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Eu vou descer na casa do oleiro e ver com meus próprios olhos o trabalhar de Deus.
 É assim que ocorre com uma das passagens mais famosas,

 da casa oleiro que aparece em Jeremias 18:2.
Você sabia que fomos formados por Deus a partir do barro? Veja: 

 João 15:16.  Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei,
 para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça; 

a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai ele vo-lo conceda. 
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PALAVRA DOS APÓSTOLOS

 “Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou as narinas
 o  fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente” (Gn 2:7).

Deus formou o homem com o pó da 
terra e o formou em suas próprias 
mãos. Por isso essa parábola do 
oleiro é extremamente importante 
para todos os cristãos, até mesmo 
para compreendermos nossa relação 
com Deus.

ATITUDES QUE CARACTERIZAM O BARRO RUIM:
 Dureza de coração, incredulidade,

insensibilidade, soberba, impurezas,
desobediência, indisposição, pessimismo,

covardia, etc. 

   Obs. Que tipo de vaso o Oleiro pode
 fazer com isso? 

Por maior que seja a capacidade do oleiro,
não dá pra fazer vaso bom com esse 

tipo de barro!

  ATITUDES QUE CARACTERIZAM O BARRO BOM: 
Coração quebrantado, fé, sensibilidade,
humildade, pureza, obediência, coragem,
disposição, otimismo, etc.

Obs. Coloque tudo isso nas mãos do Oleiro e veja
que tipo de vaso ele fará de você.
Deus escolhe o barro! Dentre 200 tipos de
barros conhecidos, somente 8 servem para fazer 
o jarro!

 Sabe o que isso significa?
Se você foi escolhido por Deus, isso significa que você é um barro bom.

Deixa Ele te moldar para que 
você possa ganhar muitas almas

Apóstolo  Rowilson Oliveira 
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Reprodução de texto e entrevista
 Gabriela Machado

Paz a todos 

Me chamo Erika,

Sou discípula da Célula dos Líderes
Adriano e Vanessa, célula
evangelística Marcos e Vera.
 
O testemunho é sobre minha mãe,
Cecília. No dia 12 de Agosto ela passou
mal,  foi levada as pressas para o
hospital bandeirantes pois havia tido
um AVC, assim que souber que ela
passou mal  já    fui e avisei aos
meus  líderes e  aos  Apóstolos  e  assim
já entraram em oração pela vida dela.  
Ela chegou ao hospital falando e
explicando o que houve. Só que com o
passar da tarde tivemos que colocar
fraldas pois ela já não andava,
não  falava  e não  conseguia ter
controle algum do corpo. 
Nessa hora foi o AVC atingindo a
coordenação motora
dela.  De  madrugada ela foi removida
com uma base de UTI para as clínicas
pois não havia mais leito para o estado
que ela estava. 

Os médicos não acreditaram
quando eu disse que ela andava de
tão ruim que estava o estado dela ,
tive que provar por fotos que ela
era completamente normal e
nunca tinha tido nenhum
problema do tipo, pois ela não
andava, não falava e nem se mexia
, só se debatida, os médicos diziam
que era uma alteração neurológica
ao qual não sabiam o que era,
depois disso ela passou a vegetar,
como os próprios médicos
alegaram, pois ela estava de uma
forma tão avançada que realmente
parecia que ela já era acamada , e a
todo momento eu tentando provar
que ela era normal, ela não podia
ficar mais de uma semana
internada pois é do grupo de risco.  
Estivemos em oração juntamente
com os Apóstolos,
constantemente, e por fim, ela
teve alta, a recuperação dela foi
muito rápida, para o estado que
ela estava, para Glória do Senhor
Jesus, ela chegou em casa sem
falar sem andar, sem forças nas
pernas, e usando fraldas da
mesma forma que estava no
hospital, passado menos de uma
semana ela já começou a andar
com andador, depois disso pegou
forças na pernas e agora ela já
toma banho sozinha, já usa o
banheiro sozinha, a dicção
melhorou muito, nem precisou de
fisioterapeuta para começar a
andar. Graças a Deus e a esse
ministério, minha mãe não
aceitou em nenhum momento
permanecer nessa situação ruim,
ela foi curada teve um quadro de
melhora muito rápido, pois o
médico disse que ela iria ficar
muito tempo na cadeira de rodas e
aconteceu ao contrário, já está
andando e se recupera a cada dia.
Agradeço a Apóstola pois ela me
acompanhou em todo processo no
hospital, a Evangelista Vera que
também me auxiliou e sou grata a
Deus pelo milagre que minha mãe
teve. 
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DEUS É O MESMO ONTEM,
HOJE E ETERNAMENTE.Milagres

