
Jornal Online

AVIVA NEWS

Jornal que traz informação 
e notícias com muita

responsabilidade e
transparência.

Com boas notícias e
informações úteis para

 o cidadão.
Acesse e compartilhe 

com seus contatos. 
Sua participação é muito

importante!

TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO
- MOMENTO KIDS:

DESAFIO 

HOJE NO JOAN: 

SAÚDE E POLÍTICA
NOTÍCIAS INTERNACIONAIS  

São Paulo, 11 de  Dezembro de 2020

CULTURA: DICA DO JOAN

EXTRA CIDADÃO: SUA VOZ, NOSSA VOZ 

PALAVRA DOS APÓSTOLOS

NOTÍCIAS DO AVIVAMENTO

CONHECIMENTOS GERAIS:  VOCÊ SABIA?

EVENTOS DO AVIVAMENTO

39° Edição 

@igrejaevangélicaaviva @igrejaavivanacoes www.avivanacoes.com.brTv Aviva Nações - TAN 

DezembroDezembro

- NOTÍCIAS DO AVIVAMENTO:

O AVIVAMENTO NÃO PARA!

- SAÚDE E POLÍTICA:

DICA DE SAÚDE 

SUPERFUNGO EM ALERTA NO BRASIL

GOVERNO FEDERAL E A VACINA

PROGRAMA AUXÍLIO CATADOR, DO GOVERNO
DO CEARÁ

- EVENTOS DO AVIVAMENTO:

VIGÍLIA DO AVIVAMENTO 

 ENCONTRO COM DEUS

- PALAVRA DOS APÓSTOLOS:

A BÍBLIA SAGRADA 

- CULTURA: DICA DO JOAN 

DICA EM HOMENAGEM AO DIA DA BÍBLIA 

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


1- Bíblia Sagrada
3.9 bilhões de cópias

2 - O livro vermelho - Mao
Tsé Tung - 820 milhões de
cópias

3 - Harry Potter - J. K
Rowling: 400 milhões de
cópias

4 - O Senhor dos Anéis - J.
R. R. Tolkien: 103 milhões
de cópias

5 - O Alquimista - Paulo
Coelho: 65 milhões de
cópias

6 - O Código Da Vinci - Dan
Brown: 57 milhões de cópias

7 - Saga Crepúsculo -
Stephanie Meyer: 43 milhões
de cópias

8 - E o vento levou… -
Margarett Mitchell: 33
milhões de cópias

9 - Think and Grow Rich
(quem pensa enriquece)
Napoleon Hill: 30 milhões de
cópias

10 - O Diário de Anne Frank
- Anne Frank: 27 milhões de
cópias
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O livro mais lido e vendido em todo o mundo é a Bíblia Sagrada, ela foi
traduzida para quase 3 mil idiomas e ocupa o primeiro lugar do

ranking há mais de 50 anos.
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Peniel... Esse foi o nome dado por Jacó ao lugar onde
ele teve um encontro com Deus,  onde inclusive ele
recebeu um novo nome passou de Jacó: enganador pra
Israel: aquele que vê Deus.
Ter um encontro com Deus não é simplesmente ficar
sentado ouvindo pessoas mas é uma transformação
que sentimos a cada palavra falada, é sentir o Senhor
nos  limpando a cada louvor, é sentir que seu nome
também foi mudado agora não é simplesmente uma
Maria ou um João, agora você é um uma Maria ou João
embaixador do céu, representante do Senhor. E neste
domingo dia 13 de Dezembro teremos um encontro 

realizados, palavras edificantes, testemunhos
tremendos que são resultado desse compromisso.
E nesta semana não tem sido diferente através do
tema: “Lâmpada para os meus pés é a tua palavra
e luz para o meu caminho” descrito em Salmos
119:105 E em que resulta tanto compromisso?
Corações sedentos, almas famintas pela palavra
de Deus, células crescendo em meio a uma
pandemia onde foi barreira pra uns tem sido
porta de benção pra outros que através das redes
sociais tem chegado até em outros países levando
a mensagem da salvação, tudo isso acontece
porque tem como exemplo os  Apóstolo Rowilson
e Cristiane Oliveira que levam muito a sério
pregar, orar e consolidar vidas, possuem um 

Sábado 12 de Dezembro será um dia marcante para
os avivalistas com uma vigília mais que especial,
será em comemoração o dia da Bíblia e o dia do
discipulador. A Bíblia que durante anos veio
sofrendo muitas ameaças por muitas pessoas que
quiseram acabar com ela e até os dias de hoje ela
permanece e só vem crescendo o número de pessoas
com o desejo de obter o conhecimento que ela tem.
Mas não para por aí, ainda será falado sobre o dia do
discipulador você pode conferir tudo isso e muito 
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com Deus em nossa igreja sede de São Paulo, realizado pela igreja Evangélica Avivamento
para as Nações  sobre a direção dos nossos Apóstolos Rowilson e Cristiane de Oliveira. No
encontro com Deus há uma grande compreensão das coisas de Deus,  sua mente abrirá e você
entenderá o porque sua vida está travada em algumas áreas, enfim....É maravilhoso faça
como Jacó lute mesmo em oração, peça, clame, se derrame nos pés do nosso Senhor  e você
sairá vitorioso em nome de Jesus. Se você quiser ... assim como o nosso, o seu encontro será?

TREMENDO!!!!
Acompanhe agora alguns dos depoimentos de pessoas que já tiveram 

este Encontro com Deus.

