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*Situações de conflitos aparentemente sem solução, que requerem a
intervenção urgente de Deus.

*Uma situação perigosa e estreita, que exige de nós cautela e vigilância para
podermos cruzá-la em segurança.

*Lugar de dificuldade, mas também de vitória.

*Lugar de confronto com as forças do inimigo.

*E de se preparar para batalhas maiores.

*A palavra VALE é encontrada na Bíblia cerca de 188 vezes no Velho
Testamento e 1 vez no Novo Testamento.

Todo aquele que aceita a Jesus Cristo como seu salvado é um escolhido para
fazer algo grande, para o Reino e  para Deus. Mas para realizarmos estes
grandes feitos sempre haverá batalhas para serem vencidas e desertos para
atravessarmos.

Vale fala dos momentos que dá vontade de levantar as mãos para o céu e
dizer: Jesus volta logo! Isso é o vale, é quando você está naquele momento
difícil e você não sabe o que faz.

No vale é que aprendemos depender do Senhor e no salmo 84: 5-6 podemos
ver a resposta. (Como são felizes as pessoas que fazem do Senhor a sua
força e resolvem em seu coração seguir os retos caminhos de Deus! Elas são
capazes de transformar lugares secos em fontes de água, de transformar
tristezas e sofrimentos em alegrias e bênçãos, em lugares cobertos de flores
e frutos com as primeiras chuvas)
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Vencendo no Vale 
Apóstolo Rowilson Oliveira 

Todos nós fomos chamados com um propósito.
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Paz a todos, sou um Embrionário aqui do Ministério
Avivamento Para as Nações, e agradeço desde já por
poder compartilhar meu testemunho.
Cheguei na Casa de Deus aos meu 15 anos, morava
com meu pai, irmã e sobrinho. Passei aprender a
Palavra de Deus e também me batizei nas águas.
Não perdia um culto até o dia em que surgiram
perseguições dentro de casa, o diabo colocou na
mente do meu pai que eu estava ficando fanático e
então ele determinou os dias para que eu pudesse ir
a Igreja e com o passar do tempo comecei achar
normal ir às vezes. Fiquei 1 ano na Igreja e por não
ter força espiritual saí da presença de Deus. 
Passei a andar com jovens do mundo e comecei a
fumar narguilê escondido da família e isso foi uma
porta para outras drogas e bebidas. Todos os fins de
semana estava nos bailes funk e nos dias normais
em bares.
Saí de casa aos 17 anos e fui morar com um amigo
na casa da mãe dele. Eu não tinha responsabilidade
com nada, sempre trabalhei, mas gastava tudo nos
vícios e devido a isso morei em várias casas
diferentes de favor.
As pessoas não confiavam e nem acreditavam mais
em mim. 
Já morei dentro do carro de outro amigo, uma vida
miserável.
Surgiu uma "oportunidade" de morar em uma casa
onde se guardavam drogas, ali eu não pagava
aluguel e não precisava me envolver no crime, mas se
a "casa caísse" eu assumiria tudo, e foi o que
aconteceu, fui pego após 3 meses morando ali na
porta da casa. 
Fui preso assinando porte de arma e tráfico de
drogas pelas coisas encontradas na casa. Alguns
dias já preso, um outro preso  falou de Jesus pra
mim. Fiz um propósito com Deus de servi - lo e
comecei a busca - lo lá mesmo. Saí da cadeia em
pouco menos de 7 meses, fui em 3 audiências e não
me condenaram, meu alvará indica que eu ficaria ali
3 anos e 6 meses, estaria preso até hoje. Deus operou
o milagre!

