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             usquem, pois, em primeiro lugar o
Reino de Deus e a sua justiça, e todas
essas coisas serão acrescentadas a vocês.
Mateus 6:33.
Tivemos também louvor e adoração,
participação presencial e online.
Tivemos também Intercessões por vidas,
em hospitais, para liberação de família,
curas, porta de emprego e muito mais.
E com sobrenatural do Senhor cremos que
muitas vidas foram libertas, curadas e
resgatadas das mãos do inimigo.
Mais uma vigília realizada com sucesso
para honra e glória do Senhor.
Se você ainda não assistiu, corre e assista.

ENTREVISTA:
VIRÃO  DO OCIENDENT E DO ORIENTE.

         ministério Avivamento para as Nações
preparou uma linda homenagem para o
nosso profeta Apóstolo Rowilson.
Homenagem onde conseguiu demonstrar a
sua eterna gratidão e carinho pela vida de um
homem de Deus!
Mas ainda faltaram palavras para descrever a
gratidão para com a vida dele.
Todos do ministério, família e amigos,
tentaram demonstrar de alguma forma, e
claro também usando todas as plantas
formas para homenagear o nosso profeta.
Em homenagens feitas com muito zelo e
muito amor, em fotos, vídeos, textos e muito
mais. Como o jornal, fazendo um jornal
especial mostrando a sua trajetória, no
YouTube com um vídeo com a participação da
turminha Resgatando, um audiobook de um
livro feito pelo Apóstolo Rowilson
 “Ir ou ficar” ?

Romanos 13: 7 
Portanto, dai a cada um o que deveis:

 a quem tributo, tributo; a quem imposto, imposto;
 a quem temor, temor; a quem honra, honra.

          Ministério Avivamento para as Nações
realizou mas um banquete espiritual, mas
uma vigília neste fim de semana com um
grande mover do Senhor para todos os seus
amados do Avivamento.
Uma vigília onde foi derramado o poder do
Espírito Santo, sobre as vidas daqueles que
estavam de coração aberto para receber.
Com ministrações de 8 mulheres virtuosas do
Avivamento. Todas as líderes de festival e
líderes de célula.
Em cada uma das ministrações foram
contadas as experiências que tiveram na casa
do Senhor, e até mesmo no próprio festival.
Elas mostraram que mesmo sendo casadas,
mãe de família, trabalhadoras, líderes nada
disso impede de serem grande serva do
Senhor e também sempre com vinho e óleo
em suas mãos, assim como o bom
samaritano.
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Homenagem ao nosso Profeta

O dia foi completamente recheado de
homenagens feitas na web Rádio, cada irmão
desejando um feliz aniversário ao profeta, não
podemos deixar a plataforma do Facebook onde
também foram desejados muitos parabéns, com
fotos declarações homenagens sinceras e
mostrando a sua profunda gratidão. E para fechar
com chave de ouro na vigília, também contamos
com muitas homenagens, com participações
especiais de Pastores e amigos, peça, coreografia
e muito mais.

Vigília
#BOMSAMARITANO

Sthefany  veio diretamente  de Camanducaia MG 
para participar dos eventos deste último final de
semana, na igreja Sede de São Paulo. Ela que usou
sua ousadia e iniciativa de vir para São Paulo. 
Sthefany já participou de congressos e
acampamentos  e cultos na igreja sede, não
mediu esforços para vir e participar doa eventos
desse final de semana,  e ela nos deu uma
entrevista de como foi essa experiência .

Amém ,  foi uma oportunidade tá participando da
vigília, foi maravilhosa,  uma sensação única , Deus
me honrou muito,  estava orando falando com Deus
para que desse tudo certo pra eu vir , Camanducaia

vai ser ricamente abençoada em nome de Jesus.

E perguntamos para Sthefany 
O que ela levará de aprendizado. 
Olha só oque ela disse para nós:

Tudo né, ser uma boa samaritana lá em
Camanducaia,  fazer a obra de Deus sem olhar pra

trás,  e ser perseverante na obra , que Deus vai honrar
em nome de Jesus Cristo.
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Produção de Texto:Isaac Martins

         ntem, 19 de Julho, tivemos mais um
treinamento maravilhoso no Ministério
Avivamento para as Nações.
Desta vez, foram os discípulos e também os
embrionários que encheram a aljava.
A base dos ensinamentos e das experiências
ministradas durante o decorrer do evento,
realizado na Igreja Sede, nesta manhã de
domingo, em SP, tiveram diversas abordagens
edificantes, como por exemplo: “usar as redes
sociais em prol do Reino de Deus”, “crescer
espiritualmente”, “levantar a célula”, entre
outros.
A Palavra, que foi ministrada por alguns
líderes de célula (inclusive os mesmos sendo
também integrantes da equipe de mídia),
orando um após outro, proporcionaram um
forte impacto na vida dos participantes,
depositando um alto valor de fé e esperança
naqueles que estiveram presentes, com a
finalidade de verem resultados tremendos a
partir de suas próprias vidas nas mãos de Deus.