Igreja Evangélica Avivamento para as Nações ministério de compromisso com a palavra de
Deus, com jejum, oração e um acompanhamento diário com seus filhos. Centenas de cultos já 

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

NOTÍCIAS DO AVIVAMENTO

cuidado especial quando se trata de motivar todos a terem um crescimento e lutar por almas,
o qual conduzirá cada um dos seus filhos ao caminho de vida eterna com seu Salvador.

O AVIVAMENTO NÃO PARA!

Produção de Texto: Rosária Regiane e Cátia Ramos 

mais amanhã, às 20hs.  Você que pode estar presencial não perca a oportunidade, mas caso
não possa, não se preocupe que a ela vai ser transmitida ao vivo pela página do Facebook.

Produção de Texto: Cátia Ramos 

SÁBADO DE VIGÍLIA

ENCONTRO COM DEUS

Produção de Texto: Rosária Regiane 

EVENTOS DO AVIVAMENTO

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


Um homem que foi hospitalizado na Bahia e
contraiu covid-19 também pode ter contraído
um fungo, tornando-se o primeiro caso de
Candida no Brasil. Ao anunciar nesta segunda-
feira (7/12) um alerta sobre a possível chegada da
Candida auris ao Brasil, a Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa) afirmou tratar-se
de "um fungo emergente que representa uma
grave ameaça à saúde pública. "Descoberto em
2009, o fungo já se espalhou por mais de 30
países e é motivo de preocupação, pois é
'multirresistente' e é fatal em aproximadamente
39% dos casos. Provavelmente vítima de duas
novas doenças, uma causada por um vírus e
outra causada por fungos, o paciente baiano
representa um futuro em que estaremos mais
suscetíveis a patógenos que evoluem para nos
infectar de forma mais eficaz e que cruzam todas
as linhas, explica o infectologista. Alessandro
Comarú Pasqualotto, professor da Universidade
Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre
(UFCSPA).

O ministro da Saúde, general Eduardo
Pazuello, apareceu em entrevista à CNN para
informar que a vacinação contra a Covid-19
poderá começar já agora em Dezembro.
Depois que o governador João Doria
anunciou o início da vacinação em São Paulo
para o dia 25 de Janeiro, o governo federal
agora corre atrás do prejuízo e procura
antecipar prazos, anteriormente previstos só
para Março. "Pazuello prevê 60 dias para
aprovar qualquer vacina" é a manchete da
Folha desta quarta-feira. De repente, mudou
tudo, como se fosse possível improvisar um
plano nacional de imunização, que já deveria
estar pronto há muito tempo, com a compra
de insumos básicos como seringas e agulhas,
que independem das vacinas escolhidas pelo
governo.

E a dica de hoje aqui em cultura do JOAN, vai homenagear
a semana da bíblia,  que neste domingo é comemorado o

dia das escrituras sagradas.
O Jornal Online Aviva News está disponibilizando o

primeiro capítulo da minissérie "A Bíblia".
A série abrange "Gênesis á Apocalipse" em "uma grande

narrativa". E Neste primeiro capítulo você vai acompanhar
desde o início até a passagem do povo de Deus com Moisés  

pelo Mar fugindo de Faraó.

Click na imagem e assista esse impactante capítulo!
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GOVERNO FEDERAL E A VACINA

SUPERFUNGO EM 
ALERTA NO BRASIL 

Você sabia que cada alimento tem a porção
correta para o consumo?
Hoje a dica do Joan vai te mostrar  como medir a
quantidade correta de alguns alimentos.
Somente a palma da mão, por exemplo, equivale
a entre 80g a 100g de bife ou filé de frango. A
mão em concha representa de 25g a 30g de
salgadinhos; quando está fechada, equivale a
uma xícara para massas, arroz, legumes ou
frutas picadas.
                           Confira agora:

Em sessão realizada nesta quinta-feira (10), a
Assembleia Legislativa do Ceará aprovou, por
unanimidade, a mensagem governamental pela
(numeração da AL), que torna o Auxílio Catador
uma política permanente de Estado, como era
intenção do governador Camilo Santana,
divulgada dia 28 de novembro, durante
solenidade de entrega dos cartões para os que
hoje são beneficiários da iniciativa. Criado
durante a pandemia para minimizar as perdas
financeiras dos catadores, o programa Auxílio
Catador, do Governo do Ceará, beneficia
atualmente 1.339 recicladores ligados a 48
associações, em 41 municípios. O governador
também externou a intenção de ampliar o
número de beneficiários. “Queremos que os 184
municípios possam participar”, destacou.
Em julho, autoriza o pagamento emergencial de
seis parcelas, até o final de 2020,
correspondentes a 25% de um salário mínimo
(R$ 261,25). Ao tornar a medida permanente,
Camilo Santana avalia que o Governo está
retribuindo o serviço prestado por esses
autônomos à sociedade e à natureza.

PROGRAMA AUXÍLIO CATADOR,
DO GOVERNO DO CEARÁ
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As crianças do Avivamento estão a todo
vapor, porque cada desafio que é dado eles

estão prontos para resolver! 
Confira abaixo algumas crianças que
cumpriram o desafio de uma forma

excelente.
Booora lá!!!

Convide mais
três amiguinhos
para participar
desta aventura

Bíblica.

MOMENTOMOMENTOMOMENTO
KidsKidsKids

Yasmin Emilly

Ezequiel
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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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