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“O escritor grego, Porphyry tentou
destruir a credibilidade das
Escrituras/Bíblia no ano 304 DC. No
processo, ele escreveu quinze livros
contra a Bíblia e o Cristianismo em
geral. As Escrituras/Bíblia ainda está de
pé (e ainda mais forte que antes). E
sobre Porphyry, bem, vamos pensar
assim: você pode nomear seus quinze
livros? Alguém pode mencionar pelo
menos um deles? Porphyry é uma das
várias pessoas que, ao longo da história
tentaram queimar, destruir, considerá-
la fora da lei, restringir, ridicularizar ou
desacreditar nas Escrituras/Bíblia.

O ateu Robert Ingersoll uma vez
declarou: “dentro de 15 anos eu terei a
Bíblia enterrada num necrotério”.
Bem, dentro de 15 anos, Robert
Ingersoll foi enterrado num cemitério,
mas a Bíblia ainda vive!

Nos anos 1700 o escritor ateu francês
Voltaire teria dito: “dentro de 100
anos, a Bíblia e o Cristianismo serão
varridos da existência e passarão à
história”. (um dos criador do
Iluminismo ideias revolucionárias,
iluminista era contra as igrejas,   
 Voltaire, ligado à alta burguesia, em
de 50 anos, Voltaire foi varrido da
existência e passou à história e a
Sociedade Bíblica de Genebra usou a
casa de Voltaire e sua editora para
imprimir e distribuir milhares de
Bíblias.( Mateus 24:35. O céu e a terra
passarão, mas as minhas palavras não
hão de passar). o Museu Britânico
pagou 500.000 libras por um antigo
manuscrito da Bíblia, enquanto ao
mesmo tempo em Paris, um dos livros
de Voltaire foi vendido por 8 centavos.

Outro exemplo é um escritor grego de
sátiras, de nome Luciano de Samósata
que escreveu dois livros no século dois
para ridicularizar as Escrituras/Bíblia.
Esses dois livros foram chamados O
Diálogo dos Deuses e O Diálogo dos
Mortos. Há uma chance extremamente
boa de você não ter uma cópia de cada
um desses livros em sua biblioteca
pessoal.

Se Porphyry e Luciano tivessem lido as 
 Escrituras Sagradas/a Bíblia ao invés de
atacá-la poderiam ter economizado um
bocado de tempo. ( Salmos 12:6. As
palavras do SENHOR são palavras puras,
como prata refinada em fornalha de
barro, purificada sete vezes.7. Tu os
guardarás, SENHOR; desta geração os
preservarás para sempre).
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PALAVRA DOS APÓSTOLOS

Perseguição das Escrituras
Realmente um grande milagre as Escrituras / Bíblia ter chegado a
nossos dias, pois foi o livro mais atacado em toda terra, só por uma

força Maior ele chegar ate nós!

No ano 303 dC, o imperador romano
Diocleciano aprovou um edito para
impedir os cristãos de adorarem a Deus
e para destruir suas Escrituras. (  Isaías
40:8. Seca-se a erva, e cai a flor, porém a
palavra de nosso Deus subsiste
eternamente).

Por Apóstolo Rowilson Oliveira 
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Na África em Moçambique a alegria em servir
ao Senhor continua. 
Apóstolo em live relatou o trabalho do Pastor
Domingos Meque, que continua com esforço
total na obra, e Deus tem acrescentado vidas
no Avivamento em Beira. 
Através das redes sociais do Pastor vemos o
crescimento da igreja, a comunhão e a alegria
de poder estar na casa de Deus aprendendo de
sua palavra. 
O Projeto Resgatando Crianças para Jesus
também está presente em Moçambique.
Muitas crianças tanto a oportunidade de
ouvir a palavra, aprender e ter experiências
na casa de Deus. 

 
Click na imagem e tenha a oportunidade de
assistir algum dos vídeos publicados na rede
social do Facebook do Pastor Domingos.
E seja um semeador nesta obra, as obras para
um centro de missões ainda estão em
andamento, quer colaborar com este projeto? 
Entre na nossa página do Facebook e
acompanhe o projeto e fale com seu líder.

