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COREEEE PORQUE TEM VÍDEO
NOVO E DESAFIOOO!

Peinerando barro

https://www.instagram.com/igrejaavivanacoes/
https://www.youtube.com/user/TvAvivaNacoes
http://app.mobileradio.com.br/app/WebRadioAvivaNacoes
https://www.facebook.com/igrejaevangelicaaviva/


Tira do barro as pedras, as raízes de
árvores podres, os galhos secos, a areia
grossa e todo lixo que não pertence ao
barro. Este processo fala do novo
convertido quando sai do barreiro do
mundo e inicia o discipulado. 
Mas, também fala de um tempo muito
importante quando O oleiro inicia o
processo de limpeza das coisas do
mundo na: 
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PALAVRA DOS APÓSTOLOS

a) Vida do discípulo.
b) As pedras do orgulho, 
c) As raízes de amargura lá do mundo, 
d) Os galhos secos das frustrações e
decepções da vida, 
e) Enfim o lixo do pecado na vida do
homem.

1. Não basta sermos escolhidos, moldados,
transformados, provados pelo fogo e
resistirmos, SE NÃO DESCOBRIMOS O
NOSSO USO NAS MÃOS DE DEUS. Para que eu
existo? O vaso por si só não pode fazer nada.
É como uma jarra que por mais que ela
queira nunca poderá se encher de água. Mas
quando o seu criador a utiliza ela tem
utilidade.

2. Deus nosso Criador, O Oleiro tem em suas
mãos o barro, o homem e ele quer
transformá-lo, e fazer dele uma obra
prima, mas o barro precisa passar por um
processo , ser moldado, amassado , girado
pela roda. E depois desse processo terminar
e o Oleiro não tiver contente com o
resultado ele refaz tudo de novo assim é
conosco. Há esperança enquanto o oleiro
estiver por perto.

 3.  Is. 64.8 “mas agora oh Senhor, Tu és o nosso oleiro e nós o barro, e todos nós,
obra de tuas mãos.”  - Filipenses 1:6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que 

em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. 

E você que acabou de ler esta passagem da Bíblia acha que está em qual etapa da
caminhada do vaso? Você nessa leitura se encontrou em algum lugar? Se você já está

aprovado e pronto para ser usado continue deixando o Senhor moldar, 
pois é nas mãos Dele que seremos vasos de honra.

um estudo por Apóstolo Rowilson Oliveira 
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Os cultos online na live do facebook
realmente tem sido uma imersão na palavra
de Deus. E isso tem sido transformador para
muitas vidas. Nesta semana com o tema: Vaso
nas mãos do Oleiro, os Apóstolos Rowilson e
Cristiane Oliveira tem surpreendido a todos
com o estudo da palavra de Deus e mostrando
as fases do barro para se tornar um vaso, e os
tipos de barro. Cada vida que está
acompanhando tem se analisado e refletido.
Através dos comentários da live, vemos o
poder da palavra de Deus e das orações.
Muitas vidas sendo tocadas. 

Não perca os cultos online do Avivamento,
tem sido libertador, edificante e tem
fortalecido centenas e centenas de vidas e
alcançado cidades e Nações. Não fique de fora,
porque O AVIVAMEMTO ESTÁ
ACONTECENDO.

CULTO PRESENCIAL  

Chega final de semana. E se você perguntar
para qualquer guerreiro do Avivamento, oque
vem por ai? A resposta é definitiva. 
Vigília do Avivamento!
A expectativa sempre é  grande para as
vigílias aos sábados.
Cada uma tem sido surpreendente e diferente.
E neste Sábado dia 19 às 22h esperamos todos
vocês, seja online ou presencial na Igreja Sede
de São Paulo. Para cultuarmos ao Senhor e
sermos grandemente fortalecidos pela
verdadeira força, a quem vem de Deus!
Com o tema: Vaso nas Mãos do Oleiro, a
Vigília será um agir sobrenatural daqueles que
estiverem conectados e participando. Com o
grupo Revive Nations, Líderes e Pastores do
Avivamento,  Audiovisual com o grupo de
Mídia Aviva Nações, você não pode ficar de
fora. 
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Estar na casa de Deus não se compara a nada
nesse mundo. Poder sentir a presença do
Espírito Santo, ser quebrantado, chorar e ser
atingido diretamente pela palavra de Deus e
poder estar em comunhão com os irmãos,  não
tem preço que pague. Por isso não deixe
também de participar dos cultos presenciais,
você que tem condições de estar presente?  não
faz parte do grupo de risco? Fale já com seu
líder e venha participar. 
Em dois horários as 10h da manhã e as 19h na
Igreja Sede de São Paulo.
Também teremos Santa Ceia.Produções de texto Gabriela Machado
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CHAME TODA A 

