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O EXTRA CIDADÃO:  SUA VOZ, NOSSA VOZ. SEMPRE TRAZ
UMA MATERIA PARA DAR VOZ PARA O POVO, TRAZER NOTICIAS DE UTILIDADE PÚBLICA E MATÉRIASDE

CONHECIMENTO. HOJE EM ESPECIAL O EXTRA TRAZ UMA MATÉRIA JORNALÍSTICA SOBRE O
NORDESTE DO BRASIL. QUEREMOS TRANSMITIR O QUE À DE MELHOR DO NORDESTE, SUAS RIQUEZAS
E CURIOSIDADES E NÃO SE ESQUECENDO DA SITUAÇÃO REAL DA ESCASSEZ, MAS TAMBÉM LEVAR O

NOSSO OLHAR PARA QUE A PALAVRA POSSA  SE EXTENDER MUITO MAIS PARA ESSE POVO TÃO
CARENTE DE UM VERDADEIRO E PURO EVANGELHO.

Fique agora com o EXTRA CIDADÃO: O NORDESTE DO BRASILEIRO
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O NORDESTE BRASILEIRO
A região Nordeste do Brasil é formada por
nove estados, com dinâmicas econômicas
próprias, fortes e que atuam diretamente na
composição da economia brasileira. Dono de
paisagens exuberantes, o Nordeste chama
atenção pelas suas praias e forte atividade
turística. Hoje possui uma economia
diversificada, com bons setores primário,
secundário e terciário. Sua história inicia-se
no ciclo da cana-de-açúcar, evoluindo para
o cenário de apropriação econômica atual,
com o agronegócio, pecuária extensiva e
intensiva. Vale ressaltar que a região detém
quase 60 milhões de habitantes, o que
corresponde a 1/3 (um terço) da população
brasileira. A região Nordeste do Brasil tem,
em sua composição territorial, nove estados
brasileiros e área de 1.558.000 km²,
correspondente a 18% do território do
Brasil. Sua população já é de quase 60
milhões de habitantes.

A Bahia é o maior estado da região, e
Sergipe, o menor. O Nordeste possui quatro
sub-regiões, criadas com base em critérios
naturais:

. Zona da Mata

. Agreste

. Sertão

. Meio-Norte

A região faz limite com Minas Gerais e
Espirito Santo, ao sul, e com Goiás,
Tocantins e Pará, em toda sua fronteira
oeste. Ao norte e leste, suas áreas limítrofes
dão-se com o oceano Atlântico.
Normalmente, os nordestinos são bem
amigáveis e solícitos, promovendo um bom
acolhimento para quem conhece ou passa a
morar na região.
A cultura da região Nordeste é muito
conhecida pelo seu aspecto cultural forte e
marcante. É de lá que vem as características
do nosso jeito brasileiro de ser. As comidas
típicas, a dança, as músicas, as paisagens
mais bonitas de todo o país, e, claro, todo
sotaque deste povo que nos representa.
Tendo sido a primeira região efetivamente
colonizada por portugueses, ainda no século
XVI, que aí encontraram as populações
nativas e foram acompanhados por
africanos trazidos como escravos, a cultura
nordestina é  bastante particular e típica,
apesar de extremamente variada. Os
nordestinos, que vem historicamente
resistindo a situações como seca, fome,
abandono e tantas outras dificuldades, não
costuma abalar com afirmações que tentam
diminuí-la de alguma forma. O nordestino é
um povo orgulhoso de sua luta, natureza e
resistência.

Uma Matéria Jornalística de Gabriela Machado 
Produções  de Textos e Pesquisas: Cátia Ramos,  Talita Andrade,

