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A) A porta é um objeto muito
importante do nosso dia-a-
dia. Ela é uma via de acesso
que nos permite entrar e sair
dos mais diversos lugares.

B) Sem ela, nossas vidas
seriam muito dificultosas e
limitadas.

C) A palavra “porta”
também pode ser usada em
sentido metafórico, por
exemplo, quando dizemos
que “uma porta se abriu
para mim”. Nesse contexto,
tem como significado
“oportunidade”.

D) Em Jo 10.9, Jesus afirma,
metaforicamente, ser a
porta.

E) Eu sou a porta.
Ao afirmar ser a porta, Jesus
estava querendo dizer que é
a via de acesso e a
oportunidade. 

F) Via de acesso a quem?
Oportunidade de que? Via de
acesso a Deus Pai e
oportunidade de salvação.

G) Repare que, nesse
sentido, ele não diz ser
uma porta, ou uma das
portas. Sua afirmação é
exclusivista: “Eu sou a
porta; Eu sou o único
acesso a Deus”.

H) Se alguém entrar por
mim, será salvo
Reconhecer que Jesus é a
porta não é suficiente. Isso
não faz com que acessemos
a Deus e tenhamos a
salvação.

Para isso, é necessário dar
um passo e entrar por ele.

Estar perto da porta
também não é suficiente.
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PALAVRA DOS APÓSTOLOS 

Apóstolo Rowilson Oliveira 
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Até que certo dia, alguém da igreja
Evangélica Avivamento para as Nações,
chegou em nossa casa trazendo a Palavra
de Deus. Logo fomos a igreja. E os
apóstolos passaram a orar por nós,
juntamente com os irmãos da célula. Foi
quando Deus passou a agir na vida das
minhas filhas.. e hoje elas são curadas..
para honra e glória do Senhor! Hoje elas
não precisam tomar nenhuma medicação
e nem fazerem transfusão de sangue.
Quando nós vamos fazer os exames de
rotina com elas, os médicos ficam
sempre impressionados com este
milagre e sempre falam que nenhuma
criança no mundo jamais foram curadas
desta doença. E as minhas filhas foram!
Eles até pegaram sangue delas e
enviaram para o E.U.A, a fim de
confirmarem a cura delas. E este exame
deu negativo pra doença, confirmando a
cura delas!
Os médicos aqui do hospital da USP,
sempre pegam sangue delas, para
estarem fazendo pesquisas.

Eu louvo a Deus pela vida dos nossos
apóstolos que  sempre estiveram nos
acompanhando. 
Hoje a minha filha Marcely é auxiliar de
professor de cultinho e também está na
programação da WebRádio Aviva Nações.
A primeira vez que a ouvi falar na
programação, eu chorei. Deus me levou a
recordar tudo aquilo que eu ja tinha
vivido, e todos oa sofrimentos que elas
passaram. E hoje elas estão curadas.
Se alguém não tivesse ido até minha casa
levar o Evangelho, hoje eu não teria mais
as minhas filhas. Louvo a Deus por tudo e
agradeço pela bidas dos apóstolos.
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Célia uma missionária do Ministério Avivamento
para as Nações presenciou dois milagres de cura que
seu pai Raimundo viveu. 
Raimundo de 69 anos  teve câncer na laringe em
2016, esteve internado por 3 vezes e 2 delas na UTI.
Com muita fé  e através de muitas intercessões,
aconselhamentos dos Apóstolos Rowilson e
Cristiane Oliveira e de sua Evangelista Dirce, seu pai
teve um grande livramento e foi curado. 
Mas neste ano com a pandemia da Covid 19 sr.
Raimundo e Cristiane irmã de Célia foram infectados
pelo vírus. 
Sr Raimundo como é 100% da área de risco ficou
com 30% do seu pulmão  comprometido. 
Mas Carmem Célia novamente crendo no poder de
Deus recorreu aos Apóstolos e sua líder e através de
orações seu pai e sua irmã não precisaram ser
internados e foram curados ! 

Paz a todos!
Sou a Ev. Iraneide.
Vou estar falando daquilo que Deus fez na vida
das minhas filhas, a Marcely e a Jordânia. 