Saí e fiquei uns 3 meses no ministério Avivamento
Para as Nações, mas pelo fato de eu não ter vida
com Deus de oração, leitura da Palavra e jejum, caí
no mundo novamente. Foram os piores 9 meses da
minha vida, longe da presença de Deus, voltei a
usar drogas, e bem mais que antes, o diabo me
humilhou, tudo o que eu fazia de errado voltei fazer
bem pior, vi a morte de perto, o diabo jogou uma
enfermidade em mim, eu estava com bactéria no
sangue. Passados esses 9 meses eu já trabalha em
um lava rápido a 2 meses, tinha alugado uma casa,
era tudo que eu queria, pois não queria mais morar
na casa de ninguém, mas foi aí que eu vi que eu não
era nada. Um dia na porta de casa com um cigarro
na mão senti a falta da presença de Deus em minha
vida, o Senhor começou a falar comigo eu abri meu
coração e Ele me mostrou que dali pra frente eu até
poderia conquistar muitas coisas, mas longe da
presença d' Ele eu continuaria vazio ou incompleto.
Passados 2 dias eu decidi que renunciaria os vícios,
amizades, minhas vontades, para servir ao Senhor.
A 1 ano e 5 meses não uso droga e não faço minha
vontade, pois a presença de Deus preencheu todo
aquele vazio que eu tentava completar com o que na
verdade estava me destruindo. E á partir daquele
dia, 4 de Junho de 2019 pelo poder do Espírito
Santo e pelas orações dos meu líderes Pr. Renan e
Talita, e também da célula que acreditaram em
mim, também Fui curado da bactéria no meu
sangue que fazia com que nascessem bolas de pus
pelo meu corpo e que doía muito, Jesus me curou!!!
Hoje luto por outras vidas, e através dessa atitude
de fazer a vontade de Deus, também sou líder.
Na minha casa moro sozinho, e todos os móveis que
tenho em casa Deus usou alguém para me
abençoar, não comprei nenhum móvel, isso tudo em
6 meses. Sou líder no meu trabalho, gerencio um
Lava Rápido. Só tenho a agradecer ao Senhor por
me livrar desse mundo cruel que nos engana com
coisas fúteis. E agradeço também a família que Ele
me deu,  Apóstolos Rowilson e Cristiane de Oliveira,
meu Líderes e a todos do Avivamento, que Deus
abençoe a todos.
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Jovem os planos do diabo
são muitos pra você.  Mas os

planos de Deus são bem
melhores e maiores.

Entregue teu caminho ao
Senhor confia Nele e o mais

Ele fará. Salmos 37:5 

Entrevista e Produção de Texto: Gabbriela Machado
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VIAGEM MISSIONÁRIA
De fato ainda não sabemos
como será daqui pra frente.
Mas sabemos que o melhor
está por vir na vida dos servos
de Deus. Mais de 7 meses as
viagens missionárias do
Avivamento foram paralisadas
com a pandemia da Covid 19.
Desde então o ministério tem
investido tudo o que as
plataformas digitais tem para
oferecer para que todos os
discípulos de norte a sul, leste
e oeste, dentro e fora do Brasil
fossem alimentados e bem
cuidados espiritualmente e
mais além,  de físico também.  
O Avivamento através das
plataformas digitais tem
alcançado lugares que nem
mesmo os nossos pés
chegaram. 
Mas neste final de semana
com a flexibilização e
cumprindo todas as
exigências dadas pelo
ministério da saúde o
Avivamento enviou uma
equipe de missionários para
Poços de Caldas, Minas Gerais.
Para rever e poder visitar os
discípulos mineiros.  

Os missionários que com
muita alegria retornaram à
cidades mineiras
encontraram os discípulos
do Avivamento e o mais
precioso além de rever eles
puderam visitar os novos
discípulos alcançados
através das lives do
Avivamento. Ibitiúra foi
uma das cidades novas
alcançadas e em Santa Rita
e Bandeira do Sul onde já
havia um trabalho com as
vidas foram alcançados
através das lives mais
outras famílias.  

Veja só o que a missionária
Jucileide e o missionário
Tadeu nos contaram ao
retornar para essa viagem
missionária.

Paz a todos, me chamo Tadeu, sou missionário da Igreja Evangélica Avivamento para as Nações, louvo a
Deus por ser servo do Senhor Jesus Cristo, esse final de semana, depois de aproximadamente 8 meses sem
fazer viagens missionárias, devido a pandemia que estamos vivendo, tive a oportunidade e o privilégio de
juntamente com a equipe da Evangelista Letícia e Evangelista Leônidas de estarmos indo ao estado de Minas
Gerais, nas cidades de Poços de Caldas, Bandeira do Sul , Santa Rita de Caldas e conhecemos também a
cidade de Ibitiúra, chegando lá, fizemos cultos, visitas nas casas dos nossos discípulos, encontramos várias
situações diversas. Ministramos e oramos por cada vida que ali estava.
O que me impactou foi  a alegria e a sede que eles estavam de ouvir a palavra de Deus, depois de tanto
tempo, vimos ali o quanto é importante levar a palavra do Senhor, foi uma das  experiência que tive nessa
missão. Agradeço a Deus primeiramente e aos nossos Apóstolos Rowilson e Cristiane e aos líderes da equipe
missionária por essa oportunidade, Deus abençoe a todos.

