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PALAVRA DOS APÓSTOLOS 

Apóstolo Rowilson Oliveira 

“Vejam, o Senhor, o seu Deus, põe diante de vocês esta terra. 
Entrem na terra e tomem posse dela, conforme o Senhor, 

o Deus dos seus antepassados, disse a vocês. 
Não tenham medo nem desanimem.”

  Deuteronômio 1:21   NVI  

1. Para vencermos qualquer desafio
teremos de ter atitudes diferentes das
normais. Sempre que tem um novo
desafio geralmente a tendência é recuar.
 
2. Erros das pessoas que enfrentam
algum desafio, não perceber que
momentos diferentes exigem atitudes
diferentes.

3. Erramos nesta batalha quando
achamos que poderemos vencer o
inimigo sozinho. 

4. Outro erro de quem tem um grande
desafio, é não ter a visão correta daquilo
que está enfrentando. Por isso, é
necessário permitir a ajuda de Deus. João   
15:5 b.pois sem mim vocês não podem
fazer coisa alguma.

Relacionamos  quatro atitudes
que poderão ser colocadas em

prática que te ajudarão 
diante de obstáculos:

A) Ter uma atitude diferente
diante de um grande
desafio;

B) Permitir a ajuda de Deus
antes e durante o processo;

C) Ter a visão correta do
obstáculo a ser enfrentado;

D) Estarmos com o coração
aberto para as mudanças.
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"Paz seja convosco sou a Evangelista Eliane. 
Depois que o Apóstolo começou a fazer os cultos
online, eu comecei a ver um crescimento muito
grande na minha célula, antes o meu relatório
era de ate 25 pessoas, agora estamos com
relatório de 50 pessoas na célula individual,
através das lives, estamos  alcançando muitos 
 estados, tenho visto portas de emprego sendo
abertas e pessoas sendo curadas. E também
minha família aceitando Jesus através das lives,
eles moram na Bahia então dificilmente eu iria
poder ganhar eles para Jesus, mas graças á Deus
eles tem sido alimentados espiritualmente através
das lives e da web rádio, que para mim isso é
uma bênção. 
Louvo á Deus pelo crescimento da célula e a
conversão da minha família."

"Paz a todos venho aqui contar o
testemunho da minha discípula Jocélia, eu
a ganhei  através das lives, ela está
assistindo as lives desde quando iniciamos,
e  Deus tem feito grandes milagres sobre a
vida dela, ela estava com hemorragia
fazia 3 meses, já estava tomando vários
medicamentos mas não tinha nenhum
efeito,  ela estava com anemia muito forte
já não sabia mais o que fazer, então ela
esteve entrando em contato comigo
pedindo orações! Estivemos orando e a
colocamos  na campanha de 7 dias de
milagre, falei pra ela estar assistindo e
acompanhado as lives  que na mesma
semana da campanha Deus iria fazer um
milagre sobre a  vida dela.  E assim ela
fez, no 4° dia da campanha ela foi
curada!!!! Para a honra e Glória do nosso
Deus!"
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TESTEMUNHOS AVIVAONLINE

Evangelista eliane Pereira e

Missionária  elaine Pereira 

misSIONÁRIAs ONLINE:

Alcance 

das Lives

Cada semana do Avivamento
tem sido muito especial!
Á cada Live tem atingido

centenas de pessoas!
Nesta segunda feira o alcance

foi de mais de 3 mil
visualizações e mais de 11 mil

pessoas envolvidas.

O Reino de Deus está se
expandindo. 

E o Avivamento está
acontecendo! 
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Sensor está presente no Galaxy Note 20,
Galaxy S20 e iPhone 11. 
A Samsung anunciou nesta quarta-feira
(5) o Galaxy Note 20 com a novidade do
sensor Ultra Wideband (UWB). O chip
trabalha com uma tecnologia de banda
ultra larga que permite a comunicação
sem fio com maior precisão e maior
rapidez entre os dispositivos. O recurso
funciona de forma semelhante ao
Bluetooth ou Wi-Fi, mas a largura de
banda é mais alta e tem alcance mais
curto. Curiosamente, a ideia por trás
dele existe há mais de 100 anos.
O UWB também está presente no iPhone
11 (Apple) por meio do chip U1, bem
como na versão 5G do Galaxy S20 para
conexão às redes milimétricas de quinta
geração.

A sigla UWB se refere à tecnologia Ultra
Wideband (banda ultralarga, em tradução
livre) que emite ondas eletromagnéticas, como
o Bluetooh e o Wi-Fi, mas opera em uma
frequência mais alta. Devido à esta
característica, ela permite que a transmissão
de dados seja bem mais rápida e com maior
capacidade, o que contribui para localização e
comunicação de dispositivos de maneira mais
precisa.A tecnologia permite que as ondas
eletromagnéticas façam um reconhecimento
do ambiente em tempo real, identificando a
localização exata dos aparelhos que possuem
receptores UWB. Uma vez estabelecida a
conexão, ela se mantém estável e permite a
comunicação com menor tempo de resposta.

