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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!
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* Os judeus voltam do cativeiro mas não
tinham um lugar de adoração. Os judeus
estavam muito esperançosos acerca da
reconstrução do Templo.

* Então a montanha simboliza todo poder
de resistência; 

* Zorobabel desempenhou um papel muito
importante durante o tempo de retorno
dos judeus do exílio. Quando retornou com
o grupo principal dos exilados em 537 a.C., 

* Zorobabel foi o líder responsável pela
edificação dos alicerces do Templo (Esdras
3:8-10).

* A perseverança, pela graça de Deus, coroa a
vida do filho de Deus.

* O obstáculo cederá,

* a dificuldade desaparecerá,

* a oposição cessará.

* Remover montanhas, ou nivelá-las em
planícies, são expressões proverbiais, denotando
superar as maiores dificuldades e remover todos
os obstáculos.

* Nada na vida a gente conquista de graça. Os
nossos sonhos estão sempre rodeados de
obstáculos e se queremos conquistá-los
precisamos vencer os obstáculos.
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O melhor ainda está por vir
Zacarias   4:7 A Quem é você, ó grande monte? 

Diante de Zorobabel você será uma planície.

“Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas; melhor é o
longânimo do que o altivo de coração.”  Eclesiastes   7:8   ARC

“Isaías   40:4   Todos os vales serão levantados, e todos os montes e colinas serão
rebaixados; o que é tortuoso será retificado, e os lugares ásperos serão aplanados.”

* É melhor esperar para ver o que o Senhor fará no final. Quando tudo
acabar todos ficarão surpresos!

Um estudo por Apóstolo Rowilson 
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O AVIVA ONLINE é avivar, trazer vida, levar Jesus, alcançar novas vidas, através das redes
sociais.  
Com criatividade e ousadia o Avivamento para as Nações  não parou por nenhum dia durante a
quarentena, e até hoje tem feito um trabalho por excelência com suas plataformas digitais.  
E com isso centenas e centenas de vidas tem sido alcançadas e impactadas pelo evangelho
anunciado com todas as plataformas digitais disponíveis do Avivamento.

Com a Web Rádio Aviva Nações é possível
sintonizar sem precisar ter antena ou rádio,
através de qualquer aparelho com internet,
com uso de poucos dados móveis, clicando e
acessando facilmente pelo link você tem
acesso 24h da palavra de Deus e muito louvor e
participações dos ouvintes.
E programação ao vivo das 09h ás 18hrs.

No Facebook do Avivamento você tem
Lives dos cultos todos os dias ás 20h e com
muita comunhão com os irmãos  nas
participações nos comentários. 
Tem sido de grande enriquecimento e
fortalecimento os cultos online com os
Apóstolos Rowilson e Cristiane Oliveira. 
Além de ter vídeos e comunicados lançados
no feed de notícias. 

E claro aqui no Jornal Online Aviva News
de segunda, quarta e sexta muita
informação do ministério e do mundo,
trazendo estudos do Apóstolo Rowilson
Oliveira, matérias do Avivamento e
notícias do Brasil e do mundo. 
Contando também com o Extra Cidadão e
jornais de datas comemorativas. 

Com tanto conteúdo o que não dá pra fazer é não se envolver com o ministério
 e ter um crescimento. 

E aqueles que tem acompanhando o ministério nas plataformas digitais tem 
sido grandemente abençoado.  

 E TODA A  EQUIPE DO JOAN AGRADECE POR TODO RETORNO DADO PELOS LEITORES!
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No canal do Youtube TV TAN temos
muitos conteúdos para toda a família,  do
mais novo ao mais velho. 
Com vídeos, coreografias, entrevistas e o
Programa Transformando Vidas.

O AVIVA ONLINE vai além de marcações e
convites enviados dos cultos online. 
O PROJETO AVIVA ONLINE  foi naturalmente
acontecendo com a pandemia e distanciamento
por conta da Covid 19. 

Matéria e Produção de Texto: Gabriela Machado
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CAMPOS GERAIS:
UM CULTO ESPECIAL PARA AS
CRIANÇAS. 
Os Missionários Jardel e Gabriel em suas
redes sociais sempre compartilham o
crescimento que eles tem tido na igreja de
Campos Gerais. 
E o que sempre podemos ver é os discípulos e
embrionários se envolvendo a cada dia e
obtendo um crescimento espiritual.  
A cada foto ou vídeo postado é de grande
alegria para cada irmão do Avivamento.  
É o livro de Atos se cumprindo na vida dos
irmãos Avivalistas de Campos Gerais:

"Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo
o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os
dias os que iam sendo salvos."

Atos 2:47

E os irmãos mineiros claro que não poderiam
deixar passar, fizeram um culto especial das
crianças em homenagem a elas. Com doces e
bolos e louvor, coreografia, palavra de Deus
com as crianças e muito mais. 
Veja as fotos das Crianças no Momento Kids.

Pastor Domingos José Meque sempre
atualizando seu Feed de notícias no Facebook
com posts dos trabalhos que são feitos por
excelência e constância que tem sido operado
em Moçambique.  
A base Missionária que está sendo levantada,
continua a todo vapor. O Pastor Domingos  e
mais um grupo de irmãos valentes do
Avivamento, se uniram para levantar uma tenta
para cultuar ao Senhor.  
Com muitos obstáculos a enfrentar com
exigências dadas pelo ministério da saúde de
Moçambique. Pastor não se deixou desanimar.
Providenciaram tudo, levantaram a tenda e com
todas as normas cumpridas, fizeram o culto
com a igreja do Avivamento em Beira na tenda
levantada. 
E como sempre, com alegria em servir a Jesus,
os irmãos moçambicanos através de suas fotos,
passam para todos aqueles que acompanham o
amor e grande felicidade em fazer a obra de
Deus.

