sede de São Paulo e online na página do
Facebook! 

Nesta última semana tivemos a semana inteira em
especial com a palavra voltada aos Jovens. Apóstolos
Rowilson e Cristiane Oliveira ministraram sobre a vida
dos jovens durante toda a semana trazendo uma
palavra de encorajamento e despertamento sobre a vida
daqueles que estavam ligadinhos na live.

disse Apóstolo Rowilson na web Radio Aviva Nações,
deixando uma palavra aos jovens.  
Com muita ousadia e propriedade Apóstolo Rowilson
Oliveira falou de suas experiências como jovem, e
também deixou como exemplo  servos e servas de Deus
JOVENS, que estão descrito na bíblia.  Como Ester que
de órfã se tornou rainha, e José de escravo à governador
do Egito. 
Se você perdeu essas ministrações e estudos
maravilhosos, confira em nossa página do Facebook .

Feriado prolongado o Avivamento não
perdeu nenhuma chance de poder envolver
a todos. 
No sábado com a vigília do AVIVAMENTO,
Domingo Culto, Segunda ENCONTRÃO DE
JOVENS todos presenciais e online. Não
tinha como não se envolver nesses eventos
abençoadíssimos.
Quem presenciou tanto online como
presencialmente, de alguma forma pode ser
afetados pelo mover de Deus. 
O ENCONTRÃO DE JOVENS, assim como
todos os anos acontece dia 7 de Setembro,
nesse ano não foi diferente. 
Mas com um jeitinho especial, o encontrão
foi transmitido online ao vivo, e muitos
daqueles que não puderam estar na Igreja
Sede pode acompanhar o mover em casa. 
Na Igreja Sede, muitos dos jovens que
estavam presentes, eram vidas que estão
chegando no Avivamento graças ao projeto
Aviva@nline. Projeto esse que tem
alcançado muitas almas para Jesus.  
Com muito louvor com o grupo Revive
Nations e Pagode do Avivamento, palavras
ministradas por Pastores e Líderes.
A live do Encontrão pode ser assistida na
página da Igreja.  Acesse clicando.
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SEMANA: JOVENS E OS PROPÓSITOS DE DEUS 

Proidução de Texto 
Gabriela Machado

#VIGÍLIADOAVIVAMENTO
FECHAMENTO DO FERIADO

PROLONGADO

"Muitas vezes os jovens que estão
dentro das igrejas, acham que não

tem força"
A tua força é Espiritual. É no campo ESPIRITUAL”
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Você Sabia? Na época bíblica os nomes não
eram colocados por acaso. Os nomes
tinham haver com alguma característica, 
 ato profético ou algo que lembrasse a
dicção de alguma palavra que
assemelhava as características, gênio e
afeição da criança.

Os nomes também simbolizava um ato
profético de bênção até mesmo de
maldição.  Os nomes escolhidos não
somente para um nascimento de uma
criança , mas também para regiões e
lugares específicos. 

Avital 
Do hebraico, significando "pai do orvalho". 
 
Baruch 
Do hebraico, significando "abençoado", 
 
Boris 
Do eslavo, significando "guerreiro que luta" 
 
Elijah 
Do hebraico, significando "o Eterno é meu
D’us". 
 
Joel 
Do hebraico, significando "Deus está
querendo". 

Há anos alguns missiologistas tem falado de um
crescimento explosivo da igreja no Irã. 
Agora eles dispõe de dados atuais para suas
afirmações. 
Foi feita uma pesquisa com 50.000 Iranianos,
sendo que 90% dos entrevistados moram no Irã,
1,5 Se declaram cristãos,  esse foi um
levantamento feito pelo GAMAAN, um grupo de
pesquisa com sede na Holanda. 

Ao observar a população de aproximadamente
50 milhões de adultos alfabetizados no Irã, é
possível apontar pelo menos 750.000 seguidores
de Cristo. De acordo com o GAMAAN, o número
de cristãos no Irã é “sem dúvida na ordem de
várias centenas de milhares e está crescendo
além de um milhão”.
Os cristãos armênios e assírios tradicionais no
Irã somam 117.700, de acordo com as últimas
estatísticas do governo.
Especialistas cristãos entrevistados pelo site
Christianity Today expressaram pouca surpresa,
mas os dados podem fazer uma diferença
significativa para a igreja iraniana.

Em Minnessota havia muitos tumultos e
protestos violentos por causa da morte de
George Floyd, mais em Wisconsin, servos de
Deus ousados, que dão a cara pra bater
mesmo,  foram as ruas cultuar ao Senhor
Jesus,  mesmo em meio ao tumulto.  Em
Minnessota deu-se início com Dr.Charles e o
Pastor Lindsay Karuko da internacional
Outreach Church em Burnsville,  onde esses
distúrbios foram substituídos por cultos , e o
resultado não poderia ser outro centenas de
pessoas entregaram a vida pra Jesus e foram
batizadas. Enquanto ocorriam os batismos,
uma mulher veio à frente para testificar
como Deus a curou. Ela era apenas uma
espectadora que agora se tornou uma cristã,
pois entregou sua vida a Jesus durante o
culto. “Ela sentiu Deus pedir para ela sair de
casa, foi como se expressou”, disse Eileen
Berglund, uma das testemunhas. “Então ela
veio mancando até aqui. Ela não estava bem.
E então, ela foi batizada e adorou. Em 20
minutos, ela disse: 'Oh, minha dor nas
costas passou completamente’”.
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No hebraico, o fato de que o nome da
pessoa representa sua força vital é
insinuado pela palavra neshamá (alma),
cujas duas letras intermediárias formam a
palavra shem (nome).

Ou seja  a palavra shem, nome, tem o
mesmo valor numérico que tzinor.

Nos dias de hoje não é muito diferente. 
 Porém alguns escolhe os nomes pela
beleza do nome e não por seu significado.
Você já parou para pesquisar o significado
de seu nome?

Qual é o significado de seu nome?

MESMO COM A PERSEGUIÇÃO, 
NÚMERO DE CRISTÃOS NO IRÃ 
PASSA DE 1 MILHÃO

APÓS CULTO DE RUA ,CENTENAS
 DE PESSOAS SÃO BATIZADAS EM

CIDADE AMERICANA

CRISTIANISMO 
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Esse é o
resultado 

de 
tomarmos

uma 
atitude

diferenciada.
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Mariana e Caculé vem
trazendo explicações

maravilhosas sobre quem é Jó.
Ei você criança, já ouviu falar
de Jó, sabe quem foi Jó?

No vídeo fala sobre a
fidelidade de Jó ao Senhor, a

fidelidade a Deus
independente de qualquer

coisa.
Click na imagem e bora

assistir!
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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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