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Uma semana repleta de bênçãos, ministrações e orações em prol da vida e de todas as famílias 
 que estavam muitas vezes aflitas e buscando algum tempo por alguém que pudesse estar
levando para sua vida uma luz no final do túnel, e as ministrações trazidas pelos Apóstolos
Rowilson e Cristiane Oliveira veio trazer exatamente isso para os lares. A luz de Jesus!
“Se, pois, o filho vos libertar, verdadeira serei livres” João 8:36  
Tema este que verdadeiramente veio mostrar novamente á todos a importância de cada um
travar uma guerra contra o seu próprio eu em busca da libertação. Cada oração com propósitos
de libertação diferentes na vida daqueles que estavam acompanhando ou de algum familiar que
precisa urgente chegar até Jesus!

A vigília do Avivamento que sempre é muito
esperada por cada irmão do Avivamento, foi
novamente realizada neste sábado na igreja
sede de São Paulo e também online pelo
Facebook do ministério. 
Com a novidade realizada mais uma vez com o
momento Kids para todas as crianças e agora
com de Jovem pra Jovem uma programação
totalmente especial voltada para público
jovem, no meio da vigília é dedicado alguns
minutos para essas programações.  Com
louvor e palavra de Deus a vigília terminou
com a busca do Espírito Santo. 
As ondas magnéticas da internet com certeza
conseguiu transmitir o mover para as casas
que estavam conectadas na live, e no
presencial o fluir naquele lugar era de se
sentir realmente algo muito especial  trago
pela parte de Deus.

Ouve também a Consagração com a Rede de Mulheres. Com ministrações,  aconselhamentos e
palavras de mulheres de exemplo. 
Com Evangelistas e Líderes  guerreiras do Avivamento, foi abordado assuntos do cotidiano da
vida da mulher e levando cada uma a entender que são guerreiras, fortes e preparando cada
mulher para esta grande guerra. Cada vida que foi ministrada teve experiências maravilhosas.
E o JOAN estava lá e elas contaram tudo pra gente.
Evangelista Eliane Pereira foi uma das pregadoras da manhã da Consagração e ela teve uma
forte experiência e contou como tudo aconteceu:

Pra mim foi uma experiência impactante.  Antes de
ministrar para as mulheres, eu fui  ministrada no
dia anterior pela nossa Apóstola Cristiane Oliveira.
Por horas ela foi ministrando,  conversando
comigo.  E o que me impactou e abriu minha mente
foi da forma que ela passou a autoridade para nós,
para podermos  representa lá nas ministrações. Ela
disse que ela dava total liberdade para que
pudéssemos passar aquilo que ela queria passar. 
E senti um temor, uma responsabilidade por estar
representando a Apóstola. 
Até o momento que ministrei eu senti mesmo o
Espírito Santo tomando sobre mim, com uma força.
Em algumas ministrações eu já falei comigo
mesma, poxa poderia ter falado isso, poderia ter
falado aquilo. Mas nesta vez foi algo sobrenatural
o Espírito Santo me tomou, usando minha boca.

Jornal Online

AVIVA NEWS
NOTÍCIAS DO AVIVAMENTO

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

RESUMO DA SEMANA

Evangelista também termina dizendo
que será uma experiência que nunca

esquecerá, e foi uma oportunidade de
colocar em prática todo o investimento
que os Apóstolo tem tido em sua vida.

A missionária Cida Mendonça também completou dizendo que foi de grande responsabilidade
trazer um despertamento sobre todas aquelas mulheres bem consolidadas. Tivemos ali
mulheres Evangelistas, Estratégicas,  Embrionárias e Discípulas.

VIGÍLIA DO AVIVAMENTO

CONSAGRAÇÃO
Rede de Mulheres
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Jacira também frisa que são mulheres guerreiras, mulheres guerreiras do Avivamento. E ela
termina agradecendo a todas as ministradoras da palavra da manhã de Consagração.
Assim como as líderes, muitas mulheres embrionárias e discípulas do Avivamento estiveram
na manhã de jejum, e Conceição e Maria Frazão também nos deram uma entrevista.
Conceição começa falando que o jejum foi tremendo e que foi muito tratada por Deus e
realmente recebeu aquilo que foi buscar.

