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Jornal que traz informação 
e notícias com muita

responsabilidade e
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Com boas notícias e
informações úteis para

 o cidadão.
Acesse e compartilhe 

com seus contatos. 
Sua participação é muito

importante!
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Isaias profetizou dizendo que Jesus seria ungido pelo Espírito Santo para
proclamar liberdade as cativos e abertura de prisão aos presos. Is 61:1 e
Jesus delegou essa autoridade a nós. 

PALAVRA DOS APÓSTOLOS

Tv Aviva Nações - TAN www.avivanacoes.com.br@igrejaevangélicaaviva @igrejaavivanacoes 

A ATITUDE DO CARCEREIRO DE FILIPOS

Apóstolo Rowilson Oliveira 

At. 16:25-34

* Paulo e Silas orando diante de uma situação quase impossível. Houve um
terremoto era um sinal da ação poderosa de Deus em resposta a oração e o louvor de
Paulo e Silas.

* Quando este terremoto aconteceu o carcereiro acordou na hora! 
(existem pessoas que diante de um milagre continua dormindo o sono da
incredulidade  e isto vai custar caro)

* O corpo físico até está na live mas a mente, os pensamentos estão longe daqui!

* Entenda uma coisa! O silêncio de Deus não é ausência, é sinal de que ele está
trabalhando a nosso favor. Faça como o carcereiro de Filipos desperte do sono da
incredulidade, e creia na transformação do seu lar.

Crê no Jesus e serás salvo tu e tua casa.

Ei! A obra de salvação realizada por Jesus na
cruz é muito mais do que dar a pessoa um

passaporte para o céu.

A obra de Jesus na cruz além de nos
levar para o céu liberta o homem de

toda a ação de Satanás.

Marcos 16:17. E estes sinais
seguirão aos que crerem: Em meu
nome expulsarão os demônios;
falarão novas línguas; 18. Pegarão
nas serpentes; e, se beberem
alguma coisa mortífera, não lhes
fará dano algum; e porão as mãos
sobre os enfermos, e sararão.
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Enquanto o mundo aguarda uma cura, os servos
de Deus tem se curado espiritualmente com a 
palavra Santa.  De fato um turbulento ano o
mundo todo passou. Mas aqueles que se
fortaleceram no Senhor e em seu poder, ficaram
mais fortes, com a verdadeira força, a quem vem
de Deus. O Ministério Avivamento para as
Nações como por diversas vezes publicamos aqui
no seu Jornal, tem oferecido um grande e
riquíssimo conteúdo edificante. Um verdadeiro
remédio para as almas doentes. Os Cultos online,
TODOS OS DIAS, nas lives da  página do
Facebook do Avivamento tem levado  centenas
de vidas à uma libertação, cura, restauração e
grandes milagres.  

O Avivamento realmente está alcançando todos os cantos do Brasil e do mundo, milagres
estão acontecendo diariamente.
A Igreja do Avivamento de Campos Gerais-MG também está sendo abençoada diariamente e
na última vigília quem acompanhou pode ver alguns dos milagres que foram contados pelos
Missionários: Jardel, Gabriel, Eliaby e Shirleane. Acompanhe um pouco do que eles relataram:
 
Os missionários falaram da importância de realmente deixar suas vontades para fazer a
vontade de Deus e não como obrigação, mas como um privilégio de servir e ser obediente ao
IDE.

"No começo fazíamos tudo sozinhos, como o missionário Jardel falou, antes tínhamos que
cabecear, defender. Mas Deus tem preparado uma equipe abençoada, e hoje estamos aqui com

dois dos que Deus tem acrescentado. E sabemos que a fé sem obras é morta". 

E tudo o que Deus tem feito através do trabalho dos missionários isso veio refletindo nas
pessoas daquela cidade. Os missionários Eliaby e Shirleane são vidas que foram ganhas
naquela cidade e que estão sendo cuidadas. E eles compartilharam como foi e como está
sendo os desafios e a missão de ser voluntário e em arrecadar doações para projetos e
eventos. E desta vez para que acontecesse o evento do dia das crianças, Eliaby conta que de
início estava muito tímido, mas foi aceitando o desafio e aos poucos sendo liberto do medo:
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NOTÍCIAS DO AVIVAMENTO 
VENHA E PARTICIPE DESSE MOVER: CULTOS ONLINE DO AVIVAMENTOVENHA E PARTICIPE DESSE MOVER: CULTOS ONLINE DO AVIVAMENTO

Produção de Texto Gabriela Machado

Produção de Texto: Gabriela Machado

E VOCÊ QUE AINDA não participou, essa é sua chance.
Venha com todos, viver e presenciar por você mesmo esse mover dos cultos online.

NESTA SEMANA com o Tema:
EU E MINHA FAMÍLIA NA PRESENÇA DE DEUS.
Você vai ser edificado e será levado a ter uma atitude perante as situações dentro de sua casa e
em família.

