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Jornal que traz informação 
e notícias com muita

responsabilidade e
transparência.

Com boas notícias e
informações úteis para

 o cidadão.
Acesse e compartilhe 

com seus contatos. 
Sua participação é muito

importante!
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NOTÍCIAS INTERNACIONAIS  

VEJA AS ÚLTIMAS NOTÍCIAS SOBRE
ECONOMIA DO PAÍS,  COMBATE AO

CORONAVÍRUS E MUITO MAIS

MESMO SEM ANTICORPOS, SISTEMA
IMUNE PODE PREVENIR REINFECÇÃO 

POR COVID-19
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No caso de Jabez, que tem sua história registrada em                  
 I Crônicas 4: 9-11, ele em pequenas linha conta a história de um
rejeitado que triunfa. Esta história supera todos os contos que já
lemos e nada nos impressiona mais que a sutileza na condução

deste ato tão extraordinário.

E a sua mãe chamou o seu nome Jabes dizendo: Porquanto com
dores o dei á luz . -  O nome Jabez, nos leva a diversos
significados: “Filho de Dores”, “O que causa dores”  

Buckland, no seu dicionário universal diz que seu nome  
resulta em : “Ele dá tristeza”. Nada mal para um vencedor. 
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PALAVRA DOS APÓSTOLOS 

Apóstolo Rowilson Oliveira 

A CONVICÇÃO DE JABEZ SOBRE
AQUILO QUE DEUS LHE DARIA

Jabez é um nome de origem Hebraico que significa:
"O que causa sofrimentos, tristeza que causa dores.

1Crônicas   4:9   ARC     
 "E foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos; e sua mãe chamou 

o seu nome Jabez, dizendo: Porquanto com dores o dei à luz."

1 Crônicas   4:10    
  

Jabez orou ao Deus de Israel: “
a) Ah, abençoa-me e aumenta as
minhas terras! 
b) Que a tua mão esteja comigo,
guardando-me de males 
c) e livrando-me de dores”. 
d) E Deus atendeu ao seu pedido.

A Oração de Jabez revela que Jabez compreende o que muitas
pessoas não compreendem que quando queremos alcançar metas
e realizações, temos que ter Deus ao nosso lado. Provérbios 16:3
diz: "Confia ao SENHOR as tuas obras, e os teus desígnios serão
estabelecidos". É fundamental que entendamos e pratiquemos

isso em um relacionamento íntimo com Deus.
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Este hospital de Campanha, terá as atividades
suspensas, mas se necessário, poderá ser
reativado imediatamente, as outras unidades
seguem funcionando normalmente!

Cada Vigília uma surpresa, um agir de
Deus diferente, uma expectativa maior!
Hoje vamos mostrar pra vocês os
bastidores da vigília e com funciona a
montagem .
Começando com Ap. Rowilson, todo o
cronograma, o assunto abordado e toda a
programação é feito por ele. A cada
semana Apóstolo Rowilson Oliveira na
direção do Espírito Santo traz para toda a
equipe quais os projetos a serem
desenvolvidos.
A mídia conta dentro da equipe  com
várias pessoas e vários setores:
Editores de imagens, Editores e
programadores,  Produtores e Designers.
Para uma live ser construída é preciso de
uma semana de trabalho. 
Veja só como está sendo esta semana com
a equipe da mídia:

@igrejaevangélicaaviva @igrejaavivanacoes 

Correr é uma ótima maneira de entrar 
em forma, mas também traz diversos
benefícios pra todo o corpo. 
A prática é extremamente eficaz para
uma vida mais saudável, veja aqui 
alguns benefícios da corrida.
Andar apenas 30 minutos por dia....

No começo da semana o hospital de Campanha
da Policlínica da Zona Norte, que foi criado
para atender pacientes com covid-19, teve sua
última paciente liberada pois se curou do vírus.
Dona Maria de 55 anos, ficou 10 dias entubada.
Com a cura da senhora, os profissionais
comemoraram ajoelhados, agradecendo a Deus
pelas pessoas que foram curadas.

Não perca o culto deste DOMINGO.
Online e presencial!
Na igreja Sede de São Paulo presencialmente o culto
conta com muito louvor e adoração com o grupo
Revive Nations, uma palavra de libertação e poder de
Deus. E online na live na página da Igreja Evangélica
Avivamento para as Nações.
Não deixe de participar, envolva sua célula e sua
família e amigos!
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Produção de Texto: Rosário Regiane
Pesquisa: Ev.Kátia Cristina 

COMBATE AO
 COVID-19 EM OSASCO

CULTO DO AVIVAMENTO:
PRESENCIAL E ONLINE

EVENTOS DO AVIVAMENTO
VIGÍLIA DO AVIVAMENTO: 