Foi uma experiência muito grande porque passamos esses oito
meses sem contato com alguns discípulos e não sabia como eles
estavam passando esse momento difícil de pandemia. Quando
cheguei lá vi a alegria dos discípulos em ver os missionários de
volta, e fiquei muito alegre em ver que em todas as casas que
fazemos visita e oração Deus guardou e protegeu  dessa doença.
Agradeço a Deus e aos Apóstolos Rowilson e Cristiane e a igreja
Evangélica Avivamento para as Nações por fazer parte desta
missão. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo.
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Missionária Jucileide

Missionário Tadeu

Produção de Texto e Matéria: Gabriela Machado
Entrevistas: Talita Andrade

FESTIVAL DE 
MÚSICA GOSPEL

Violão, banjo, e bit , AÇÃO!
Desde de adoração ao Rap, realização
do Ministério  Avivamento para as
Nações, o evento Festival de Música
Gospel se aproxima .
Sem data definida Apóstolo Rowilson
Oliveira tem anunciando em live para
que todos os Avivalistas preparem seus
louvores para o festival. 
Você pode ser um compositor, pegue
caneta e papel, muita oração e põe esse
talento pra fora. Venha participar desse
evento. 

Como funcionará?
Com o comunicado Apóstolo Rowilson
Oliveira deixou as seguintes
informações:

▪ Haverá inscrições limitadas;
▪Não terá valor para participar;
▪Seu hino será tocado na melhor WEB RÁDIO, 
 Na Web Rádio Aviva Nações;
▪Será votado pelos ouvintes;
▪Entre as 10 melhores será escolhida uma para
ser gravada pelos músicos do ministério e ainda
terá um clip com a música Escolhida!
▪Os dois primeiros lugares serão presenteados
com os kits resgatando. 

 Os requisitos são:
"Ser um homem ou uma mulher de Deus,
Um hino com propósito " 

Seja criança ao mais velho não importa. 
O importante é que os compositores estejam
com propósito em Deus.

Então não fique de fora e Participe! 

EVENTOS DO AVIVAMENTO
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Assim como em muitas das reportagens que trazemos aqui no JOAN tentamos ao máximo com
responsabilidade e transparência informar. Sempre queremos trazer notícias além de confiáveis, notícias
para conhecimento e também informação.  Mas é de máxima importância também, notificar que estamos
vivendo em tempos difíceis, dentro daquilo que acreditamos com a coerência e o mesmo pensamento do

ministério Avivamento para as Nações, não queríamos trazer notícias ruins, pois queremos mais alegrar e
trazer curiosidades para seu conhecimento, mas infelizmente é momento de colocarmos a consciência no

lugar e como sociedade termos o devido cuidado nestes tempos. A segunda onda do vírus já  chegou na
Europa e casos extremos vem acontecendo.  Por isso indicamos a todos que continue se cuidando e
protegendo  sua família,  e acima de tudo com fé e sempre buscando ao nosso Senhor Jesus Cristo.  

O governo da Áustria anunciou neste sábado (14)
um novo confinamento social e comercial quase
completo, que será aplicado na próxima terça-feira
(17) e vigorará até o dia 6 de Dezembro, com o
objetivo de frear o incessante aumento dos casos
de Covid-19. E Portugal entra em estado de
emergência para reforçar luta contra a covid-19.
Com a medida, a população terá que respeitar
toques de recolher durante a noite e nos fins de
semana. 

A pandemia mudou os hábitos de muitas
pessoas. Cada vez mais tempo é passado em
casa e a relação com a comida mudou
significativamente.  O problema é que essas
mudanças podem estar prejudicando as
pessoas. Existe um processo em nosso corpo
em que não apenas os carboidratos produzem
glicose, aumentando os níveis de glicose no
sangue, mas o excesso de gordura também
serve como base para a produção de glicose,
que pode aumentar o açúcar no sangue e todos
os danos que daí advêm.
Níveis elevados de açúcar no sangue podem
causar doenças no coração, olhos, rins e má
circulação sanguínea.
Os aliados alimentos que iram ajudar para não
acontecer isso são:

Apesar das dificuldades causadas pela nova
pandemia de corona vírus, as startups brasileiras
podem terminar com o melhor desempenho da
história até o final de 2020. (As startups são
pequenas empresas que buscam resolver um
problema de determinado grupo social por meio de
tecnologia e inovação. Elas crescem em ritmo
acelerado, geram lucros inigualáveis e possuem
baixo custo de manutenção.) De acordo com os
dados da pesquisa, o Brasil registrou cerca de 100
fusões e aquisições de start-ups antes de
Setembro, e esse número superou o desempenho
anual de 2018 e 2019. Em comparação, o
investimento total do Brasil também é
considerável, chegando a 322. O recorde anterior
era de 263 em 2017. Quando a Covid-19 chegou ao
Brasil em Março, o mercado parou abruptamente,
em comparação com o mesmo mês de 2019, o
investimento caiu 85%. No entanto, ironicamente,
a própria pandemia ajudou a reverter o declínio
ocorrido no primeiro trimestre.