Testemunhos de
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- Uso de máscara; 

- Exclusão da biometria; 

- Levar caneta individual; 

- Proibido qualquer atividade que exija a
retirada da máscara, como beber ou comer; 

- Fitas para demarcar o distanciamento. 

Além disso, o eleitor também poderá fazer a
justificativa no app e-título. 

Exerça seu direito de cidadania com segurança. 

Pazuello nasceu no Rio de Janeiro e é
formado na Academia Militar das Agulhas
Negras, mesma instituição onde
Bolsonaro estudou.
Após 3 meses e meio como interino, ele
toma posse como novo ministro da saúde.
Pazuello assumiu as responsabilidades
pelas estratégias do governo federal de
combate à covid19,  desde que Nelson
Teich pediu demissão em 15 de Maio.
Ele será efetivado pelo então presidente
Jair Bolsonaro,  nesta quarta-feira  às
17:00 hs no Palácio do Planalto. 

Nesta segunda feira, o governador João Doria
(PSDB-SP), disse confiar em uma
oficialização entre o ministério da saúde e o
Instituto Butantã para disponibilização no
SUS(sistema único de saúde) da coronavac,
que é a vacina contra a covid19,  ele disse
ainda que essa vacina foi desenvolvida e
testada pelo governo paulista em parceria
com um laboratório chinês.
 Segundo Dimas Covas, o diretor do Butantã
essa formalização pode acontecer até 
quarta-feira (16).
"A liberação de recursos depende de algum
procedimento burocrático. Tem uma equipe
do ministério e do Butantan que estão
trabalhando desde a semana passada, e terça 
e quarta uma equipe do Butantan se descola
para Brasília para terminar esse processo
burocrático", disse Dimas Covas.

As eleições municipais de Novembro de
2020 terão um protocolo sanitário para
evitar a disseminação do corona vírus entre
eleitores e mesários.  
Pensando na prevenção e segurança de
todos. Cerca de 95 mil locais de votação
serão adaptados. O horário será ampliado
em uma hora para evitar aglomerações.  
Também foram doadas por empresas
máscaras e álcool gel. 

Veja algumas regras: 

Uma nova lei será aplicada em Setembro de
2021, para disponibilizar água gratuita para
os clientes, sempre que for solicitada, com a
cortesia da casa. 
A lei foi sancionada pelo prefeito da capital
paulista, Bruno Covas (PSDB).
Essa lei servirá tanto para bares, hotéis,
restaurantes, lanchonetes, padarias,
cafeterias e estabelecimentos congêneres
que comercializam água engarrafada na
Cidade de São Paulo.

Jornal Online

AVIVA NEWS

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

SAÚDE E POLÍTICA 

Fonte: UOL 
Pesquisa: Felipe Rodrigues
Produção de texto: Rosária Regiane

ELEIÇÕES 2020 

Fonte: Pleno News 
Imagem: Agência Brasil / Elza Fiúza
Pesquisadora: Ev. Katia Cristina 
Texto: Talita Andrade 

COVAS SANCIONA LEI PARA
BARES E RESTAURANTES

SERVIREM ÁGUA
'DA CASA' GRÁTIS

É obrigatório que a água seja filtrada e que o
item "água da casa" seja incluído no
cardápio "de modo visível" para os
consumidores do local.
Para quem não cumprir a lei, terá que pagar
uma multa de até R$ 8 mil.