Bastidores da Vígilia

SAÚDE E POLÍTICA 
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DICA DE SAÚDE 

Fonte e Foto: Facebook Rogério Lins
Texto e Pesquisa: Talita Andrade

Vocês não podem perder a Vigília deste sábado (22) ,
mostraremos e iremos orar por cada vida das
comunidades de todo o Brasil onde o AVIVAMENTO
tem alcançado!  
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Responsável por 21% do Produto Interno Bruto (PIB)
e por 20% dos empregos do país, o setor agropecuário
continua em franco crescimento. De acordo com
estimativa do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (Mapa), nos próximos 10 anos, a
produção de grãos deverá crescer 27%, passando das
atuais 250,9 milhões para de 318,3 milhões de
toneladas na safra 2029/2030. Ou seja, um
crescimento de 2,4% ao ano. O trabalho também
prevê o aumento da área plantada, de 65,5 milhões
hectares, atualmente, para 76,4 milhões de hectares.
As projeções apontam para redução das áreas de arroz
e feijão e aumento da área plantada de soja e milho. 

Estados que estipularam datas para o retorno das
atividades presenciais em escolas públicas ou
privadas registram contestações na Justiça,
incluindo pareceres contrários do Ministério
Público do Trabalho, e preocupação por parte dos
pais que não se sentem seguros com a volta das
aulas.
No Distrito Federal de Amazonas e Maranhão já
chegaram a autorizar uma retomada parcial das
atividades nas escolas.
Em Manaus, escolas particulares estão abertas há
mais de um mês, desde o dia 6 de Julho. O estado
foi o primeiro a permitir esta reabertura. Já as
escolas estaduais começaram a receber alunos na
última segunda-feira (10). 

Estados voltam às aulas com
casos de covid-19

O ministério da economia está mobilizando a
sociedade em torno da aprovação da nova lei do gás
no Congresso. A medida vai mudar as regras no
mercado, ampliar a concorrência a reduzir os
preços. Em estados como o Mato Grosso do Sul,
grandes produtores agrícolas do país, a redução
nos custos com frete tornará o agronegócio mas
competitivo, gerando um crescimento que
beneficiará também as micro e pequenas empresas.
Com a nova lei, o Gás natural veicular (GNV) ficaria
até 19% mais barato e o gasto de combustível no
setor de fretes cairá até 35%, devido substituição
do diesel pelo GNV.  Para as indústrias o gás ficará
até 50% mas barato e o botijão de gás terá uma
redução de até R$ 23,00.

 A nova lei do gás

No Distrito Federal, as aulas nas escolas
públicas retornam, de forma gradual, a
partir do dia 31 de Agosto. Nas privadas, o
governo chegou a autorizar a abertura
para o dia 27 de Julho, mas decisões da
Justiça têm impedido a retomada. As
escolas particulares e municipais estão
autorizadas a retomar as atividades
desde o dia 3 de Agosto.

MESMO SEM ANTICORPOS,
SISTEMA IMUNE PODE

PREVENIR REINFECÇÃO 
POR COVID-19

 Fonte: Correio Brasiliense
Imagem: Facebook Aliança pelo Brasil

Texto e Pesquisa: Talita Andrade

 A soja, por exemplo, passaria de 23,5
milhões de hectares plantados em 2009  e
2010, para 46,6 milhões de hectares em
2029/2030, quase o dobro. E assim manterá
o Brasil como um dos maiores produtores e
exportadores de alimentos do mundo.

Segundo os pesquisadores do seucos, a
memória das células do corpo humano são
prováveis de "desenvolver uma proteção
imune duradoura ao vírus", mesmo quando
as pessoas não produzem anticorpos contra
doença. Para chegar a essa conclusão,
foram analisados os casos e amostras
sanguíneas de 206 moradores da Suécia.

NOTÍCIAS INTERNACIONAIS 
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Uma nova pesquisa sobre a resposta do
sistema imune em relação ao novo
coronavírus aposta que, mesmo sem
produção de anticorpos contra o vírus, um
indivíduo pode produzir células capazes de
destruir a doença em caso de reinfecção. São
os chamados linfócitos T, células reativas
que ajudam o organismo na defesa de
infecções. O estudo encontrado linfócitos T
"robustos" em casos de pessoas que tiveram
quadros leves, greves ou assintomáticos da
covid-19. 

 Fonte e Imagem: Exame
Texto e Pesquisa: Talita Andrade

Fonte : Educação
Pesquisadora: Ingrid Cristina

Texto : Talita Andrade

Fonte e imagem: SEPEC economia
Texto e pesquisadora : Talita Andrad
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SAÚDE E POLÍTICA 
ECONOMIA

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


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 

Coluna Extra 

TV AVIVA NAÇÕES 
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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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