 Rosário Regiane e Gabriela Machado
Revista corrigida por Ev Katia Cristina 

Outro fator bem conhecido do Norte e
Nordeste do País são seus costumes bem
diversificados. O Nordeste é formado por
povos mistos de negros, índios, europeus o
que dá uma característica única ao povo. 
A região nordeste possui 9 estados sendo
eles: Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão,
Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio grande do
Norte e Sergipe, e quando se fala em
nordeste muitos já pensam nas praias, mas
em cada estado possui suas festas ou
folclores típicos.
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Outra coisa bastante conhecida é a culinária
dos nordestinos com temperos apimentados
e fortes, para quem não tem o conhecimento
ao se deparar com a pergunta “Você quer
quente ou frio?” cuidado pois não se trata de
uma comida quente saída do fogo, mas sim
de muita ou pouca pimenta. Vejam alguns
dos pratos típicos da gastronomia
nordestina: Carne de sol, buchada de bode,
sarapatel, acarajé, vatapá, cururu, feijão
verde, canjica, tapioca, peixes, frutos do
mar, as frutas: ciriguela, umbu, buriti, cajá e
macaúba. Um local onde a cultura, costumes
e gastronomia são diferentes, mesmo diante
de todas as dificuldades, o povo nordestino
faz dos seus trabalhos artesanais e
gastronomia  sua fonte de
renda.

Por muito tempo, o movimento comum no
Brasil foi o de nordestinos mudando-se
para capitais das regiões Sudeste ou Sul em
busca de maiores oportunidades de
emprego. Entretanto, a economia do país
mudou bastante e, atualmente, a qualidade
de vida no Nordeste chama a atenção de
muitos brasileiros de outros estados.
O Nordeste é de grande importância para o
país. Por exemplo, a produção de cana-de-
açúcar enriqueceu ao longo dos séculos da
história. Hoje é considerada a terceira
maior região econômica e vem se
desenvolvendo ao longo dos anos.

De acordo com as estatísticas do Diário
Econômico ETENE, o crescimento
econômico de seus 6 estados está acima da
média, e os resultados são afetados pelas
principais atividades econômicas do
Nordeste:

●       agropecuária;
●       serviços;
●       indústria;
●       turismo.

O aumento do número de indústrias e o
avanço do comércio, além da importância
das atividades econômicas ligadas ao
turismo são alguns elementos que
aquecem o mercado para nordestinos e
outros brasileiros que desejem morar na
região.

O setor de serviços tem grande presença na
economia da região Nordeste e, de acordo
com o IBGE e divulgado pela ETENE, foi
considerado responsável por 49,3% das
ocupações no terceiro trimestre de 2018.
Inclui atividades como:

●       educação;
●       saúde humana;
●       serviços sociais;
●       administração pública;
●       comunicação;
●       finanças;
●       entre outras.

Temos vários setores com bom
desempenho na maior parte da região. Por
exemplo, em Caçamari, na Bahia, existe o
maior complexo industrial integrado da
América do Sul, cujo complexo
petroquímico é responsável pela
montagem de automóveis e serviços da
indústria do aço.

O clima agradável da região e as belas
paisagens naturais têm contribuído para a
indústria do turismo, recebendo não só
brasileiros, mas também muitos
estrangeiros. Isso também beneficia os
pequenos negócios locais muito fortes na
área, como o artesanato. O artesanato no
Nordeste é uma manifestação artística e
cultural muito rica. Suas tradições manuais
sofrem influências de diferentes povos e
suas peças, técnicas, materiais e
ferramentas apresentam muitas variações
de estado para estado. Nesse contexto, é
importante ressaltar que grande parte do
artesanato regional emprega matérias-
primas extraídas da fauna e flora nativas —
madeira, pedras, conchas, barro, sementes,
couro, cipó e bambu, por exemplo. Mas
apesar dessa enorme diversidade, o bordado
manual e as rendas seguem como as
expressões artísticas mais valorizadas da
cultura nacional. Isso porque, além de ser
uma marca da localidade, esses ofícios
também são um importante atrativo
turístico e uma das principais fontes de
renda de inúmeras famílias da região.
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Mesmo com tanta riqueza e crescimentos
em média, existem problemas sociais
históricos na região Nordeste do Brasil: a
agricultura e a indústria estão atrasadas e
quase não há diversificação, há muitos
proprietários de terras e a renda é
concentrada. Uma realidade bem diferente
da página anterior. O nordeste do Brasil 
 pode se dizer que  a divisão e uma grande
diferença de uma realidade a outra. No
interior do Nordeste é agravado pela seca
contínua e pelo fenômeno natural dos
polígonos de seca. Como todos sabemos, a
falta de água nas regiões semi-áridas do
Nordeste da China é um problema
prioritário. A razão é que a área tem baixa
pluviosidade, chuvas irregulares e a
estrutura geológica não consegue
armazenar água de forma satisfatória no
solo subterrâneo, atrapalhando até o rio.
Também enfrentam dificuldades na falta
de hospital, existem 4 hospitais ou postos
de saúde para cada 100 mil habitantes - a
proporção no Centro-Oeste é a metade.
Cinco em cada dez pessoas não têm conta
em banco - quase o dobro das contas
registradas no Sudeste. 
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MAIORES DIFICULDADES QUE O NORDESTE ENFRENTA

