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O ministério Avivamento para as
nações realizou mais uma vigília
presencial para todas os seus amados
fiéis. Com o tema 7 dia de milagres. 
Uma vigília onde foi derramado o
poder do Espírito Santo sobre a vida
de cada um. Dando uma força
sobrenatural para perseverar em seus
milagres.
Com ministrações relacionadas a experiências da
mídia, experiências com Deus, perseverança de um
jovem de Deus, milagres através da perseverança. 
Em cada ministração foi liberado palavras de
motivações para crermos que os nossos  milagres
irão acontecer.
Também foi dado testemunhos de ressurreição,
transformações de vida, libertação.
Tivemos através dos evangelistas com sete minutos
de intercessões por cada pedido  de oração e
propósitos.
Com muito louvor e adoração, participação
presencial e online cremos que através das
ministrações e palavras liberadas muitas vidas foram
curadas e restauradas através do poder de Deus
transmitido nas Lives e presencialmente, para a
honra e glória do Senhor.

• São 7 as notas musicais
• São 7 os Arcanjos
• São 7 as obras de misericórdia
• O arco-íris tem 7 cores
• Os 7 dias da semana 
• 7 eram as virtudes
• Nossas células todas mudam de 7 em 7 anos
• 7 manifestações do Espírito de Deus

E com isso nestes 7 dias de campanha os
fiéis do avivamento tem aprendido a
perseverar em favor do seu milagre,
aprendendo colocar mais fé e
determinação em seu alvo. Aprendendo
que não basta só pedir, mas também
buscar até receber.
Seja uma porta de emprego ou uma cura,
libertação ou conversão da sua família
entre tantas outras situações que
enfrentamos na vida.
Uma campanha que deste então abriu
muito os olhos espirituais de cada
internauta ligado na Live, para que cada
um recebessem o melhor do Senhor. E
mostrando que precisamos crer no agir
de Deus.

Avivamento para as Nações
encerrou neste final de semana com
chave de ouro! 
O Avivamento começou na segunda
feira (6) a campanha sete dias de
Milagres. E encerrou neste final de
semana com a Vigília! 
Durante a semana os Avivalistas que
acompanharam as lives puderam
aprender que Deus tornou o número
7, como um número simbolizando o
perfeito. Dando para ele um grande
significado até em coisas do nosso
dia a dia. 
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Desde do início da criação, Deus
sempre mexeu com os pensamentos
daqueles que pensam pela razão.
Milagres sobrenaturais, provisão
multiplicadora, chamado por homens
comuns para serem servos de Deus
entre outras “loucuras".
No Avivamento as tais loucuras são
submetidas na vida dos Avalistas todos
os dias. Submetidas, porque o
guerreiros do Avivamento não se
conformam com a incapacidade. Mas
lutam para obedecer o IDE DE JESUS
com toda ousadia. 

Renato Lima um jovem que tinha tudo pra
dar errado. Sim, porque qual é a
oportunidade que um jovem que mora em
comunidade tem, a não ser uma vida no
crime? As chances são poucas. 
Mas com este jovem foi diferente. A palavra
de Deus chegou até ele através de um servo
de Deus. E hoje Renato foi transformado
para transformar.
Ele faz um trabalho ousado nas periferias
de Taboão da Serra, SP. 
E nos contou como tem sido :

“Estamos sendo fortalecidos pelos cultos
online que nossos Apóstolos estão realizando

todos os dias.  Está sendo bênção  cada
reunião  que nos faz pra ver os cultos.

Estamos muito felizes pelas reuniões  que
nosso líder Renato  vem fazendo aqui conosco.

Durante a semana  pelo menos  3 dias nos
reunimos pra ver os  cultos  juntos e cada  dia
é em uma casa.  E estamos aprendendo  muito
sobre as coisas de Deus  através  das lives que
estão sendo feitas diariamente e cada reunião

cada um faz o convite pra um amigo poder
estar participando  juntamente com a gente.”

Louvado seja a Deus por cada vida 
sendo alcançada através desse
 trabalho com o Renato Lima. 