Porque orar? Porque tanta dedicação a uma vida se não ganharemos nada em troca? 
A resposta é bem simples...
O amor de Deus está em nosso coração, coração esse que pulsa por almas que tem o seu
prazer em ver as pessoas bem e felizes com Jesus. 
O Ministério Avivamento para as Nações tem um compromisso tremendo de jejum e oração o
que resuta em tudo isso? Testemunhos maravilhosos do cuidado de Deus para com seu povo,
exemplo disso o Joan trás você leitor o testemunho do José Domingos Alves contado pela
Luzia.
José que estava desaparecido havia sete dias, ela conta que logo passou a situação para a
Conceição sua líder e começaram a orar.
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AVIVA ÁFRICA SEMANA DA BÍBLIA 

Nesta semana o tema esta sendo com o
salmos 119:105

Nesta semana está sendo comemorado a
semana da bíblia, pois no 2°Domingo do mês
de Dezembro é comemorado o dia da bíblia e
dia 12 o dia do discipulador.
E o Avivamento irá comemorar neste final de
semana na vigília estas dadas especiais.
E durante toda essa semana os Apóstolos
Rowilson e Cristiane Oliveira irão ministrar
falando da importância da palavra e histórias
que envolvem a bíblia, a palavra de Deus.  
Não perca esse mover!

Lâmpada para meus pés é a tua
palavra e, luz para os meus caminhos. 

 “Com oito dias nós o encontramos. Ele passou todos esses dias dentro de uma mata e tudo o
que ele queria era cada vez mais entrar na mata e não ver pessoas.  Mas eu creio que sem as

orações ele não tinha  aparecido ” conta Luzia. 

Ela também relatou que sem saber como, José saiu perto de uma casa, mesmo sendo
contra a vontade dele. E nesta casa pediu ajuda. 

“Eu fiquei muito feliz e agradeço de coração cada um de vocês que oraram por ele e eu fico
muito feliz também em saber que eu estou  aqui no Maranhão em Itapecuru e posso contar
com vocês aí em São Paulo, fico até sem palavras pra descrever minha alegria e gratidão.

Eu agradeço do fundo do meu coração”.

Que testemunho tremendo, aqui vemos o
porquê temos que orar e lutar pelas vidas,
porque as orações bloqueiam a ação do
inimigo na vida das pessoas. Se não
houvesse um Ministério de oração por
trás, satanás teria facilmente ceifado essa
vida, mas Graças a Deus pelo Ministério
que temos, pelos profetas que temos,
continue orando e jejuando pois você pode
está bloqueando o agir do inimigo na vida
de alguém.

Produção de Texto: Rosário Regiane 

Produções de Texto: Gabriela Machado 

https://www.instagram.com/igrejaavivanacoes/
https://www.youtube.com/user/TvAvivaNacoes
http://app.mobileradio.com.br/app/WebRadioAvivaNacoes
https://www.facebook.com/igrejaevangelicaaviva/
https://www.facebook.com/domingosjose.meque.33
https://www.facebook.com/domingosjose.meque.33


O jornal americano divulgou informações  sobre o
passado do laboratório Sinovac Biotech onde
inclui uma “nuvem” de subornos de pagamentos
de propinas por quase uma década para a
aprovação acelerada de diversas vacinas. Em
testemunho para a justiça o fundador e
presidente da Sinovac, Yin Weidong, admitiu ter
dado mais de (R$ 428,6 mil) em subornos, entre
os anos de 2002 e 2011, para um oficial regulador
que supervisionava as análises de vacinas,
chamado Yin Hongzhang. O técnico, que também
depôs no processo, confessou ter expedido
certificações para as vacinas do laboratório em
troca do suborno. Hongzhang foi condenado no
ano de 2017 por aceitar suborno da Sinovac e de
mais 7 empresas, mas ainda continua na
supervisão da  campanha de vacina contra o
coronavirus da empresa este ano, que inclui os
acordos com o governo de São Paulo para o
desenvolvimento conjunto do imunizante.