Elas tinham um problema de saúde de
nascença [Anemia falciforme].
A Marcely tinha a Anemia falciforme "SS".
A Jordânia tinha a anemia falciforme "SC".
Desde então, elas ficavam direto nos hospitais,
tomando medicações fortíssimas. Sempre
internadas. Às vezes ficavam 1 mês internadas.
Outras vezes ficavam de 15 em 15 dias. 
Tinha vezes que uma delas ficava na U.T.I e a
outra no quarto. E eu não dormia. Ficava com
uma no quarto e depois com a outra na U.T.I.
A Marcely chegou a ficar sem andar. Andava
apenas de cadeira de rodas. E o sangue dela já
estava começando a virar água. Por causa
disso, ela teria de fazer transfusão de sangue a
cada 2 meses. Por causa da dor, ela tomava
medicamentos fortes, como a morfina.

SENHOR DE 69 ANOS DO GRUPO DE
RISCO É CURADO DE COVID -19

Produção de Texto e entrevista: 
Gabriela Machado

Produção de Issac Martins 
Entrevista: Ev. Katia Cristina 

A CURA QUE RESTAUROU
UMA FAMÍLIA 

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


CRISTIANISMO
CULTO NO CASSINO
Pelo título pode até assustar. Mas isso
aconteceu em antigo cassino para driblar
proibição
Caso aconteceu em Las Vegas. Acontece que o
governador de Nevada, Estados Unidos, Steve
Sisolak proibiu cultos e eventos religiosos, mas
liberou os cassinos para funcionamento
normalmente.
Em redes sociais foi explicado que os cristãos
tiveram que se reunir no hotel porque cultos
nos templos estão proibidos, embora as casas
de jogos possam funcionar com 50% da
capacidade.

Em forma de driblar essa situação, evangélicos
fizeram um culto dentro de um hotel onde
funcionava um cassino. O caso aconteceu em
Las Vegas e foi compartilhado nas redes
sociais.

Em caráter experimental e sem custos ao
município, Osasco será a 1ª Cidade do Brasil a
testar um ônibus com tecidos antivirais na parte
interna do coletivo, que impede a propagação de
Vírus e Bactérias nas áreas de contato. A empresa
responsável pelo projeto, é a Rhodia, que possui
laudo comprobatório do IPT, Instituto de
Pesquisas Tecnológicas. Após período
experimental de 7 dias, as empresas ampliarão
as instalações em outras linhas municipais! Não
saiam de casa sem máscara. 
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Cerca de 110 mil alunos do ensino médio de 123
escolas da rede pública do Amazonas
retornaram às aulas presenciais nesta segunda
(10). De acordo com o governo do estado, foram
adotadas medidas de prevenção à disseminação
do novo coronavírus, como protocolos de
distanciamento social, o uso obrigatório e
adequado de máscaras de proteção, aferição de
temperatura e disponibilização de álcool em gel
nas salas e áreas comuns das unidades.
Ao longo da semana, a Secretaria de Educação e
Desporto fará a distribuição de duas máscaras
de pano para os alunos que estudam um turno e
quatro para os que estudam em tempo integral,
também foram reduzidos o número dos
estudantes nas aulas presenciais.
Na entrada das unidades ainda foram instaladas
pias para lavagem das mãos com água e sabão e
tapetes sanitizantes para higienização de
calçados. O governo também orienta os alunos a
estarem atentos aos cuidados de higiene no
deslocamento de casa à escola e da escola para
casa.

ALUNOS DO ENSINO MÉDIO PÚBLICO
VOLTAM ÀS AULAS PRESENCIAIS NO
AMAZONAS

Prefeito de São Paulo, Bruno Covas
(PSDB), disse hoje que a data de retorno
das escolas públicas e privadas na capital
paulista será a mesma. 
Em entrevista à rádio CBN, Covas
afirmou que não atenderá a pressões e só
vai liberar aulas presenciais quando tiver
o aval da equipe de saúde. 
Na última sexta-feira (7), o governo de
São Paulo adiou a retomada das aulas
para o dia 8 de Outubro, mas a prefeitura
da capital espera o resultado do inquérito
sorológico para apresentar uma decisão
sobre o tema.
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Produção de Texto: Gabriela Machado
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Notícias Nacionais 
COMBATE À COVID-19 

Fonte: Facebook Rogério Lins
Pesquisa e texto: Talita Andrade

Fonte e imagem: agência Brasil
Texto e pesquisa: Talita Andrade

COVAS REJEITA PRESSÃO E DIZ
QUE ESCOLAS PÚBLICAS E
PRIVADAS VOLTAM JUNTAS

Fonte: Uol.com
Pesquisa: Gabriela Machado
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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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