FAMÍLIA 
OS AMIGOS
E SUA CÉLULA 

PARTÍCIPE ! ! !
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Evelyn de Almeida Silva, uma mulher que com 8
meses de gravidez teve sua gestação
interrompida pela covid19,  ela foi internada no
centro de tratamento intensivo com 75% dos
pulmões comprometidos, foi entubada e
induzida a um coma profundo,  por ser de uma
família evangélica e seu irmão ser um Pastor,
sempre oravam a Deus entregando sua vida, 
 pois na situação que ela se encontrava só um
milagre de Deus pra reverter aquele quadro. 
Foram 36 agoniantes dias, pois Evelyn era
casada e além do bebê da barriga ela ainda tinha
outra filha de 8 anos de idade,  mas o milagre tão
esperado chegou, além de está com 75% dos
pulmões comprometidos, de ter sua gravidez
interrompida e de ter sido induzida à um coma
ainda estava com uma trombose na perna
esquerda e outra nos pulmões, Deus é
maravilhoso, trouxe a vitória completa salvou o
bebê, que nasceu totalmente saudável e salvou
também a mãe. Na foto vemos o primeiro
encontro entre mãe e filha, é emocionante ver o
agir de Deus. "Se você precisa de um milagre,
não desista, tão somente creia, comemora a
família glorificando a Deus".

O PODER DA FÉ E  DA ORAÇÃO Economia 

Damares, ministra, Pastora, mulher de garra,
que luta pelos direitos das pessoas,  alguns
grupos tentaram de todas as formas fazer ela
parar, desqualificando o trabalho e a pessoa de
uma ministra mulher,  mas ela venceu
mostrando resultados. 
"Os fundamentos sobre os  quais se assenta o
estado democrático Brasileiro, estão dispostos
no artigo primeiro de sua constituição, quais
sejam: soberania, cidadania, dignidade da pessoa
humana etc...
Entendemos agora mais do que nunca que a
igreja não pode parar, como igreja, nossa escolha
política aponta o destino de uma nação,  e como
servos de Deus, temos modelo a seguir.  Direitos
humanos nascem no seio da igreja.

O plantio de soja nas regiões Norte e
Nordeste do Brasil deverá crescer
mais de 6% na safra 2020/21, o que
seria o maior aumento em quatro
anos, com produtores abrindo áreas e
incorporando pastagens e terras
marginais para tirar proveito do
recorde de rentabilidade da
oleaginosa. O aumento projetado
para a área que inclui regiões do
Matopiba (Maranhão, Tocantins,
Piauí e Bahia) e sul do Pará só perde
para o registrado na temporada
2016/17, quando a área plantada
subiu 10% no embalo de bons preços.

O aplicativo existe desde 2017, mas só
passou a substituir o documento físico
depois da regulamentação feita neste
ano. A medida faz parte da Lei da
Liberdade Econômica assinada pelo
presidente Jair Bolsonaro. Para o
trabalhador, basta informar o número
do CPF no momento da contratação.
Todos os contratos de trabalho, novos e
já existentes, e todas as anotações,
como férias e salário, são feitas
eletronicamente. O trabalhador pode
acompanhá-las de qualquer lugar pelo
aplicativo ou pela Internet. Para
conseguir o seu basta, é preciso 
 acessar a Carteira de Trabalho digital,
e se cadastrar no sistema acesso.gov.br
e depois baixar o aplicativo Carteira de
Trabalho Digital no celular.
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Produção de texto e pesquisa: Rosária Regiane
Fonte: Gospel prime

SAÚDE E POLÍTICA 
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NORTE E NORDESTE DO
BRASIL TERÃO MAIOR
SALTO NO PLANTIO DE
SOJA EM 4 ANOS