Edna Também nos  contou como tem sido o
trabalho dela na comunidade da 1010, zona
oeste de São Paulo. 
Ela juntamente com sua equipe  faz um
trabalho ousado, reuni ali pessoas que estão
fora de risco e sem sintomas do vírus e leva à
todos a adorar a Deus e cultuar ao Senhor
através das Lives do Avivamento. 
Mas essa entrevista irá sair na próxima
edição. Fiquem ligadinhos para conhecer
sobre essa guerreira do Avivamento. 
Não perca!
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Por muitos anos os irmãos do
Avivamento sempre foram conhecidos
por sua garra e determinação. 

“Deus escolheu as coisas 
loucas deste

 mundo para confundir as sábias”. 

Na quarentena os guerreiros do Avivamento
tiveram se dedicando na consolidação por
vídeos chamadas , ligações e entre outras
formas. Mas agora no distanciamento social
mais flexível (pelas orientações
governamentais) muitos estão se dedicando
ainda mais. Na vida de Renato Lima e Edna
Silva não é diferente. Hoje vamos apresentar
para vocês caro leitor, a ousadia e a
dedicação desses dois servos de Deus.

“Essa experiência tem sido maravilhosa. Pelo
menos uma vez por semana eu faço uma

visita até a casa deles. Desço ali as ruas, entre
as vielas, chamo todos jovens, falo para eles

vai começar a Live as 20h!”. 

Renato e os discípulos em um dos dias desta
última  semana tiveram um único lugar para se
reunirem para assistir a live, no meio da viela.
Mas isso não impediu dos jovens ouvirem a
palavra.

“Nos reunimos na casa de um dos meus
discípulos. Nós conectamos na caixa de

som, pra justamente os vizinhos ouvirem
também o culto da live. Nós

compartilhamos, convidamos
 nossos amigos”. 

E Renato nos conta como é gratificante
 essa oportunidade:

“E esses jovens cada vez mais ouvem e
aprendem da palavra de Deus. E cada Live tem

sido  um fortalecimento em nossa vidas.
Estamos aprendendo muito com nossos

Apóstolos. Muito especial. E agradeço aos
nossos Apóstolos por essa oportunidade”. 

E Mateus Andrade, Marrone Nascimento e
Roniere Braga discípulos de Renato 
 deixaram também seu depoimento:

Destaque da Semana: 
O IDE com ousadia
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Com idas e vindas, o presidente Jair
Bolsonaro anuncia novo Ministro, Pastor
Milton Ribeiro para comandar o Ministério
da Educação (MEC).  Milton Ribeiro é
doutor em Educação pela USP e mestre em
Direito pela Mackenzie. Ribeiro também é
graduado em direito e teologia.
O nome de Ribeiro, segundo auxiliares
diretos do presidente, teve forte influência
do atual ministro da Justiça, André
Mendonça, que também é evangélico.
Quando o currículo de Ribeiro chegou ao
presidente, o nome teve apoio de diversos
ministros.
"Sei da responsabilidade da missão. A
educação transforma vidas; transforma
uma nação. É hora de um verdadeiro pacto
nacional pela qualidade da educação em
todos os níveis", disse, em nota.
"Precisamos de todos: da classe política,
academia, estudantes, suas famílias e da
sociedade em geral. Esse ideal deve nos
unir", completou.

No penúltimo Jornal Extra  cidadão
surpreendemos os leitores com o Estudo
da análise da capa da Revista conceituada
The Economist. E uma das catástrofes
mencionada foi os vírus já existentes e os
que poderiam a vir à existir.

Uma notícia está chocando o mundo, o
caso relatado pelas autoridades da saúde
na cidade de Bayannur, da região chinesa
da Mongólia Interior, onde um
trabalhador da região rural foi
contaminada pela peste bubônica,
também conhecida como peste negra,
voltou a aparecer no país. Nestas últimas
semanas foram detectados dois casos, por
esta razão, o país e a Rússia fecharam
fronteiras, para evitar um novo surto.
A Peste Negra, também conhecida como
Peste Bubónica, Grande Peste, Peste ou
Praga, foi a pandemia mais devastadora
registada na história humana, tendo
resultado na morte de 75 a 200 milhões de
pessoas na Eurásia, atingindo o pico na
Europa entre os anos de 1347 e 1351. 