"DEUS AGE, Á PARTIR DE UMA ATITUDE MINHA. DEUS ESPERA UMA ATITUDE SUA, PARA
QUE ELE POSSA AGIR" Apóstola Cristiane Oliveira em live nesta segunda - feira.

Venha e participe, chame toda sua família!

"Por muitas vezes que eu ia pedir doações meu coração parece que iria sair pela
boca. Mas venci a timidez, e consegui ali o que precisávamos".

Os missionários contam que 90% de tudo o que teve
na noite especial das crianças na igreja, foi adquirido
através da vida de Eliaby e Shirleane, ela que também
foi liberta de uma grande timidez, pois afirmou:

"Eu  tinha vergonha até de andar com uma sacola na mão,
mas graças a Deus sou grata pela minha libertação, eu
venci a timidez. Algo que foi de grande  importância pra
mim, onde fui colocada para liderar uma equipe, e isso me
influenciou bastante para perder o medo".

E o JOAN sempre estará disposto a publicar
o crescimento do reino de Deus do
Ministério Avivamento para as Nações. Deus
tem agido dentro e fora do Brasil. Na vida
daqueles que com propósito tem se
disposto!
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Em Bangladesh um grupo de pessoas
foram batizadas secretamente, homens e
mulheres declararam seu compromisso de
seguir Jesus  e celebraram a liberdade em
Cristo, pelo fato de se converterem
provavelmente sofrerão perseguição,
discriminação, insultos e pressão para
renunciar sua fé, com isso a Missão Portas
Abertas está trabalhando com igrejas para
fornecer treinamento para os novos
convertidos para aprender a lidar com
estes tipos de perseguição,  e fornecendo
Bíblias e materiais para o discipulado
destes novos cristãos.

Não é de hoje que vemos as limitações do povo
evangélico na China, agora as pessoas estão
sendo multadas e gráficas ameaçadas de fechar
caso não obedeçam a ordem, de não fazer
nenhum tipo de cópia, relacionada ao
cristianismo. O Simples ato de vender algum
livro ou permitir que alguém faça a cópia do
mesmo, pode ocasionar a detenção do dono do
estabelecimento. De acordo com Bitter Winter,
que analisa as violações dos direitos cometidos
pelo regime comunista chinês, neste mês  as
autoridades do então partido comunista
entraram em uma gráfica para procurar
possíveis materiais, para assim punir os
responsáveis. Eles verificaram meu armazém,
examinaram todos os registros examinaram
até mesmo os papéis amassados do chão, pra
ver se havia algum material proibido, caso
encontrem, serei multado e pior, meu negócio
será fechado, relata um comerciante. Onde há
liberdade de expressar nossa fé, vamos
expressar em todas as formas, meios de
comunicação.

 PROFESSORES DA REDE ESTADUAL DE SÃO
 PAULO PODERÃO FAZER CURSO DE LIBRAS

O governo de São Paulo está oferecendo
cursos de linguagem brasileira de sinais
(Libras), para profissionais que atuam na
rede estadual de ensino, as inscrições
estarão abertas até esta quarta (21). 
O curso acontecerá de 27 de Outubro à 15
de Dezembro, com o objetivo de promover
a participação de pessoas com deficiência
auditiva e surdez por meio da melhoria da
comunicação entre as equipes.
O curso é dividido em três módulos,
totalizando 40 horas, e será ministrado
em ambiente virtual das 17h15 às 18h45 às
terças e quintas-feiras.
Para realizar a inscrição e participar do
curso, basta acessar o site da instituição
abaixo:
(http://escoladeformacao.sp.gov.br/portai
s/Default.aspx?tabid=8898)
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NOTÍCIAS INTERNACIONAIS

Fonte e Imagem: Notícias / Catraca Livre
Pesquisa e Texto: Talita Andrade

BATISMO SECRETO

Fonte: Gospel Prime
Pesquisa e Produção de Texto: Cátia Ramos

CHINA PROÍBE COPIAS 
DE MATERIAL RELIGIOSO

Fonte: Guiame
Produção de Texto: Rosária Regiane

CULTURA : DICA DO JOAN
O momento cultura do jornal Aviva News, vem trazendo para
você uma dica:  um filme que irá motivar muito sua fé e sua
comunhão com Deus.

Uma família em crise. Uma fé testada. O filme De Volta Para
Casa é um drama baseado em fatos reais.
Drama que narra a poderosa jornada espiritual de Randy
Simpkins, um marido e pai que enfrenta o desafio de
reencontrar o amor e a fé com a ajuda de sua família.
Uma inspiradora história real sobre como uma comunidade
rural se uniu à uma família, para procurar seu filho de dois
anos, que desapareceu de repente.

Pesquisa Talita Andrade

Você sabia que a principal função do própolis
é fortalecer o sistema imunológico, assim,
evitando diversos tipos de complicações.  
Veja 10 benefícios do própolis para a saúde:

OS BENEFÍCIOS DO PRÓPOLIS:

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


Matéria e 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!

 ESPECIAL: COMO SER UM MISSIONÁRIO
 ATRAVÉS DAS REDES SOCIAIS 

Coluna Extra 
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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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