Drones como método de entrega
          ntregas feitos por Drones  estão bem
próximas de virar realidade se depender dos
planos do iFood, maior empresa de delivery
do país. A entrega com robôs, por exemplo,
já está sendo testada dentro da sede da
empresa, em Osasco (Grande SP).
O uso de drones está dependendo apenas de
autorizações da Anac (Agência Nacional de
Aviação Civil) e do Decea (Departamento de
Controle do Espaço Aéreo).
A pandemia do novo coronavírus bloqueou a
maior parte da frota aérea e terrestre em
todo o mundo, afetando a cadeia de
suprimentos em vários países. Hoje, drones
são usados para levar suprimentos básicos
em ajudas humanitárias no combate à
Covid-19 e essa solução emergencial deve
acelerar processo de adoção de drones
autônomos para outras necessidades
logísticas após a Covid-19.

Tecnologia e Educação 

             staremos desenvolvendo o potencial de
cada um de nós no compromisso da obra de
Deus usando nossa rede social para ganhar,
consolidar, treinar e enviar.
Não se contente em apenas ver o Avivamento
acontecendo.

Mas faça parte dele!

Nesta semana na Igreja Evangélica Avivamento
para as Nações  estaremos desenvolvendo o
potencial de cada um de nós no compromisso na
obra de Deus. Usando nossas redes sociais,
ganhar consolidar treinar e enviar.

Iremos ter uma imersão, e te encorajar a ser um
missionário ONLINE.

NÃO PERCA!

Tv Aviva Nações - TAN www.avivanacoes.com.br
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O Gartner indica, entretanto, que isso
forçará as empresas de transporte
terrestre a incorporarem a mobilidade
aérea em suas cadeias de suprimentos
para permanecerem competitivas.
Uma pesquisa da WorldPlay, conduzida
pela Opinium, mostra que 53% dos
brasileiros consumidores pela internet
se mostram confortáveis com os drones
como método de entrega. Da mesma
forma, a pesquisa nos revela o
potencial deste método para novos
empreendimentos!

Matéria de Gabriela Machado.
Fonte: CanalTech.com/ EspaçodoDrone.com
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App de Espanhol
Aproveite a oportunidade para
aprender, treinar e turbinar seu
espanhol.
Com esse aplicativo, você tem
acesso gratuito as frases,
áudios, conversações e
atividades, em níveis básicos,
intermediários e avançados.
Aproveite a oportunidade e use
o seu tempo, click no link e
acesse agora.

         ançada em 9 de fevereiro de 2020,
a missão solar Orbiter pretende
explorar os ventos solares - um
fenômeno carregado de partículas
potencialmente perigosas para as
telecomunicações - e capturar
imagens inéditas da estrela (o que já
começou a acontecer).
Estas imagens sem precedentes do Sol
são as mais próximas que já
conseguimos", disse Holly Gilbert,
cientista da Nasa. “Elas são
surpreendentes e ajudarão os
cientistas a reunirem as camadas
atmosféricas do Sol. Isso é importante
para entender como ele conduz o
clima espacial próximo à Terra e em
todo o sistema solar”.
O cientista David Berghmans, de
Bruxelas, é um dos principais
astrofísicos da missão. Ele encontrou
“fogueiras” solares nas imagens
produzidas na sonda.

As fogueiras são parentes das explosões solares e
são pelo menos um milhão e até um bilhão de
vezes menores”, disse. “Ao olhar para as novas
imagens de alta resolução, elas [as fogueiras]
estão literalmente em todos os lugares que
olhamos”.
Uma tempestade solar já ocorreu em 1859, mas
nesta época não houve tantos estragos como
pode ocorrer neste século. Com base em dados o
fenômeno está prevista para ocorrer ainda em
2020. Com as tecnologias de hoje, e toda a
dependência das sondas especiais, podemos ter
trilhões de dólares de danos a humanidade.
Podendo causar um blackout mundial.

      empestade solar é um fenômeno que acontece
quando um acúmulo de energia do sol é liberado
por meio de uma explosão, lançando partículas
eletromagnéticas.
Essas partículas eletromagnéticas formam a
Tempestade geomagnética ou tempestade solar,
que é uma perturbação temporária da
magnetosfera da Terra causada por uma onda de
choque do vento solar e/ou nuvem magnética que
interage com o campo magnético da Terra.
Os aparelhos tecnológicos que usamos na Terra
sofrem grande influência do clima espacial.
Aparelhos como GPS e comunicadores que
dependem de frequência de rádio, como aviões,
podem ser impactados por estes presentes do Sol.
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App Para seu
Espanhol

Fonte :Play Store

MISSÃO ORBITER ENVIA FOTOS 
INÉDITAS DE "FOGUEIRAS” DO SOL

L

CONHECIMENTOS GERAIS: VOCÊ SABIA?

VOCÊ SABE O QUE É
TEMPESTADE SOLAR?

Matéria de Gabriela Machado 
Fonte: CanalTech.com / RevistaGalileu.com / JOAN

EXTRACIDADÃO 

Fonte: RevistaGalileu.com / Brainly.com.br
Produção de Texto Gabriela Machado 
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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!

24h conectando você ao Reino
de DEUS. 

Ouça a Web Rádio 24h, com
programações ao vivo das 9h
ás 18h. Mande seu recadinho,

grave  seu áudio. Participe
desta programação

abençoada. 
Mande o link para seus

contatos assim todos podem
ouvir e serem edificados
através da Web Rádio! 
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