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Quando lemos a palavra de Deus, o próprio
Deus ministra em nossos corações para
assim ministrarmos em outras vidas, o
inimigo sempre lutará pra não lermos e
assim não entendermos, pois ele sabe que se
entendermos seremos libertos e sendo
libertos ele não terá poder sobre nós.
 Com toda certeza, quando somos cheios da
palavra de Deus, não há mais espaço pra
nada. De fato a bíblia é nosso guia, foi o
manual que Deus deixou pra seguirmos,
mais porque o ser humano erra tanto tendo
um manual nas mãos? Porque não
conhecem as escrituras nem o poder de
Deus,  porque se lessem teriam a vida
próspera em todas as áreas. 
Tenha sede e fome da palavra de Deus,
mergulhe mesmo e conhecerá quão grandes
coisas o criador tem pra sua vida.

Que semana maravilhosa, quantos
ensinamentos,  não é atoa que nas escrituras
sagradas diz que ela se renova todos os dias, 
 pois durante toda a semana os Apóstolos
Rowilson e Cristiane usados pelo Espírito
Santo, trouxeram coisas novas.
Aprendemos os 10 livros mais lidos do mundo
e que a bíblia dispara numa diferença
tremenda na frente, em primeiro lugar. 
Barrar a bíblia é possível? Quem tentou, hoje
não está vivo pra contar a história, e a bíblia
continua viva e salvando outras vidas.
A  bíblia embora tenha sido escrita por mãos
humanas, foi inspirada totalmente pelo
Espírito Santo de Deus.

E nossa vigília deste sábado dia 12 de
Dezembro, em nossa igreja sede de São Paulo
foi mais que especial voltado para o tema:
Lâmpada  para os pés é a tua palavra e luz
para o meu caminho,  onde aprendemos a
importância da palavra de Deus para tudo em
nossa vida. Tivemos também vídeos falando
de como a palavra do Deus tem superado
tudo,  onde homens usados pelo diabo
tentaram barrar essa palavra, escrevendo
livros, dando datas para que as escrituras
sagradas desaparecessem. Porém foram eles
que desapareceram da face da terra e como a
própria palavra fala "Os céus e a terra
passarão mais as minhas palavras não hão de
passar"

Tivemos  também um vídeo falando a respeito
do discipulador embrionários, estratégicos,
Evangelistas, Pastores e Apóstolos que são
aquelas pessoas  que alcançam, cuidam,
aconselham, dão a vida por almas pois é
inexplicável o amor que o espírito santo coloca
em nossos corações. Na ministração do pastor
Renan,  ouvimos que ninguém chega na igreja
sendo líder, mais todos nós fomos e estamos
sendo cuidados por alguém. E não podemos
esquecer do momento kids, onde vimos
fantoches falando inclusive das escrituras,
quantos livros possuem e quais são eles, tivemos
também um empolgante jogo de perguntas e
respostas com a mariana, ver as crianças
envolvidas, respondendo as perguntas.

Todas essas alternativas define a palavra
encontro. E hoje tivemos um Encontro com
Deus que já estava marcado no mundo
Espiritual. Deus já havia agendado este dia
maravilhoso para encontrar com com seus
filhos. E quem esteve neste dia teve um
momento frente a frente com Deus. 
Com ministrações e muitas e muitas surpresas
que vinha direto do trono de Deus. Podendo
descobrir e enxergar coisas além do esperado. 

Um momento inesquecível também para
cada líder, que através da pandemia viu o
agir de Deus na célula onde Deus
acrescentou vidas deu o crescimento.
Batismo nas águas foi algo também
marcante, onde cada evangelista que tinha
discípulos em sua célula para descer as
aguas pode ter a honra de batizar os novos
filhos nascidos agora de novo em Cristo
Jesus.  Um dia tremendamente maravilhoso.
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SP LANÇA BILHETE DIGITAL DO METRÔ
E CPTM COM TECNOLOGIA QR CODE

A Secretaria de Transportes Metropolitanos
lançou, no dia 11 de Novembro, um bilhete
unitário digital, que será utilizado na
Estação do Metrô de São Paulo e na Estação
CPTM.
O tíquete se chama TOP e pode ser
executado por meio do "código QR" do
aplicativo móvel, ou impresso em uma
máquina de autoatendimento. A tarifa é
igual à tarifa única: R $ 4,40. Há um ano e
meio, a versão em papel do ticket com o “QR
Code” já foi testada em 15 estações, e á
partir de agora também funciona com a
versão eletrônica por meio de aplicativos
para celulares. O passageiro se cadastra com
o nome e número do CPF e pode comprar a
passagem com número de cartão de crédito
ou débito.
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TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO
GEOGRAFIA MUNDIAL
 JOGO DE PERGUNTAS

Geografia Mundial é um jogo de perguntas
que irão ajudá-lo a aprender tudo sobre
países - mapas, bandeiras, capitais,
população, religião, idioma, moeda e muito
mais. Este jogo de perguntas irá ajudá-lo a
aprender tudo sobre a geografia de maneira
fácil e agradável.
Características da Geografia Mundial - Jogo
de perguntas:
●  6000 perguntas x 4 dificuldades
●  Mais de 2000 imagens diferentes
●  400 países diferentes, regiões e ilhas
●  Treine seus pontos fracos depois de cada
jogo
●  Rankings mundiais, Enciclopédia

click na imagem acima e acesse já!