Fonte: Notícias 
Imagem: Google 
Texto: Talita Andrade

CARTEIRA DE TRABALHO 
É DIGITAL

Fonte e Imagem: Uol Economia 
Pesquisa: Talita Andrade

POLÍTICA 

Fonte: Gospel prime 
Pesquisa: Rosária Regiane 
Produção de Texto: Rosária Regiane
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Pastor George , decide permanecer em seu país
mesmo ele estando em guerra,  ele acredita que
através do apoio dado as pessoas neste momento
crítico, irão entender o amor de Jesus por eles,
aqui nos mostra o papel de um verdadeiro Pastor, 
 pois Pastor é aquele que luta pelas ovelhas e dar a
vida por elas se preciso for. Enquanto alguns
membros que receberam o apoio do Pastor como:
comida e segurança decidiram ir embora,  60% da
igreja resolveu ficar com o Pastor,  aqui
entendemos que palavras edificam mas atitudes
arrastam , se o Pastor tivesse olhado pra trás,
além de perder sua igreja, já teria perdido a vida
também, Glória a Deus por isso. Deus não nos
deixou relata o Pastor,  muitas pessoas tem
aceitado a Jesus e a igreja está crescendo. Embora
a guerra fosse tão terrível,  Deus transformou
cinzas em beleza, Aleluias.

 PASTOR DECIDE FICAR E ANUNCIAR A SALVAÇÃO, 
MESMO EM MEIO A GUERRA 

Esse aplicativo reúne diversos cursos com
vídeo aulas totalmente gratuitas para que
os usuários possam aprender de forma
prática e rápida sobre diversos assuntos.
E mais, após assistir todas as aulas do curso
é possível emitir um Certificado Válido.

- CURSOS PROFISSIONALIZANTES 
Desde curso de costura a pedagogia.

- CURSO DE INFORMÁTICA / TI
Ao pacote office a desenvolvimento web. 

- CURSOS DO ENSINO MÉDIO / ENEM 
Humanas e Exatas.

- CURSOS PREPARATÓRIOS PARA
CONCURSOS

- CURSOS DE SAÚDE
Psicologia a veterinária.

- CURSOS DE GESTÃO E NEGÓCIOS

- CURSOS DE SONS E INSTRUMENTAL
Dublagem a Guitarra.

- CURSOS DE DIREITO

- OUTROS CURSOS
(Estética em geral, youtuber, desenho,
jogos e esportes, fotografia, culinária,
massoterapia / massagem, equipamentos e
aparelhos,  dança, teatro, robótica /
arduino, idosos e gestantes, e astronomia)
Tudo o que você imaginar , entre e acesse o
App baixando no seu celular.
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Fonte: Golpel prime 
Produção de texto: Rosária Regiane

TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO
POLITICA 

CLICK NESSA IMAGEM

CURSOS GRATUITOS COM CERTIFICADO INVENÇÃO DISPENSA 
USO DE TOMADAS

A Cota, um equipamento que pode
carregar a bateria de um celular a

10 metros de distância.

Esse dispositivo revolucionário funciona
como um Wi-Fi, e possui um cilindro-
emissor que se comunica com um chip-
receptor por frequência de rádio. 
O cilindro emite ondas em qualquer
direção e fornece energia para o
dispositivo que a solicite, até uma
distância de 10 metros, podendo
recarregar até oito aparelhos ao mesmo
tempo. Para evitar intermitências com
outras tecnologias, a Cota utiliza a
frequência de 2,8GHz para fornecer
energia a 100Hz.  Além disso, o chip
também pode ser inserido em pilhas AA,
tornando-as praticamente infinitas. 
A Ossia espera chegar a um acordo com os
diversos fabricantes de celular para
alcançar uma compatibilidade com seu
chip inovador. Isso poderá acontecer
ainda neste ano, que segundo a empresa, 
que será lembrado como o ano que mudou
a história das baterias de celulares.

O que vocês acharam dessa nova
tecnologia?

Fonte: tonocosmos.com
Materia de Gabriela Machado

Matéria de Gabriela Machado
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MOMENTOMOMENTOMOMENTO

SEJA UM MISSIONÁRIO ONLINE
COMPARTILHE O MOMENTO KIDS COM 

5 AMIGOS
E MANDE O VÍDEO PARA 10 AMIGOS 
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Peçam pro papai ou mamãe tirar um 
print ou uma foto de você compartilhando 

e vamos divulgar aqui no momento Kids 

!! ATENÇÃO!!
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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!

Designer: Gabriela Machado
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