A Associação Beneficente El Roi, toda
semana tem abençoado a vida de dezenas
e dezenas de famílias com frutas e
legumes.  No dia das crianças a ABER
presentou mais de 200 crianças com
lembrancinhas.  Junto com o Projeto
Resgatando Crianças para Jesus e o
Ministério Avivamento para as Nações.
Líderes e discípulos proporcionaram um
dia especial para as Crianças levando os
brinquedos e doces para elas  em suas
casas. As crianças e inclusive os pais
relataram que foi muito especial, e
agradeceram por todo amor e cuidado
com cada pequenino.

Quer conhecer o projeto ou ser um
parceiro ou voluntário?
Você pode acompanhar tudo e entrar em
contato na página oficial da ABER.  
Click na imagem abaixo e acesse já.
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E TEVE CULTO NA TENDA
E claro que Pastor fez um culto com as
crianças comemorando o dia delas. 
Com canções e louvor ao Senhor as
crianças do Avivamento em Beira fizeram
o culto com muita alegria. 
Veja as fotos no momento Kids.

NOTÍCIAS DO AVIVAMENTO
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ABER: DIA DAS CRIANÇAS 

Matéria e Produções de Gabriela Machado
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Falsa vacina de Oxford vendida no Brasil.
A polícia Federal cumpriu busca e apreensão em
uma empresa hospitalar no centro de  Niterói -
Rio de Janeiro por estarem vendendo uma
suposta vacina para a prevenção da Covid-19. 
Segundo denuncias recebidas pela Anvisa
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária) não
existe nenhuma vacina autorizada e capaz de
proteger contra a Covid-19. E ainda segundo as
denuncias essa vacina é anunciada como
desenvolvida pela Universidade de Oxford  em
parceria com a farmacêutica AstraZeneca,
realmente estão sendo desenvolvidas por elas,
porém estão em fase de testes e não podem ser
vendidas, voluntários estão recebendo doses da
vacina de forma controlada.

Quando exatamente é seguro participar de um
evento em meio a pandemia de Covid-19? Com
os números de casos e mortes aumentando em
todo o mundo e as dificuldades de manter o
isolamento social uma pesquisa de
Universidade de Oxford, no Reino Unido, e do
Instituto de Tecnologia de Massachusetts
(MIT, na sigla em inglês) nos Estados Unidos
criaram uma tabela que considera alguns
fatores como: o uso de máscaras, o tempo de
contato com outras pessoas, a ventilação do
local, a quantidade de pessoas e até o que elas
estão fazendo, como falar, cantar, gritar ou
permanecer em silêncio. “O risco de infecção
é determinado por muitos fatores e todos eles
estão conectados” disse diretora do
Laboratório de dinâmica de fluidos na
transmissão de doenças do MIT. 
Ainda não tem um estudo que defina o risco
absoluto de cada atividade, mas a tabela foi
feita para que as pessoas saibam avaliar o risco
de cada situação e possam se adaptar.

Acesse clicando na imagem abaixo e 
confira a tabela:

A primeira semana da reabertura do
ensino em São Paulo esbarrou na
desinformação de escolas e conselhos
pedagógicos sobre as regras para a
retomada.
A única regra geral para todos na capital é
limitar o número de alunos a 20%. 
De acordo com a regulamentação
estadual, o limite máximo do número de
alunos é de 35%. 14 dias após a entrada na
fase verde, essa proporção aumentará
para 70%.
Nas rede estadual está sendo autorizada
de funcionar até cinco horas por dia. 
A privada não tem limite de horário.

levar cada vida ao pleno conhecimento da
verdade e essas pessoas levarão o
evangelho adiante e ninguém será inocente
perante os olhos do Senhor pois todos
teremos a oportunidade de nos
convertermos de nossos maus caminhos. Já
tivemos edições do Joan onde a bíblia
estava sendo distribuída em braile, agora
além de braile temos mais povos sendo
alcançados pela palavra de Deus.

Na semana passada, a bíblia alcançou um
marco muito importante ao ser traduzida
para o 700° idioma, Glória a Deus, esse é
um grande avanço,  isso significa que mais
um povo poderá conhecer as escrituras e se
converter ao Senhor Deus, isso demonstra
uma velocidade em ter a palavra de Deus em
todos os idiomas. Quanto em mais línguas a
bíblia for traduzida, mais perto estamos de
alcançar o mundo com a palavra de Deus,
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SAÚDE E POLÍTICA
FALSA VACINA CONTRA O CORONAVÍRUS 

É VENDIDA EM NITERÓI

Fonte: MSM Notícias 
Pesquisa: Gabriela Machado
Produção de Texto: Cátia Ramos

TABELA AJUDA A AVALIAR O
RISCO DE PEGAR  COVID-19

EM CADA EVENTO

PRIMEIRA SEMANA DE VOLTA
ÀS AULAS EM SP,

DESINFORMAÇÃO E
CONFUSÃO

Fonte e imagem: Folha de São Paulo
Pesquisa : Ev.  Kátia Cristina

Texto: Talita Andrade

Fonte: Época Negócios
Pesquisa: Ev. Katia Cristina
Produção de Texto: Cátia Ramos

NOTÍCIAS INTERNACIONAIS

A BÍBLIA PARA TODOS

Fonte: Gospel prime
Pesquisa e Produção de Texto: Rosária Regiane
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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!

 ESPECIAL: COMO SER UM MISSIONÁRIO
 ATRAVÉS DAS REDES SOCIAIS 

Coluna Extra 
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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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