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PILARES DO CRESCIMENTO ESPIRITUAL

Mural Aviva Online #missionáriokids: HADASSAH
UMA MISSIONÁRIA DO PRESENTE

O IMPACTO E A EXPECTATIVA DA
#VIGÍLIARESGATANDO: MOMENTO ENTREVISTA
COM Isabelle Oliveira 

MOMENTO KIDS: 
DESENHO NOVO E DESAFIO!

SAÚDE E POLÍTICA

Clima: efeitos de calor excessivo
Dica de Saúde: Como manter uma saúde saudável
em dias muito quentes
As Embalagens misteriosas de sementes vindo da
Ásia para o Brasil
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* Precisamos ler e estudar a palavra de
Deus para desenvolver com Ele um
relacionamento e uma ligação profunda.
Para alcançar e manter essa relação
maravilhosa com o amoroso Deus do
universo, é preciso investir tempo com 
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PALAVRA DOS APÓSTOLOS 

Pilares do crescimento espiritual
Apóstolo Rowilson de Oliveira 

A Bíblia diz que Uzias iniciou seu
reinado temendo, buscando e
rendendo culto a Deus. 

Ele fazia o que era reto perante o
Senhor e Deus o abençoou 

(2 Crônicas 26). 

Ele foi muito amado por seu povo, e
reconhecido como um grande rei.
Durante muito tempo ele se
espelhou no sacerdote Zacarias,
enquanto fez isso seu governo
prosperou em tudo.

*Dedicar tempo diariamente a palavra de Deus ( Que todas estas palavras que
hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus
filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver
andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as
como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das
portas de sua casa e em seus portões.”
Deuteronômio  6:6-9  NVI.

* Buscar ao Senhor  Salmos 105:4 ARC. Buscai ao Senhor e a sua força; buscai
a sua face continuamente. 
Colossenses 3:1 ACF. PORTANTO, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as
coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus.
2 Crônicas 26:3-5 NVI. Uzias tinha dezesseis anos de idade quando se tornou
rei e reinou cinquenta e dois anos em Jerusalém. Sua mãe era de Jerusalém e
chamava-se Jecolias. Ele fez  que o Senhor aprova, tal como o seu pai
Amazias; e buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor
de Deus. Enquanto buscou ao Senhor, Deus o fez Prosperar.”

Ele, absorvendo Sua Palavra, meditando nela, deixando-a penetrar em nossos
corações e pensamentos, fundamentar nossas decisões e guiar nossas ações.
Josué 1.8 revela com clareza o segredo para o sucesso da vida nestas palavras:
“Não se aparte da tua boca o livro desta lei; medita nele dia e noite, para que
tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Então, farás
prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido.”
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Crianças que se pode conhecer só pelo seu procedimento, isso nosso ministério tem bastante. Um
exemplo disso é nossa missionária online Radassah, ela é resultado de um Ministério que mesmo
em tempos de pandemia, não deixou os pequeninos de lado, muito pelo contrário tem investido
grandemente na vida de cada um.
E Radassah claro que não ficaria sem dar uma entrevista para nós ela disse que usa o celular da
mãe pra abrir a sala de vídeo, convida os amigos, colegas da escola pra participar dos cultos,
chama também as crianças do aviva lar. Suas discípulas ouvem a web rádio, mas ela esclarece ,
sempre usa as plataformas digitais com a autorização da sua mamãe Renata.

Em meio a uma pandemia, onde tudo parece difícil, crianças ousadas e avivadas essa é a
realidade do nosso ministério, onde investe mesmo na vida dos pequenos, é o resultado de
uma dedicação voltada para os profetas do presente. 
Aqui agora temos a nossa missionária Isabelle, pequena guerreira do Avivamento que vem
trazendo pra nós sua expectativa pra vigília Kids parte 2,ela também que semana passada
usou toda a sua criatividade na vigília resgatando trazendo um vídeo bem interativo, com o
jogo pk xd ela usou para construir uma igreja kids. Isso mesmo aquilo que as crianças tanto
usa para meios de diversão Isabelle usou além para brincar, ela trouxe o reino de Deus e
envolveu a todos que estavam na vigília.
E olha só o que ela disse pra gente:
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A IMPORTÂNCIA DO
COMPARTILHAR:

ENTÃO DISSE JESUS: "DEIXEM VIR A MIM AS
CRIANÇAS E NÃO AS IMPEÇAM; POIS O REINO 

DOS CÉUS PERTENCE AOS QUE SÃO 
SEMELHANTES A ELAS".

MATEUS 19:14

Não diferente do que está escrito,as crianças
tem um papel muito significativo na bíblia.
Acompanhe agora mais uma criança
abençoada do Avivamento!

Além disso, ela conta pra gente que sua discípula Ester tem
participado de tudo, inclusive ouvindo a nossa Web Rádio
 Aviva Nações. 
E em primeiríssima mão, com exclusividade Radassah
conta que sua participação na vigília será abençoada,
porque preparou surpresas com sua célula. Então você não
pode Perder! 
Que riqueza ter crianças envolvidas com as coisas de Deus. 
Parabéns  Radassah e  a todas as crianças envolvidas na 
obra de Deus e sendo missionárias do presente!