"Ela ministrou tudo aquilo que eu estava
precisando naquele momento, cada palavra ali

ministrada tratou bastante na minha vida.  
Agradeço a Deus, aos nossos Apóstolos e a cada

uma de vocês que estiveram ministrando
Deus continue abençoando vocês".

Eliane Pereira que no início desta entrevista contou a sua experiência e aqui as irmãs
confirmando. E nada foi combinado, realmente vemos o agir de Deus.
O jejum de mulheres plantou uma semente em cada mulher guerreira e vocês verão grandes
frutos desta plantação.  Mulheres fortes  e guerreiras preparadas para a guerra de confronto.
Preparadas para vencer!

"E não podemos deixar de esquecer que somos guerreiras,
e que chegou a hora de mostrarmos isso neste momento,
mostrar a nossa força. A Apóstola preparou cada uma de
nós, e cada uma de nós chegamos destruidas, e ela nos
preparou, nos restarou uma por uma e nos fez fortes,

guerreiras.   E neste jejum foi o que passamos para elas. E
com as mídias sociais temos essas oportunidade de poder

levar os perdidos à presença do Senhor. 
E não podemos baixar a guarda.  E de forma alguma ser

mulheres frouxas e covardes.  
Foi tremendo para as nossas vidas "
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 CONHEÇA SEIS ALTERNATIVAS AO GOOGLE FOTOS
O Google Fotos é um aplicativo útil que pode
armazenar fotos e vídeos na nuvem, mesmo
pré-instalado em telefones Android. Por sua
vez, os usuários do serviço receberam esta
semana notícias desagradáveis anunciando
que o “armazenamento ilimitado” de fotos
acabou, mesmo que a qualidade original dos
ficheiros seja reduzida, este é um dos
diferenciais. 
Claro, felizmente, você pode usar métodos
alternativos em vez do Google Fotos, eles
nem sempre têm "armazenamento
ilimitado" ou espaço grande o suficiente, mas
dependendo de suas necessidades, pode haver
planos melhores e outros benefícios .
Portanto, em vez de usar o Google Fotos, aqui
está as 6 melhores opções para você usar.
Confira!

"Fui tremendamente edificada, aprendemos muito e isso é muito bom para nós, 
 para nosso crescimento".
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Cida Mendonça completa falando que a palavra de Deus não volta vazia, e ela frisa que todas
são mulheres guerreiras, e aproveitar a oportunidade de levar a palavra de Deus.

A missionária Jacira Paiva também falou como foi para ela esse jejum, e muito grata ela 
nos contou que foi um momento muito abençoado.

" As minhas orações foram respondidas, quando a 
Ev Eliane falou pra ficarmos de pé que ela

começou a orar foi sobrenatural porquê era como
se eu estivesse ouvindo a voz da Apóstola

falando, foi sobrenatural só tenho a agradecer a
Deus e aos Apóstolos por essa oportunidade."

Maria Frazão completou dizendo também que foi
maravilhoso todas as ministrações impactou
bastante a vida dela. Em especial a ministração da
Evangelista Eliane, olha só o que ela disse pra nós 
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De acordo com ranking da consultoria britânica
Quacquarelli Symonds (QS), as três universidades
públicas brasileiras estão entre as dez melhores da
América Latina. A Universidade de São Paulo (USP)
ficou em segundo lugar pelo terceiro ano
consecutivo, a Universidade Estadual de Campinas
(Unicamp) ficou em quinto e a Universidade
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) em nono. Desde
2018, a Universidade Católica do Chile (PUC) está
no topo.
 Segundo a consultoria, Brasil, México e Colômbia
são os destinos de estudos mais representativos,
respondendo por mais da metade de todas as
universidades classificadas. Este ano, o “QS
Ranking of Latin American Universities 2021”
conta com 410 instituições.