Donald Trump prometeu lutar por Cuba e
Venezuela em uma de suas visitas á
Flórida, locais muito afetados pela
pandemia do Coronavírus, Trump ainda
insiste em culpar a China desde vírus.
Trump que desde que assumiu o cargo
vem lutando contra o governo comunista
e violações dos direitos humanos e
considera Nicolás Maduro um ditador,
comemora a vasta operação antidrogas
lançadas há três meses no Caribe, mas de
olho na Venezuela, após a justiça acusar
Maduro de narcoterrorismo.
O cubado Mário Braminick, um cristão
evangélico considera Donald Trump como
um escolhido de Deus e pede ao chefe do
Estado americano que impeça o avanço do
socialismo que segundo ele é
representado por Biden, adversário do
Donald Trump e afirma que Trump é o
melhor presidente para a sua
comunidade.

União Europeia faz acordo com as farmácias
Roche e Merck KGaA, para garantir o
fornecimento dos medicamentos
experimentais para a Covid-19. 
Estes acordos abrangem não somente
tratamentos para a Covid-19 mas também
para o tratamento de outros diagnósticos
como: Artrite RoActemra, da Roche e o
medicamento para Esclerose Múltipla Rebif,
da Merck, os termos deste acordo não foram
divulgados. Ambos os medicamentos tem
como alvo proteínas para o corpo associados
á inflamação e possuem uma grande
esperança de ajudar os pacientes da Covid-
19 gravemente doentes que sofrem reações
do sistema imunológico e que podem levar a
falência dos seus órgãos.
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Quer treinar seu inglês, sua pronúncia e
sua escrita na língua inglesa?
Este aplicativo esta recheado de textos
em inglês para você treinar. Além disso
tem áudios para você a praticar sua
pronúncia, e o aplicativo permite você
gravar o seu áudio, pronunciando o texto.
Entre outras dicas da gramatica e macetes
para você estar estudando a língua.
Acesse o App clicando na imagem. 

O livro Ir ou ficar escrito por
Apóstolo Rowilson Oliveira, é a

dica de hoje para você que deseja
entender o mais ainda sobre esta
ordem do Senhor dita no livro de

Mateus 28:18-20 
para nossas vidas.

Você que ainda não tem este
livro, pode entrar em contato
com seu líder de célula para

maiores informações.

Segundo o futurólogo Pearson Lan no
ano de 2025 os smartphones serão
ultrapassados com o uso de uma
realidade aumentada, mas como seria
isso?
De acordo com ele neste ano será
possível ter implantada uma realidade
aumentada em pulseira ou qualquer
outra joia, sendo assim deixando de ser
necessário o uso dos aparelhos e ele
ainda relata que quem tiver um aparelho
nesta época será coisa do passado e
motivo de risos.
Ericsson afirma que com a evolução da
internet será possível também que todos
os sistemas operacionais de uma casa ou
carro estejam interligados, desde á um
televisor até uma máquina de lavar,
onde será possível ter acesso á todos
eles com apenas um click, superando
mais uma vez os aparelhos 
celulares. Há estimativa de crescimento
na Europa Ocidental onde a internet vem
avançando á cada dia. 
A empresa Ericsson estima um avanço
rápido de 400% e prevê que essa
conexão entre os dispositivos aconteça
até o ano de 2021.
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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!

24h conectando você ao Reino
de DEUS. 

Ouça a Web Rádio 24h, com
programações ao vivo das 9h
ás 18h. Mande seu recadinho,

grave  seu áudio. Participe
desta programação

abençoada. 
Mande o link para seus

contatos assim todos podem
ouvir e serem edificados
através da Web Rádio! 

 ESPECIAL: COMO SER UM MISSIONÁRIO
 ATRAVÉS DAS REDES SOCIAIS 

Coluna Extra 

TV AVIVA NAÇÕES 

Direção Geral: Apóstolos Rowilson e                                                      
                           Cristiane Oliveira 

Editoras de Texto:  Ev. Katia Cristina
                                  Ev. Patrícia Silva 

Colunistas Redatoras:
Cátia Ramos

Gabriela Machado 
Talita Andrade
Isaac Martins

Designer: Gabriela Machado 

Pesquisadores:
Felipe Rodrigues
Ingrid Cristina 

Maria do Rosário 
Marina Antunes

Jornal Online Aviva News

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

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