Já se tratando de água o Norte e Nordeste do
país, em virtude da baixa pluviosidade
(quantidade de chuva) e sua estrutura
geográfica não permite o acumulo de água
no subsolo o que acaba interferindo no
regime de rios, devido o solo a água acaba
apresentando um alto teor de sal e cloreto
acima de 1.000mg/l o que torna imprópria
para o consumo, a dosagem correta para o
consumo de acordo com a Organização
Mundial de Saúde é de 250mg/l de cloreto.
O governo possui ações de priorizar o
acesso a água para todos, mas como já
sabemos essa prioridade na verdade leva
tempo e com isso a população nordestina já
está acostumada a beberem água com alto
teor de sal acima do que é recomendados
pela OMS, com o calor excessivo a
população é obrigada a se hidratar com a
água desta forma mesmo, pelo fato de
transpirarem muito perdem sais que
precisam ser repostos em suas dietas.
Cerca de 9 milhões de casas não são ligadas
a rede de abastecimento de água, o
Nordeste concentra metade de casas sem
esse abastecimento no país e costumam
enfrentar um longo período de seca. A má
qualidade da água acaba desencadeando
outro fator importante e preocupante para a
saúde que é o avanço da zika, que vem
causando uma série de problemas
neurológicos em bebês.

Cerca de 82% da região Norte do Brasil não
possui saneamento básico, as regiões mais
pobres são as que mais são afetadas.
Somente 28% possui esgoto tratado, um
número baixo comparado á quantidade de
água que vem sendo perdida, seja ela por
furto, vazamentos ou erros de leituras,
estes números chegam á 46% de acordo
com o Sistema Nacional de Informações
sobre Saneamento – SNIS. Algumas regiões
do Brasil parecem que foram esquecidas,
mas existem pessoas que diariamente lutam
para se manter e acabam sofrendo bastante
com a falta dos serviços públicos e a área
mais prejudicada é a saúde devido doenças
por veiculação hídrica que acaba afetando
direta e indiretamente a população.
Mais da metade das pessoas vivem com
meio mínimo, uma situação bem difícil.

FALTA DE ENERGIA, ÁGUA E
SANEAMENTO BÁSICO

Aproximadamente 10% das famílias rurais
não têm eletricidade, o que é cinco vezes a
proporção no sul. O Nordeste possui o maior
número de usinas de energia eólica (energia
transformada do vento em energia útil por
meio de moinhos de ventos), mesmo assim
é bastante contraditório pois há uma boa
parte das pessoas sem acesso a energia e ao
saneamento básico.

Vendo a difícil situação, a organização Litro
de Luz desenvolveu lampiões movido a
energia solar e beneficiou 90 famílias no
município do morro do chapéu á 400k da
cidade de Salvador, eles não somente
deram, mas ensinaram a fazer a
manutenção, essa iniciativa veio trazer a
substituição dos candeeiros que acabaram
prejudicando a saúde, a ONG já ajudou
centenas de famílias.

Temos visto uma série de apagões no
Amapá que durou muitos dias, mas uma
pesquisa feita, todos os anos o Norte e
Nordeste sofrem com apagões frequentes
que vem prejudicando muitos.
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Segundo pesquisas o Nordeste é o maior
desafio missionário da igreja Brasileira,  por
mais que seja a região mais populosa do
Brasil com 51 milhões de habitantes, é
também a que possui a menor porcentagem
de evangélicos com apenas 13%. Dentre as
258 tribos brasileiras,  39 estão no Nordeste,
no meio destas 39, 29 ainda não tem alguém
que se levante e pregue a palavra com
ousadia. Entre as 724 comunidades
quilombolas (descendentes africanos), 523
estão no Nordeste, e onde em sua grande
maioria ainda não existe uma igreja .
Há igrejas nas principais cidades porém
ainda tem muito trabalho a ser feito, para
que essas regiões cheguem a conhecer a
verdade do evangelho de Cristo. 
O Sertão é a mais próxima e negligenciada
fronteira da igreja brasileira. Longe dos
olhos, às margens das iniciativas e
estigmatizadas como “campo resistente”,
centenas de comunidades rurais, onde vivem
mais de 10 milhões de pessoas, clamam ano
após ano por uma oportunidade relevante de
ouvir o Evangelho.

