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Em subordinação à providência divina, expressa pelos sete
olhos que estavam naquela pedra. E aqueles que têm o

prumo na mão devem olhar para esses olhos do Senhor,
devem ter uma constante consideração pela providência

divina e agir em dependência de sua conduta e em
submissão a suas disposições. 

O dia das pequenas coisas – é especialmente o dia de Deus,
cuja “força é aperfeiçoada na fraqueza; que levantou José

da prisão, Davi do curral, Daniel da escravidão e converteu o
mundo pelos pescadores e pelo fabricante de tendas, tendo-

se tornado o carpinteiro.

Não despreze as pequenas coisas 

Zacarias   4:10   ARA   ( Almeida revista atualizada)
"Pois quem despreza o dia dos humildes começos,

esse alegrar-se-á vendo o prumo na mão de
Zorobabel. Aqueles sete olhos são os olhos do

Senhor, que percorrem toda a terra.”

Apocalipse 5:6. 
"E olhei, e eis que estava no
meio do trono e dos quatro
animais viventes e entre os
anciãos um Cordeiro, como
havendo sido morto, e tinha
sete chifres e sete olhos, que
são os sete espíritos de Deus
enviados a toda a terra."

 Isaías 11:2. E repousará
sobre ele o Espírito do
SENHOR, o espírito de
sabedoria e de
entendimento, o espírito
de conselho e de fortaleza,
o espírito de
conhecimento e de temor
do SENHOR. - 
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SER PROFESSOR...

É POSSUIR O DOM DO ENSINO,  É TER A PACIÊNCIA

DE EXPLICAR TUDO NOS MÍNIMOS DETALHES.  SER

PROFESSOR É PRATICAR DE UMA FORMA

CONCRETA.
A CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO DE UM SER

PEQUENO ATÉ ALCANÇAR MATURIDADE. 

PROFESSOR HOJE É SEU DIA ....

A VOCÊ PROFESSOR DO AVIVAMENTO... O JOAN

DEIXA SUA SINCERA HOMENAGEM.

FELIZ DIA DO PROFESSOR AO NOSSOS PROFETAS

APÓSTOLO ROWILSON E APÓSTOLA CRISTIANE DE

OLIVEIRA, QUE COM MUITO AMOR E DEDICAÇÃO

NOS ENSINAM...

PARABÉNS A VOCÊ PROFESSOR DA ESCOLA DE

LÍDERES,  PROFESSORES DA ESCOLA BÍBLICA,

PROFESSOR DA AULA DE VIOLÃO QUE  DEDICAM

TEMPO A ENSINAR, NÃO MEDEM ESFORÇOS PARA

SEMPRE ORIENTAR COM SABEDORIA.

Eiiiiii !!!!!
Desmarque  todos os seus
compromissos para este sábado,
porque ás 20hr vem aí a vigília do
Avivamento! 
Uma vigília totalmente diferente,
onde você irá conhecer um pouco
mais do trabalho de cada equipe,
ganhar, consolidar, treinar e enviar. 
Você irá ver a sua fé aumentar um
pouco mais, porque milagres para
contar não irão  faltar.
Também não podemos deixar de
lembrar que teremos muito  louvor,
ministrações, orações, intercessões e
muito mais, com toda a programação
preparada. Então fique no aguarde e
na expectativa porque o melhor nessa
vigília está por vir.
E não se esqueça de chamar todos,
convide os amigos, colegas e família,
todos que tiver ao seu redor para
vigília do Avivamento.
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SANTA CEIA
Prepare tudo, por que neste domingo a Santa
Ceia do Senhor  acontecerá online e
presencial em tributo ao nosso Senhor Jesus
Cristo. 

"Porque, sempre que comerem deste pão e
beberem deste cálice, vocês anunciam a
morte do Senhor até que ele venha".
1 Coríntios 11:26

Ralizar-se-á tanto presencial como online!

Domingo
 20h online 

Na Live: Facebook do Avivamento 

19h presencial 
Rua: Lucas Padilha n7 

  Com toda a Igreja a Santa Ceia do Senhor será
realizada para a renovação de aliança com o nosso

Senhor Jesus Cristo.
Online ou presencial participe, não fique de fora!