O governo de SP informou que a Fase Azul foi
suspensa pelo Centro de Emergência Corona
vírus do estado. A Fase Azul é a quinta e
última fase do Plano de São Paulo, que visa
retomar as atividades durante a pandemia
Covid-19. Na noite desta quinta-feira (12),
João Gabbardo, Secretário Executivo do
Pronto Atendimento, confirmou a informação
à CNN. Ele disse: "A fase azul foi suspensa
pelo centro de emergência e será abandonada
em 2020." Portanto, os 645 municípios do
Estado de São Paulo não terão o direito de
participar de qualquer tipo de atividade de
recolhimento.
O Centro de Emergência Corona vírus tomou
sua decisão com base nas informações da
segunda onda de contaminação na Europa.
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Cientistas da Universidade Harvard, nos
Estados Unidos, anunciaram resultados
preliminares de pesquisas que podem
desenvolver a primeira vacina triplo
negativa contra o câncer de mama, o tipo
mais agressivo da doença. O objetivo da
pesquisa é combinar o potencial da
quimioterapia e da imunoterapia, os dois
tratamentos mais comuns contra o câncer,
para criar terapias de dupla ação. Os
primeiros testes em camundongos com
câncer de mama triplo-negativo (TBNC)
foram 100% eficazes na destruição das
células cancerosas e na geração de
imunidade contra uma possível recorrência
da doença.

VACINA CONTRA CÂNCER DE MAMA
 É 100% EFICAZ EM CAMUNDONGOS

BRASIL TEM TRÊS UNIVERSIDADES PÚBLICAS
ENTRE AS 10 MELHORES DA 

AMÉRICA LATINA; USP FICA EM 2º

BOLSONARO: “A PANDEMIA NOS  FEZ
ENDIVIDAR R$ 700 BILHÕES”

Em conversa com simpatizantes na sexta-feira
(13), o presidente Jair Bolsonaro (não partidário)
afirmou que a pandemia custou ao Tesouro
público 700 bilhões de reais. Conhecido como o
orçamento de guerra, os gastos extraordinários
do governo e a redução de impostos para a Covid-
19 somados representam cerca de 10% do PIB
nacional. Esse valor equivale a R $ 3.300 por
brasileiro, o que é 21 vezes o custo anual do
subsídio familiar. Esta pandemia nos deve mais de
700 bilhões de reais em dívidas. 
Presidente mencionou se economia entrar em
colaps, para sempre nos tornaremos um país de
pessoas miseráveis. As medidas que aumentaram
a dívida pública incluem ajuda emergencial que
beneficia 65 milhões de brasileiros, ajuda a
estados e municípios financeira e empréstimos
bancários.

O mercado de tecnologia só cresceu com a pandemia. Antes mesmo do surto do novo
coronavírus, estimava-se uma carência de 200 mil no mercado nacional de desempregados.
Para amenizar essa carência, o Instituto Grupo Boticário criou o Projeto Desenvolve. 
Existem 130 cursos full-stack e front-end nas escolas técnicas de Crecere, Kenzie Academy,
Labenu e ONE, gratuitos.

Serão seis meses de cursos com diferentes
módulos e cargas horárias, que vão desde
part-time (360h), full-time (960h) ou
dependendo da disponibilidade (400h).
Para mais Informações e inscrições em
https://desenvolve.grupoboticario.com.br
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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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 ATRAVÉS DAS REDES SOCIAIS 

Coluna Extra 

TV AVIVA NAÇÕES 

Direção Geral: Apóstolos Rowilson e                                                      
                           Cristiane Oliveira 

Editora de Texto:  Ev. Katia Cristina
                                  

Colunistas Redatoras:
Gabriela Machado 

Talita Andrade
Cátia Ramos

Rosário Regiane 

Pesquisadores:
Ingrid Cristina

Marina Antunes

Jornal Online Aviva News

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

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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