Matéria e Entrevista: Gabriela Machado 
Produção de Texto: Rosário Regiane

Paz a todos aqui quem está falando é a
Isabelle, e hoje eu quero falar da nossa
segunda vigília Kids, está sendo um privilégio
muito grande para nós crianças ter 2 vigílias. 
Estou em uma expectativa muito grande pra
esta vigília, porque quero ver as crianças que
não apareceram na semana passada, se
apresentarem tenho certeza que será uma
benção assim como foi a outra, finaliza ela.

SÁBADO VOCÊS NÃO PODEM PERDER A
VÍGILIA RESGATANDO ÁS 20H  NO
FACEBOOK DO AVIVAMENTO! Entrevista Gabriela Machado

Produção de Texto: Rosário Regiane

EVENTOS  DO AVIVAMENTO 
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O governador João Doria anunciou no
último dia 07 que os testes em alunos e
servidores da rede estadual  dará início na
próxima semana (13), o objetivo é mapear
os níveis de infecções na rede estadual e
aos poucos de maneira segura, todos os
procedimentos são  acompanhados pela
área da Saúde, com  isso ajudando o
governo a pensar em estratégias
adicionais na volta as aulas no estado no
qual foi autorizado o retorno, mesmo que
ainda seja opcional. 

O governo afirma que vai testar mais de
10 mil alunos e 9,3 mil servidores, esses
testes vão abranger mais de 20
municípios, a escolha será por meio de
sorteio e pretende testar 100 alunos por
escola, diferente dos servidores que todos
serão testados, o teste á ser realizado
serão do tipo RT-PCR, que são amostras
coletadas com cotonetes inseridos no
nariz e garganta.

Após uma pequena passagem de frente fria na
grande São Paulo e no Rio de Janeiro, esta
semana o calor voltou com  força na grande
parte do Brasil. Foi possível serem  vistos
efeitos preocupantes assim  como ocorreu na
zona rural de Ipuã (SP) onde as temperaturas
registraram 39°, e com temperaturas altas  a
cidade vem enfrentando uma série de
incêndios, e já foi  registrado como uma das
cidades com o maior nível de incêndio. 
Mas o que veio chamar também atenção
nesta semana foi o fato do clima estar quente
com a combinação de ventos, provocou o 
surgimento do fenômeno  funil de fogo que se
alastrou pela vegetação rasteira. 
Caminhões-pipa das usinas têm ajudado no
combate ao incêndio, acompanhe a seguir a
imagem deste fenômeno.

Ainda não há resultados preliminares e a
unidade afirma que as análises são demoradas
e passam por várias etapas. Além de
determinar os tipos de sementes, a pesquisa
também fará diagnósticos fitossanitários. Até
o momento, o laboratório profissional recebeu
56 embalagens de materiais. Após relatos do
recebimento das sementes "misteriosas" nas
redes sociais, o Mapa emitiu um alerta sobre
os riscos do produto. De acordo com a pasta, a
manipulação dos materiais pode propagar
pragas, como ervas daninha, e até doenças
que não existem ou já estão erradicadas no
Brasil.

Para se manter saudável, evite as horas
mais quentes do dia, use roupas leves de
algodão, beba pelo menos 2 litros de
água durante o dia e evite ficar em
ambientes fechados e com muito calor.
Dessa forma, problemas comuns como
desidratação e queimaduras causadas
pelo calor podem ser evitados. 
Portanto, é importante atentar para a
qualidade dos alimentos e usar
repelente, principalmente à noite.
Outras dicas que podem ajudar a manter
a saúde são:

As sementes "misteriosas" enviadas para
consumidores que fazem compras online
estão sob investigação no Laboratório Federal
de Defesa Agropecuária de Goiás. Segundo o
Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (Mapa), esses produtos vêm
da Ásia, da Malásia e da China. O envio de 147
embalagens para residentes no distrito
federal e em 17 estados, como exemplo São
Paulo, Rio de Janeiro, Alagoas, Amapá, Bahia,
Ceará, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas
Gerais.
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AS EMBALAGENS MISTERIOSAS 
DE SEMENTES VINDO 

DA ÁSIA PARA O BRASIL

Fonte e Foto: O tempo
Pesquisadora: Ev. Katia Cristina
Produção de Texto Talita Andrade

DÓRIA ANUNCIA TESTES 
PARA A REDE ESTADUAL

 DE ENSINO

Fonte: Uol
Pesquisa e Produção de Texto: Cátia Ramos

DICA DE SAÚDE: 
COMO MANTER UMA SAÚDE

SAUDÁVEL EM DIAS 
MUITO QUENTES

1. Evitar o sol entre as 12h e 16h
2. Praticar atividade física 
3. Evitar refeições pesadas
4. Manter o ambiente arejado

Fonte: Tua saúde
Pesquisadora: Gabriela Machado

Texto Talita Andrade

EFEITOS DO CALOR EXCESSIVO

Fonte: G1
Matéria: Gabriela Machado
Produção de Texto: Cátia Ramos
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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 

Coluna Extra 
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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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