PAULO GUEDES DIZ QUE  BRASIL TERÁ
UMA MOEDA DIGITAL EM BREVE

O Brasil deve ganhar uma moeda digital o mais
rápido possível e distribuí-la por todo o país. Na
abertura da Poupança Digital da Caixa Econômica
Federal, foi o ministro da Economia, Paulo Guedes,
quem confirmou a mensagem. O Brasil terá uma
moeda digital. O Brasil está à frente de muitos
países”, disse Guedes, segundo o jornal Correio
Braziliense. O projeto já estaria em análise pelo
Banco Central, mas ainda não há prazo para entrar
em operação. Essa ideia é acompanhada pelo
surgimento do sistema de pagamento digital
instantâneo PIX do Brasil, e o custo é relativamente
baixo. Recentemente, Guedes disse ainda que a
CPMF Digital foi apurada pelo ministro como uma
“lei da morte”, e a CPMF Digital é a tributação das
transações em mídia online. Ainda está em seus
estágios iniciais de pesquisa, sem uma data de
início específica.

COMENDO MUITO? 
VEJA 7 ALIMENTOS QUE CONTROLAM

NÍVEIS DE AÇÚCAR NO SANGUE
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EUROPA SE PREPARA COM LOCKDOWN 
REGIÃO NO CENTRO DA ITÁLIA ANUNCIA

 LOCKDOWN NESTA SEMANA

O governo de Abruzzo, no centro da Itália,
anunciou nesta segunda-feira (16) que vai
impor um bloqueio (lockdown) em toda a
região na tentativa de conter a propagação do
novo corona vírus (Sars-CoV-2), mas deixará
as escolas abertas. O governador Marco
Marsilio revelou a medida durante uma visita
ao Hospital San Rafael, em Sanlmaff, que
entrará em vigor no dia 18 de Novembro. 
Desta forma, Abruzzo tornou-se compatível
com a Calábria, Campânia, Lombardia,
Piemonte, Toscana e Toscana. O Vale de Aosta
Leda (Vale de Aosta) foi bloqueado para conter
a segunda onda de crise de saúde.
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Fonte e Imagem: Notícias R7
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Reprodução de Texto: Talita Andrade

ÁUSTRIA E PORTUGAL

Fonte: Pleno News
Reprodução de Texto: Gabriela Machado

Abacate
Brócolis
Canela
Farelo de aveia
Oleaginosa
Chá verde
Sementes de chia e de linhaça

Use esses alimentos em receitas ou coma nos
intervalos de refeições, como café da tarde ou
uma paradinha rápida de lanche ao sentir
fome.

Fonte e Imagem: Uol viva bem
Pesquisa: Gabriela Machado

Produção de Texto: Talita Andrade

STARTUPS BRASILEIRAS PODEM TER MELHOR
DESEMPENHO DA HISTÓRIA EM 2020

NOTÍCIAS INTERNACIONAIS
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SAÚDE E POLÍTICA
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Qualquer coisa em nossa vida precisamos ter um compromisso, por
exemplo: na Escola para estudar e tirar boas notas, no trabalho para
fazer um trabalho por excelência. E na casa de Deus crianças, não é

diferente, devemos sim ter um compromisso de pregar a palavra de Deus
as todas as pessoas ao nosso redor. 

E dar o nosso melhor a cada oportunidade que for nos dada.
 E fiquei muito feliz de poder estar nesta vigília abençoada juntamente
com a Mariana para contar alguns milagres feitos por Jesus. E sabemos

que foram muitos milagres.
Jesus é o maior exemplo de compromisso que podemos seguir.

E como sabemos somos missionários do presente, então devemos ganhar
muitas almas para o Senhor Jesus Cristo. E realizar muitos milagres e

maravilhas pelo Senhor. Quero agradecer ao nosso ministério por cada
oportunidade!!! 

Então Crianças vamos ser diferenciadas?

Confira abaixo algumas crianças que
cumpriram o nosso desafio. ebaaaa

Corra e faça você também.
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MOMENTOMOMENTOMOMENTO   

Olá crianças!!! Tudo bem com vocês? Espero que
sim. Eu sou a Cris, e hoje venho falar pra vocês a

respeito de um assunto muito importante!!! 
O COMPROMISSO.

Crianças sabem porque o compromisso em nossa
vida é muito importante? Não? Então vou explicar.

KidsKidsKids
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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
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Programações ao vivo das 9h

às 18h.
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Sintonize- se e fique
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