Produção de Texto Talita Andrade

Produção de Texto Rosário Regiane 

EVENTOS DO AVIVAMENTO
CULTO 
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O deputado federal Emerson Miguel Petriv
(PROS-PR), fez uma proposta que consta no
texto do projeto de lei (PL) nº 3.904/2019, onde
luta para que a CNH (Carteira Nacional de
Habilitação) seja gratuita e poderá ser emitida
por pessoas de baixa renda, a proposta do
parlamentar tem como objetivo que a carteira
seja usada para fins profissionais, dando assim
uma oportunidade a mais de se conseguir um
emprego e exercer uma atividade econômica.  A
ideia do programa é que alcance todo o território
nacional, sendo assim o projeto esclarece que
todas as etapas de emissão do documento serão
gratuitas, desde os exames obrigatórios. No
entanto com as exigências criadas pelo Código de
Transito em vigor, o custo com aulas, exames,
prova e direção e outros custos administrativos
tem causado o impedimento para esta população
acessar estes serviços de “habilitação” disse o
deputado. De acordo com o deputado o projeto de
lei tem por finalidade instituir o programa CNH
Social no âmbito social, destinado a pessoas de
baixa renda, possibilitando o acesso gratuito aos
serviços de habilitação.

Funciona em qualquer parte do corpo.
Sinta alívio em menos de 60 segundos.
 Totalmente sem medicamentos 

Os emplastros duram anos
Dá para aplicar diretamente na pele 

À prova d’água e versátil.

A dor é o resultado do envio de sinais
elétricos ao cérebro. A tecnologia foi
inventada pela empresa Kailo, que usa
nanocapacitores para "desligar" sua dor
como um interruptor de luz e,
naturalmente aliviar qualquer parte de seu
corpo em alguns segundos.  A invenção
não tem efeitos colaterais e pode ser
usado diariamente. 

e nenhum efeito colateral.

ou sobre a roupa.

Você sente a necessidade de melhorar seu
currículo? Aprender um novo idioma?
Desenvolver-se pessoal, profissional e
financeiramente? Temos a SOLUÇÃO IDEAL
para você:
Qualificação eficiente para o primeiro
emprego; rápida e especializada para
recolocação no mercado de trabalho;
reconhecida para empreender e ser um líder
do futuro.

Cientistas australianos descobriram que o novo
corona vírus pode sobreviver por mais tempo em
algumas superfícies do que se pensava
anteriormente. O vírus covid-19 pode
permanecer em notas, telas de telefones
celulares e aço inoxidável por até 28 dias, muito
mais tempo do que o vírus da gripe. Os
resultados do estudo foram publicados nesta
segunda-feira, 12, no Virology. De acordo com a
pesquisa, o vírus SARS-COV-2 permanece
infeccioso por 28 dias em superfícies lisas (como
cédulas de plástico e vidro nas telas de celulares)
em ambiente com temperatura média de 20ºC.

CORONAVÍRUS PODE ‘SOBREVIVER
POR 28 DIAS’  EM CELULAR E DINHEIRO
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O EMPLASTRO DE NANOTECNOLOGIA
QUE ALIVIA A DOR EM SEGUNDOS
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Pesquisa e Texto Talita Andrade

CRISTÃOS SÃO 
EXECUTADOS NO QUÊNIA

Terrorista vinculado ao Al-Shabaab,
emboscaram um ônibus que saia saía de
Mandera, no nordeste do Quênia, para Nairóbi,
a capital do país. O grupo terrorista tentou
parar o ônibus acenando com as mãos e quando
viram que o motorista não parava eles
começaram atiram e sete passageiros foram
feridos gravemente, o tiroteio fez com que o
ônibus parasse. De acordo com a polícia local,
os militares embarcaram no ônibus e
separaram todos os cristãos e executaram.
Ataques como estes se tornaram frequentes nos
últimos seis anos.

Fonte: Guiame
Pesquisa e Produção de Texto: Cátia Ramos
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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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