Fonte imagem: UOL Notícias 
Pesquisadora: Ev. Katia Cristina
Texto: Talita Andrade

SAÚDE EM SÃO PAULO 

Fonte: UOL 
Produção de texto: Rosária Regiane

MINISTRO DA SAÚDE
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VOCÊ ACHA QUE MUITA COISA ESTÁ ACONTECENDO EM 2020? 
ESPECIALISTAS PREVEEM MAIS PELA FRENTE 

De fato 2020 está sendo o ano das catástrofes.
E aos que creem já era previsto sobre tudo e
todas as coisas. Mas as notícias do pior ainda
está por vir, de eventos indesejáveis, agora
não está vindo da boca de profetas, que de
costume foi muito escutado por Pastores e
religiosos. Mas hoje os especialistas,
cientistas e pesquisadores, estão dizendo
sobre isso.  
Desastres naturais estranhos, a maioria dos
quais os cientistas dizem que provavelmente
têm uma conexão com a mudança climática,
parecem estar em toda parte no louco ano de
2020.

Mas os especialistas dizem que provavelmente
olharemos para trás e diremos que esses
foram os mocinhos. Velhos tempos, quando os
desastres não eram tão graves. Selvagem. 
“Vai ficar MUITO pior”, disse Kim Cobb,
cientista climático da Georgia Tech. “Digo isso
enfaticamente porque desafia a imaginação. E
isso é o que é assustador saber como cientista
do clima em 2020.” 
O chefe de ciência ambiental da Universidade
do Colorado, Waleed Abdalati, um ex-
cientista-chefe da NASA, disse que a trajetória
de agravamento de desastres e mudanças
climáticas a partir da queima de carvão,
petróleo e gás é clara, e a física é básico. 
Climas, desastres ambientais e naturais em
muitas partes do planeta, 2020 está deixando
todos muito atentos.  

WhatsApp mais colorido permite que você
 personalize o aplicativo com diversos temas

Chats arquivados aparecendo no 
topo da lista do WhatsApp com 
nova função ativada.

"modo férias", esta funcionalidade
deixará que o usuário arquive conversas

com contatos ou grupos sem que elas
voltem a aparecer na lista geral de chats

quando alguém manda uma nova
mensagem, como funciona agora, ou

seja, permite ao usuário esconder
conversas da janela principal do app,

essa função apareceu em 2018, e nunca
mais apareceu, assim fizeram que os
usuários pensassem que a função foi

esquecida.
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O reitor de meio ambiente da Universidade
de Michigan, Jonathan Overpeck, cientista
do clima, disse que em 30 anos, devido às
mudanças climáticas que já se espalharam
pela atmosfera, “temos praticamente a
garantia de que teremos o dobro do que
temos. Agora”. 

O que esperar para o amanhã? 

Minha alma, espera silenciosa
somente em Deus,

 porque dele vem a minha
esperança. 

Entretenimento
Redes sociais 
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Salmos 62:5 

Matéria Jornalística: Gabriela Machado
Fonte: tonocosmos.com 

- WhatsApp vai mudar! 
Para você que gosta de mudanças, o
WhatsApp irá trazer funções diferentes
que irão ajudar em seu dia a dia. Os
novos testes se iniciaram no começo do
mês de Setembro.

Veja 5 novidades do aplicativo que
 estão sendo testadas:

Edição de imagens será melhorada 

Extra armazenamento, essa função deixará
bem mais fácil liberar espaço do WhatsApp
no celular.
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Fonte e Imagem: Tilt 
Pesquisadora: Ev  Katia Cristina
Texto: Talita Andrade
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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 
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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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