Historicamente estas cidades do sertão têm
sido classificadas como “resistentes” ao
avanço da igreja evangélica devido à
idolatria. Dados do IBGE, contudo, revelam
um forte crescimento dos “sem religião”
na última década, fazendo com que este
grupo já seja o segundo mais numeroso em
várias destas pequenas cidades. Juripiranga
(9.500 hab.), no agreste Paraibano, com
22% de “sem religião”, é um exemplo.
A Paraíba, com 84 municípios com menos
de 3% de presença evangélica, é o Estado
mais carente do Evangelho no Brasil!
 
Mas a Paraíba também é estratégica para o
avanço do Reino de Deus na região pois é o
centro geográfico do Nordeste.
Partindo de João Pessoa, num raio de 700
km, temos 5 outras capitais, vários pólos
regionais, como Campina Grande, Mossoró
e Caruaru e centenas de pequenas cidades
do sertão. O NORDESTE necessita de
homens e mulheres que tenham um olhar
para esse povo e que vá e que pregue, cuide
e ensine.

Em meio a tantas dificuldades tem pessoas que lutam pra que o Nordeste seja evangelizado,
como exemplo disso o ministério Igreja Evangélica Avivamento para as Nações, sobre as
orientações dos Apóstolos Rowilson e Cristiane de Oliveira, tem através dos missionários,
pregado o evangelho através de compartilhamentos de cultos ao vivo, e também através de
vídeo chamada,  temos também trabalho presencial como é o exemplo da missionária
Vaneide, que está no estado da Bahia e aproveitou a ocasião para pregar e anunciar o reino de
Deus. Confira seu testemunho ...

"Pregar na Bahia foi maravilhoso, uma grande honra, um
privilégio ver minha família conhecendo a palavra de

Deus. Foi benção de Deus pois eles não entendiam mais
através das ministrações eles estão começando a entender.

Graças a Deus." 

A Evangelista Fátima nos relatou da
dificuldade de pregação onde ela estava,
segundo ela poucos conhecem o caminho da
salvação, precisamos pregar o evangelho
cada vez mais aqui na Bahia, finalizou ela.
Em tudo isso vemos o tamanho da
necessidade que esses povos tem de ouvir o
evangelho, ter alguém de garra que
verdadeiramente lute por essas vidas, se
eles não ouvir a palavra de Deus, irão
permanecer servindo ao diabo e sendo
escravizadas por ele, nosso ministério tem
feito um trabalho lindo envolvendo
inclusive na web rádio, porém ainda há uma
grande resistência a ser quebrada no campo
do jejum e da oração.

O Senhor nos manda pregar a palavra pelo
mundo inteiro, mas como iremos ganhar
as nações se nosso povo, nosso país está
nas mãos do diabo.

Vamos levantar e lutar mesmo,  pregar
mesmo, chamar a responsabilidade pra
nós até que Cristo seja formado neles.
Segundo alguns relatos, algumas pessoas
tem aceitado de bom grado a palavra da
salvação, porém em outros estão tendo
grandes dificuldades como
questionamentos, mais o AVIVAMENTO
chegou lá e vamos avançar, muitas almas
alcançar em nome de Jesus.
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O EVANGELHO NO NORDESTE

Tantas Etnias, povos, costumes, cultura, estilo de vida e religiões no Nordeste brasileiro,
uma diversidade que não pode-se mensurar.  Por mais que possamos rotular o nordestino

com certos costumes, imagine quantos povos em suas diversidades?

Fontes de pesquisas: Razões para acreditar/ Jornal Só Biologia/ Uol/ Observatório do 3° Setor/ Direct Play; Melhores destinos/ 
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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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