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Pudemos ver alguns levitas falando da
riquíssima oportunidade e do privilégio que é
poder fazer parte dessa equipe, tanto
construções, limpeza da igreja ou cantina. 
Os levitas e as Levitas do Avivamento contaram
os seus testemunhos de como chegaram na casa
de Deus e como tem abençoado a vida deles, não
deixando faltar nada, mas sim prosperando em
tudo aquilo que passam em suas mãos. 

Também tivemos louvor, interseções pelos
pedidos de orações, apresentações, homenagens
e ministração da palavra. 

Se você ainda não assistiu a vigília, te
encorajamos a entrar na página do Facebook, e
assistir esse mover que foi a Vigília deste final de
semana.
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Com as ministrações dos Apóstolos Rowilson e
Cristiane de Oliveira, pode se entender que a
inteligência humana para Deus, nada importa
se não tivermos com a inteligência espiritual
em estado saudável e elevado.
A frase que marcou esta semana de Apóstolo
Rowilson Oliveira foi:

Nesta semana aqueles que acompanharam o
mover do Avivamento puderam compreender
perfeitamente o versículo do tema da semana:

SEMANA DO AVIVAMENTO

Avivamento para as Nações nesse fim de semana realizou mais uma vigília, que sempre é
tão esperada. Desta vez para agradecer cada levita do nosso Ministério e mostrar 

os feitos de Deus na vida de cada um que tem empenhado nessa causa. 

Romanos 13:7 
Dêem a cada um o que lhe é devido: Se imposto, imposto; 

se tributo, tributo; se temor, temor; se honra, honra.

"Porque Deus escolheu as coisas loucas
desse mundo pra confundir as sábias"

ICoríntios 1:27a

Puderam ter todos aqueles que acompanharam um verdadeiro seminário e estudo profundo
E no fechamento deste último domingo (13) Apóstolo terminou dizendo:
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Produção de texto
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Reprodução de texto
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 " Quanto mais você for Espiritual,

 mais inteligente (sábio) você será "

 "E não esqueçam: Você pode deixar tudo, menos deixar Jesus"
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A Bíblia é uma verdadeira biblioteca, com 66
livros a bíblia é dividida em duas partes, antigo e
velho testamento. Antes de Jesus Cristo e depois.
A bíblia tem várias curiosidades, mas uma das
curiosidades bíblicas que se destaca por seu
contraste é que, enquanto o Antigo Testamento
levou cerca de 1600 anos para ser escrito, o Novo
Testamento foi criado em aproximadamente 50-
75 anos. Assim como antes da era tecnológica era
mais complicado e demorado a forma de expandir
esta palavra Santa, porém não impediu de chegar
até nós. E hoje em dia é tão simples e fácil ler,
ouvir e compreender esta palavra, através das
plataformas digitais. Que possamos dar valor aos
mártires, que se sacrificaram para que esta
palavra chegasse até nós! Vamos alastrar o
Evangelho com tudo o que temos! 

Aos 54 anos, o servidor público Jairo Justino está
celebrando a alta hospitalar do filho depois de 48
dias de uma rotina de fé pela sua plena recuperação
na luta contra o coronavírus. Justino ficou
conhecido por pedalar 13km por dia  para orar  por
Daniel Justino, de 27 anos, que estava internado.
Depois de fazer orações em casa, o servidor passou
a pedalar diariamente para ficar mais próximo do
filho. Ao chegar em frente ao prédio da unidade de
saúde, Justino estendia suas mãos, fechava os olhos
e orava com todo o seu coração pela recuperação do
filho, depois retorna para casa completando 13,4
quilômetros de pedaladas diárias, durante 48 dias.
Agora, depois de muita oração, o pai se emocionou
ao receber seu filho no corredor do Hospital Santa
Ignês, quando estava sendo levado para a
ambulância que o deixaria em casa. O jovem chegou
a ficar intubado durante 30 dias, já que teve o
sistema respiratório comprometido pela covid-19.
“Tudo bem graças a Deus. Deus é bom”, disse o
jovem ainda debilitado. Essa jornada de fé, nos
conta a história do servidor público Jairo Justino,
que sem poder visitar seu filho resolve  ir todos os
dias orar na frente do hospital, e obteve sua vitória,
Deus honra quando tomamos uma atitude
diferente, e  quando cremos verdadeiramente.

Não deixe de curtir, comentar 

e compartilhar, 

repasse para o próximo 

e abençoe ele também.

CLICK NA IMAGEM E ASSISTA AGORA MESMO!

O tempo que demorou para escrever a Bíblia

A ministra da agricultura TEREZA
CRISTINA , falou em entrevista à rádio
Bandeirantes,  que o preço do arroz só
deve normalizar em Fevereiro de 2021,
porque apenas em Janeiro que sai  a nova
safra de arroz , então em Fevereiro já
normalizamos.
Somente este ano o Brasil colheu mais de
10 milhões de toneladas de arroz somente
no Rio Grande do Sul, estado que mais
produz o cereal.
Uma semana atrás o governo decidiu zerar
a alíquota do imposto  de importação para
o arroz até o dia 31 Dezembro, isso
significa que mesmo que haja base de
cálculo, o resultado é que aquela operação
não terá valor de tributo devido. 

Avivamento para as Nações trás para você mais um conteúdo, e nada melhor que ser edificado com a
cultura do céu, manifestações artísticas que nos trasmite as coisas que vem do Reino de Deus para te

fortalecer 
e te levar mais próximo de Deus.

Confira no nosso canal TV Aviva Nações, o novo vídeo lançado com o tema 
"coreografia no céu".
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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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