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         uando Deus chamou
Abraão para deixar sua terra,
seus parentes e amigos e
seguir para um lugar que ele
ainda não sabia ao certo onde
seria, para ali criar uma nova
nação e estabelecer um povo
para Deus, deu-lhe uma
recomendação nestes
termos: "Sê tu uma bênção".
Tal imperativo definiu um
perfil diferente na vida de
Abraão. Ser bênção, e não
simplesmente viver à procura
dela, faz uma grande
diferença.
Muitos hoje perguntam
porque a Igreja Evangélica no
Brasil, que tanto cresceu nas
últimas décadas, não tem
promovido as mudanças que
imaginávamos que iria
promover quando tivesse as
oportunidades que tem hoje.
Arriscaria uma resposta
simples: 

Tornamo-nos consumidores religiosos com todos os
direitos que um consumidor tem. 
Ao invés de ser bênção, queremos receber bênçãos;
usamos a igreja, a família e a sociedade para
alimentar nossas ambições mais mesquinhas.

      ão somos mais agentes 
de transformação;
viramos espectadores
ingratos e exigentes.
Ao invés de promover a
prosperidade social,
transformamo-nos em
parasitas sociais,
querendo cada vez mais e
melhor para nós e não
para os outros.
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Sê tu uma benção  
N
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Apóstolo Rowilson Oliveira 
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       utomaticamente o povo do
Avivamento chegando o final de
semana já sabe que o espera na
telinha do celular, do notebook
ou da Tv. 
Claro que vem:
#vigíliadoAvivamento. Então se
prepare porque vem mais uma
vigília neste sábado (25) às 22h.
E cada vigília tem sido melhor
que a outra. Não perca! 

    om o Evangelismo Digital, é possível
transformar a mensagem cristã de alcance
local em uma missão global.
De acordo com dados divulgados pela União
Internacional de Telecomunicações (UIT), em
2018, das aproximadamente 7 bilhões de
pessoas no mundo, 4 bilhões usavam a
internet e 3 bilhões estavam nas mídias
sociais. O IBGE em 2016, apontou que o Brasil
é o maior consumidor de internet da América
Latina, com cerca de 94% da nossa população
devota ao uso de serviço para troca de textos e
de imagens.
O mundo digital não tem fronteiras no sentido
físico e espiritual! As igrejas e ministérios que
prosperarão, são aquelas que entenderem que
a digital não é uma ameaça, e sim, uma
oportunidade e ferramenta para evangelizar!
Com base em testemunhos e experiências
verídicas, muitos missionários tem alcançado
vidas através das plataformas digitais. 
Vai aqui 3 dicas para você alcançar vidas
através do Evangelismo digital:

1. COMECE POR JERUSALÉM 
Grupo de família, amigos em comum, 
 geralmente é onde mais circula links,
mensagens, memes entre outros. Em um
grupo  ou em um contato do Whatsapp,
menseger você pode despertar a vontade se
seus familiares ou amigos. Um link do culto,
um versículo, uma palavra já pode tornar
visível aos olhos deles a palavra de Deus. 

2. SEJA OUSADO 
Quantos amigos você tem no seu Facebook e
Instagram? Em suas redes sociais você pode
encontrar no time line vidas perfeitas, mas
tudo não passa de mentira (em muitas vezes). 
Mas use suas publicações como forma de
alcançar essas vidas. Muitas pessoas usam seu
feed de notícias para desabafar, pedir Socorro,
uma opinião. Seja usado por Deus para chegar
até essas vidas, e levar a palavra viva!

3. SEJA DIFERENCIADO
Use sua criatividade nas mídias sociais, um
vídeo, um post,  compartilhamentos de
conteúdos cristãos (como culto do seu
ministério, rádio, site/blogs entre outros) .
USE E ABUSE da boa vontade e criatividade. 
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Live 
Avivamento

        esta semana estaremos
desenvolvendo o potencial de cada um.
O que o Senhor Jesus espera de nós? 
Que fiquemos parados esperando
receber uma benção ? Ou se levantar e
ser uma bênção?
Com Apóstolos Rowilson e Cristiane
Oliveira vamos aprender ser um
instrumento vivo de Deus. Não perca! 
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Semana, Sê tu uma
Bênção! 
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Sábado  25/Julho às 22h