Com o fim do auxílio emergencial o governo está
apostando no Bolsa Família. Segundo o
levantamento do Ministério da Economia, ao
menos seis milhões de pessoas serão incluídas no
programa, atualmente 14,2 milhões de famílias já
recebem o benefício. Essa foi a saída que o
governo encontrou para 2021, porém extensa
parte dos trabalhadores informais que foram
beneficiados pelo auxílio não serão cobertos,
entre eles estão os chamados pelo ministro Paulo
Guedes  de “40 milhões de brasileiros invisíveis”,
pessoas pobres que não possuem nenhum tipo de
documentação o qual foi tomado conhecimento
pelo governo após a criação do auxílio
emergencial e para amenizar a situação o
ministério está criando medidas que facilitam a
entrada do mercado de trabalho, entre elas a
carteira Verde e Amarela, que desburocratiza e
reduz custos para a contratação de jovens com
idade entre 18 e 29 anos.

A Secretaria de Estado da Educação de São Paulo
lançou, a campanha de busca e combate à
abandono escolar de alunos da rede estadual de
ensino, em conjunto com os criadores de
conteúdo do aplicativo TikTok e o produtor
KondZilla. O objetivo é informar o máximo de
alunos sobre as potencialidades do SP Media
Center e como eles podem realizar atividades,
além de reforçar a importância da continuidade
dos estudos e retomar as atividades presenciais
nas cidades onde já é possível. O Centro de
Mídias SP é uma iniciativa da Secretaria da
Educação do Estado de São Paulo para contribuir
com a formação dos profissionais da Rede e
ampliar a oferta aos alunos de uma educação
mediada por tecnologia, de forma inovadora,
com qualidade e alinhada às demandas do
século XXI.

O governador João Doria anunciou que a
vacinação contra o corona vírus terá início dia
25/01/2021 com a imunização de idosos,
profissionais da saúde, indígenas e quilombolas,
serão aplicadas duas doses da Coronavac com
intervalo de 21 dias entre cada uma. Os grupos
que terão prioridades foram anunciados em uma
coletiva de imprensa, porém vale ressaltar que
ainda não tem a aprovação da ANVISA (Agência
Nacional de Vigilância Sanitária), de acordo com
o Instituto Butantã que será responsável pela
produção das vacinas, prometeu que até o dia 15
de Dezembro será divulgado os dados de eficácia
das mesmas.

O vice presidente Hamilton Mourão afirmou
que se a chinesa Huawei não fornecer os
equipamentos para o 5G no BRASIL, o custo
da tecnologia sairá mais caro, hoje a
infraestrutura do país é de 40% que pertence
a Huawei. Constantemente acontece um leilão
do 5G e cinco das maiores empresas estão
participando entre elas duas são chinesas e
segundo Mourão vai ser contratado a empresa
que comprovar respeito á soberania isto é,
comprovar a autonomia ao poder político,
privacidade e economicidade.
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BENEFÍCIOS DO CAFÉ

Você conhece os benefícios que o 
café tem para seu organismo?

Confira abaixo 11 benefícios:

https://www.instagram.com/igrejaavivanacoes/
https://www.youtube.com/user/TvAvivaNacoes
http://app.mobileradio.com.br/app/WebRadioAvivaNacoes
https://www.facebook.com/igrejaevangelicaaviva/


                  JOGOSJOGOSJOGOS   
BÍBLICOSBÍBLICOSBÍBLICOS   

Jornal Online

AVIVA NEWS

Tv Aviva Nações - TAN @igrejaevangélicaaviva @igrejaavivanacoes www.avivanacoes.com.br

Produção de Texto: Talita Andrade

O momento Kids dessa vez vem trazendo, algo
que irá te ajudar muito a memorizar versículos
bíblicos e para começar essa aventura, pegue a

Bíblia caneta e caderno. 
Você terá que completar cada linha com os

versículos que pede.
Booora lá!!!

Convide mais
três amiguinhos
para participar
desta aventura

Bíblica.

MOMENTOMOMENTOMOMENTO
KidsKidsKids
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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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