"Shana tova umetuka!" Já aprenderam?!
Na última edição aqui nos
conhecimentos gerais aprendemos sobre
o Ano novo Judeu. 
HOJE como prometido vamos falar sobre
a festa do perdão. Que acontece depois do
ano Novo Judeu. 
O dia do Yom Kipur  é uma das datas
comemorativas mais importantes do
judaísmo. É o dia mais sagrado do
calendário judaico ou, em hebraico, o
"Shabat HaShabatot" (o Sábado dos
Sábados). Trata-se de uma data móvel,
como ocorre, por exemplo, com a Páscoa
dos cristãos.
Segundo a tradição judaica este dia é
comemorado por causa da saída do povo
judeu do Egito onde eram escravos para
uma terra que Deus prometeu os dar
como herança. Só que no meio desta
saída o povo fez um bezerro de ouro e o
adorou, este comportamento sempre foi
proibido por Deus, e na tradição judaica
também não é permitido à adoração de
imagens, por adorarem somente ao Deus
criador.

Então Moisés pede a Deus perdão pelo
pecado do povo, e no dia dez do mês
Hebraico conseguiram o perdão. Então
selaram com Deus este pacto de perdão,
arrependimento, amor e amizade com
Deus e o povo.
Assim, o Yom Kipur é um dia dedicado ao
jejum, à oração e à reflexão, ao
arrependimento e ao perdão, limpeza
espiritual, ou seja, onde possam
despedir de tudo que prende suas almas,
como angustia tristeza, rancor e
desesperança para com o outro.
A saudação comum durante o período do
Yom Kipur é "Que você seja inscrito no
Livro da Vida".
E para nós Cristãos está tradição deve ser
de exemplo, a nossa consciência de que
somos pecadores advém das nossas
orações e intimidade com Deus e na
medida em que aprendemos a perdoar e
sermos perdoados. Paulo diz em uma de
suas cartas aos Romanos (7:24)
“miserável homem que sou” e logo em
seguida faz uma pergunta, quem poderá
me livrar da morte?

ESPECIAL CONHECIMENTOS GERAIS SOBRE OS JUDEUS
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Desde a implantação do modelo de “quarentena
controlada” em Maio, devido à presença do
coronavírus, o número cada vez maior de leitos
de UTI gratuitos e o aumento de infecções e
internações têm levado à primeira detecção de
riscos epidemiológicos extremamente elevados.
As áreas de Bagé e Pelotas foram classificadas
como bandeiras negras finais no mapa
preliminar da 32ª rodada desta sexta-feira (11).
Entre as outras 19 regiões, apenas Cruz Alta
recebeu a classificação final da bandeira laranja
(médio risco epidemiológico). Os outros 18 estão
em alerta (alto risco epidemiológico).A bandeira
preta é o maior limite esperado pelo modelo de
“distância controlável”, o que significa que a
capacidade hospitalar e as infecções por
coronavírus na área atingiram níveis críticos.
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ESTUDANTES NÃO PODERÃO USAR
NOTA DO ENEM 2020 NO PROUNI E

NO FIES; SISU FICA PARA ABRIL
Estudantes que fizerem a inscrição próximo
Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) não
poderão se inscrever na primeira seleção do
Programa Universidade para Todos (Prouni) e
do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).
As matrículas nos programas vão acontecer em
janeiro, antes do fim do exame, que terá notas
divulgadas em março. Já para o Sistema de
Seleção Unificado (SiSU), a seleção ocorrerá em
abril, quando poderá ser utilizada a nota da
prova marcada para ocorrer em janeiro de 2021.

O Ministério da Educação (MEC) chegou a
divulgar que até no caso do Sisu os estudantes
teriam de usar a nota do Enem do ano passado.
Nesta sexta-feira (11), a pasta esclareceu que o
processo do Sisu, em abril, ocorrerá a partir
das notas dos candidatos do exame a ser
realizado no próximo ano. No caso das seleções
do Prouni e do Fies, as definições estão
mantidas quanto ao uso da nota da prova do
ano passado. De acordo com cronograma, o
Prouni 2021 terá inscrições abertas de 12 a 15
de janeiro e o Fies 2021 receberá os
interessados entre 26 a 29 de janeiro. A prova
do Enem será realizada no dia 17 de janeiro,
com divulgação dos resultados no dia 29 março
de 2021.

CHUVA CAUSA ALAGAMENTO NA ZONA
LESTE DE SP NESTA SEXTA-FEIRA

De acordo com dados do Centro de Gestão
de Operações (CGE) da Prefeitura de São
Paulo, a chuva que atingiu a capital
paulista na tarde desta sexta-feira (11)
colocou partes da cidade em estado de
alagamento. Por causa de uma grande
pancada de chuva que atingiu a região
leste. Algumas ruas da região Leste
ficaram alagadas nesta tarde,
principalmente nos bairros que fazem
divisa com os municípios de Mauá e Santo
André, onde a chuva é mais forte. Por
causa da chuva, motoristas tiveram
problemas com os carros devido aos
alagamentos e foram obrigados a
empurrar os veículos com ajuda de
moradores locais.
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DICA DE SAÚDEDICA DE SAÚDEDICA DE SAÚDE   
Alguns alimentos ajudam a turbinar o
raciocínio, ganhar foco e preservar as
lembranças. Saiba quais são eles e monte
a dieta que alimenta sua memória.
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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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