É a primeira vez que o governo israelense
formaliza um relacionamento diplomático com
um país do Golfo Pérsico. Israel e os Emirados
Árabes Unidos anunciaram ter chegado a um
acordo para estabelecer relações diplomáticas,
um movimento considerado importante para a
paz na região. A confirmação do acordo foi
anunciada pelo xeique Mohammed Bin Zayed,
príncipe dos Emirados Árabes, após uma
reunião por telefone entre ele e o primeiro
ministro de Israel, Benjamin Netanyahu,
mediada pelo presidente dos EUA, Donald
Trump.

Com uma  explosão de 2.750 toneladas de
nitrato de amônio armazenadas de forma
insegura em um armazém portuário,
deixou mais de 220 mortos e 7.000
feridos em 04/08 em Beirute, no Líbano. 
Desde então, muitas organizações cristãs
e igrejas no país começaram a trabalhar
no terreno, para ajudar aqueles que
perderam tudo, incluindo outras igrejas
que viram suas instalações abaladas e até
destruídas. “Ver os libaneses se unirem
para limpar a cidade e ajudar uns aos
outros é uma visão que traz uma nova
lufada de ar. Igrejas e ONGs, embora
diretamente afetadas pela explosão,
também estão presentes para servir aos
outros em todos os sentidos”, disse à
Evangelical Focus, o gerente de
Desenvolvimento.

Pastores de Chibata, na Zâmbia, fizeram uma
verdadeira festa ao receber comida através
das doações de brasileiros. Por causa das
restrições durante o isolamento social, devido
ao Covid-19, o acesso aos alimentos têm sido
restritos em locais como este.
O difícil cenário na África foi retratado em
forma de alerta pelo diretor do Programa
Mundial de Alimentos da ONU, David Beasley.
Ele acredita que pode haver uma pandemia de
fome “de proporções bíblicas”, já que “existe
um perigo real de que mais pessoas possam
morrer pelo impacto econômico do Covid-19
do que pelo próprio vírus”.
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TECNOLOGIA

Chip UWB: 
Entenda a nova aposta 

da Apple e Samsung

Fonte: Techtudo.com
Pesquisa: Gabriela Machado

ISRAEL E EMIRADOS ÁRABES
CHEGAM A ACORDO SOBRE

RELAÇÕES BILATERAIS

Fonte:R7.com 
Fotos: Arquivo EFE / Montagem: R7
Pesquisas; Gabriela Machado

CRISTÃOS AJUDAM A
RECONSTRUIR CASAS E

IGREJAS ATINGIDAS PELAS
EXPLOSÕES EM BEIRUTE

Fonte e imagem: Guiame.com.br
 Pesquisa: Rosário

Texto: Talita Andrade

PASTORES DANÇAM DE ALEGRIA AO
RECEBER DOAÇÕES DE COMIDA, EM

MEIO À PANDEMIA NA ÁFRICA

A escassez de comida já se tornou uma
realidade em Zâmbia. “Com o lockdown
nós temos pouca comida em casa. Na
África as coisas são difíceis e caras, mas o
dinheiro de vocês fez isso”, disse o Pastor
Zambiano, apontando para os sacos de
comida.
(Click aqui e assista o vídeo)

Fonte: Guiame.com
Pesquisa: Ev. Katia Cristina
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MOMENTOMOMENTOMOMENTO

O Avivamento para as Nações traz mais uma vez para você
criançada mais um videozinho com o tema "Maior é o que

está conosco do que os que estão com eles". 
Roberto e Cris vem apresentando mais um novo desenho,

feito com muito carinho e amor. 
Venha aprender com eles no nosso canal a ser um

vitorioso junto com Deus. 
Assista, curta, comente e compartilhe. 
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KIDSKIDSKIDS   

#MISSIONÁRIO#MISSIONÁRIO
ONLINEKIDSONLINEKIDSONLINEKIDS

 Falando de curtir, comentar
e compartilhar!

 O desafio de hoje é
compartilhar o vídeo e o

Momento Kids com 5
coleguinhas que ainda não

conhecem a Cristo e faça
com que eles sejam um

vitorioso também com o
Senhor Jesus!

BORA LÁ!?
COMPARTILHANDO EM

3...2...1.

O novo vídeo que fala sobre uma guerra entre o povo da
Síria contra o povo de Israel. 

Israel sempre sabia quando ia ser atacado, pois o Senhor
usava o profeta Elias para avisar todas as armadilhas que o
povo sírio fazia contra eles e assim o povo israelita orava e

sempre saia protegidos, pois o Senhor estava com eles. 
Venha aprender com eles no nosso canal a ser um vitorioso

junto com Deus.  Assista, curta, comente e compartilhe!
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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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