#VIGÍLIA
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Ocupação máxima deve ser de 40%;
Público deverá permanecer sentado;
Uso de máscara obrigatório;
Venda de ingressos exclusivamente
online;
Assentos devem ser marcados respeitando
o distanciamento social;
Alimentos e bebidas não poderão ser
consumidos nos estabelecimentos;
Adoção de protocolos específicos;
Eventos deverão controlar o acesso e o
número de pessoas, observando a lotação
máxima;
Funcionamento de até 6 horas por dia;

        overno antecipa reabertura de eventos,
cinemas, teatros e academias em SP para
regiões na fase amarela. Serão permitidos
apenas eventos com público sentado e a
previsão é a de que a reabertura do setor
cultural ocorra na capital paulista no dia 27 de
Julho, após o município apresentar
estabilidade de 4 semanas na fase amarela.
As entidades dos setores econômicos de
eventos e atividades culturais, como, por
exemplo, cinemas e teatros, ainda terão que
elaborar o seu protocolo de funcionamento e
ter o documento aprovado pela vigilância
sanitária. No entanto, o Governo de São Paulo
estabeleceu algumas restrições que deverão
ser seguidas para reabertura, são elas:

G
REABERTURA DE

CINEMAS E EVENTOS

ÍNDIA ENFRENTA DOIS
GRANDES PROBLEMAS
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   omo se não bastasse o crescimento
exponencial do coronavírus, que fez do
país o terceiro com mais casos no
planeta, a Índia sofre também com os
transtornos provocados pelas chuvas
torrenciais que atingem o nordeste do
território. No começo desta semana em
Bangladesh, Nepal e Índia enfrentaram
inundações, deslizamentos por conta
das monções de chuvas intensas deixam
200 mortos no sul da Ásia. Segundo
dados oficiais, 200 pessoas morreram
devido a chuvas torrenciais e monções
no sul da Ásia. Bangladesh, Nepal e
Índia são os países mais atingidos por
um fenômeno que deve continuar nas
próximas semanas.

C
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    m mapa produzido pela BBC e atualizado
automaticamente mostra a expansão do
Coronavírus pelo mundo desde que foi
descoberto na província de Hubei em
Dezembro de 2019.
Após ser identificado na Ásia e se espalhar
pela Europa, o Coronavírus tem atualmente
seu principal foco de contágio e mortes no
continente americano. O Brasil já é o segundo
país em casos e mortes.
Veja abaixo o mapa global da BBC (últimos
dados divulgados no dia 21 de Julho). 

U

Coronavírus: MAPA DO 
AVANÇO PELOS PAÍSES

Fonte:BBCNEWS.COM

A gasolina vendida no Brasil ficará mais
eficiente a partir de 3 de Agosto. A mudança
atende à determinação da Agência Nacional
do Petróleo e Gás Natural (ANP), e fará com
que o combustível alcance padrões
internacionais de qualidade. Com isso,
espera-se também um aumento nos preços,
embora ainda não se saiba de quanto.
O principal fator que sofrerá mudanças no
combustível é a octanagem, propriedade de a
gasolina resistir à compressão sem entrar em
autoignição, isto é, sua capacidade de resistir
à queima dentro do motor, e,
consequentemente seu rendimento. O índice
de octanagem da gasolina comum passará de
87 a 91, o que representa uma redução de 4%
a 6% no consumo a cada quilômetro rodado. O
maior rendimento do combustível justifica o
aumento nos preços: rodando mais
quilômetros por litro, o consumidor levará
mais tempo até precisar abastecer o veículo
novamente.

Gasolina vendida no
Brasil sofrerá mudanças

á partir de Agosto 
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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! 

 ESPECIAL: COMO SER UM MISSIONÁRIO
 ATRAVÉS DAS REDES SOCIAIS 

Coluna Extra 

TV AVIVA NAÇÕES 

Direção Geral: Apóstolos Rowilson e                                                      
                           Cristiane Oliveira 

Editoras de Texto:  Ev. Katia Cristina
                                  Ev. Patrícia Silva 

Colunistas Redatoras:
Cátia Ramos

Gabriela Machado 
Talita Andrade
Isaac Martins

Designer: Gabriela Machado 

Pesquisadores:
Felipe Rodrigues
Ingrid Cristina 

Maria do Rosário 
Marina Antunes

Jornal Online Aviva News

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

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

