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As regiões do Sudeste mais sujeitas a geada no outono
são o sul de São Paulo, a serra da Mantiqueira e o Sul
de Minas.O Sudeste do Brasil está saindo de um verão
muito chuvoso e os episódios de chuva frequente e
por vezes fortes ainda se prolongam até meados de
abril. Mas depois, a tendência é de diminuição da
chuva. O mês deve terminar com chuva acima da
média climatológica sobre o Espírito Santo, em
praticamente todas as regiões de Minas Gerais e no
norte do estado de São Paulo.Em maio, o tempo
começa a secar efetivamente na Região Sudeste e é em
maio que chegam as primeiras ondas de frio com
força para penetrar pelo interior do Sudeste.Junho
deve terminar com temperatura um pouco abaixo da
média em toda a Região Sudeste e a chuva deve ficar
dentro a abaixo da média. Mas vale lembrar que a
junho é um mês normalmente de pouca chuva e as
médias de chuva são baixas.
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fonte; clima e tempo 

NOTÍCIAS DO AVIVAMENTO 

Culto na Live do Facebook

Nota sobre o
 Novo Corona Vírus

 

Propósitos de Orações 

Clima e Tempo
De forma geral, as massas de ar frio de origem polar sempre esfriam o estado de São Paulo, o
centro-sul do Rio de Janeiro e o sul de Minas Gerais. Mas só algumas massas de ar frio especiais
chegam ao Brasil conseguem causar resfriamento acentuado em Belo Horizonte, no norte de
Minas Gerais, no norte fluminense e no Espírito Santo.O mais comum é que as primeiras ondas
de frio intensas cheguem ao Sudeste em maio.
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A palavra de Deus é uma
fonte inesgotável para
nos fortalecer nestes
momentos. Vamos ver
alguns versículos que
vai nos ajudar muito: 
 Salmos 27:1. O Senhor é
a minha luz e a minha
salvação; de quem terei
temor? O Senhor é o
meu forte refúgio; de
quem terei medo? - 
 Salmos 40:1. Coloquei
toda minha esperança
no Senhor; ele se
inclinou para mim e
ouviu o meu grito de
socorro. -  Salmos 46:7. O
Senhor dos Exércitos
está conosco; o Deus de
Jacó é a nossa torre
segura.

Talvez a palavra que
melhor descreva o nosso
mundo atual é “medo”.
Temos medo do
terrorismo, dos exames
de saúde, medo do
futuro, medo do
desemprego, medo da
morte, medo dos poderes
do mal, medo do
sofrimento, medo de
casar, medo de ficar
sozinho, medo das
chuvas fortes, medo de
contrair o coronavírus
etc. O medo em algumas
situações é bom porque
ajuda na prevenção e isso
é muito saudável, mas
quando está te causando
pânico,angústia, já não é
normal e precisamos
tomar cuidado porque
poderá trazer outros
tipos de consequências
graves. O que precisamos  
fazer é estar atento às
nossas reações.
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Com as situações diversas que estamos
enfrentando no país e no mundo, as rotinas do dia
a dia tem mudado drasticamente a vida de todos e
não foi diferente para a Igreja Evangélica
Avivamento para as Nações.
Desde Janeiro, Apóstolo Rowilson de Oliveira tem
acompanhado as notícias e estatísticas do Corona
vírus.
E sempre teve sua posição sobre o assunto e assim
passando informações e orientações para a
família do Avivamento.
Mediante a tantas situações que vivemos a Igreja
Evangélica Avivamento para as Nações tem sua
posição:

"Paz a todos, estamos no shabat de
Deus e tudo tem seu propósito fique

em paz que passaremos essa
tempestade e vamos sair do outro
lado mais fortalecidos. Não deixe o

vírus da incredulidade te pegar
porque esse é o pior que existe,

procure ler bastante a Bíblia, ore,
temos nosso canal no Youtube e

muitas mensagens que vão edificar
sua vida. Estamos aqui também
acompanhando tudo o que está

acontecendo e nos preparando cada
vez mais. Pode contar conosco

estamos juntos."

“Meu povo, vá para casa! Tranque bem as portas!
Fique escondido por um pouco até que passe a ira
do Senhor. Vejam! O Senhor está saindo da sua
morada no céu para castigar os homens por causa
de seus pecados. A terra mostrará o sangue
derramado sobre ela; não encobrirá mais os seus
mortos.” Isaías 26:20-21. (Versículo enviado por
mensagem pelo Apóstolo Rowilson)Os Apóstolos
também estiveram mandando notificações de
notícias sobre o Covid 19, notícias as quais são
verdadeiras e de fontes confiáveis.Apóstolo
Rowilson em Live no Facebook neste sábado (21)
deu uma palavra e disse

Apóstola Cristiane de Oliveira
também deu uma

 palavra de sabedoria, alegrando e
acalmando nossos corações.

E falou também sobre todos os nossos
recursos de plataformas digitais para os

pequeninos, vídeos com histórias bíblicas e
ensinamentos disponíveis no canal do

Youtube (TV AVIVA NAÇÕES).Fique ligado,
por que o AVIVAMENTO usará todos os

recursos disponíveis para te aproximar de
Deus.

AVIVA NEWS

"Paz a todos, nós como igreja estamos tomando
todas as precauções possíveis para nos
prevenir e também não ser um agente

transmissor da doença, mas como pessoa
individual você deve ter cuidado absoluto.

Mateus 4:7. Jesus lhe respondeu: "Também está
escrito: ‘Não ponha à prova o Senhor, o seu

Deus’". (Não tente o Senhor, o seu Deus). Fique
em sua casa evite sair ou trazer pessoas pra

dentro de sua casa. Esse é o momento de estar
entre a família e fazermos o nosso culto

doméstico.”
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O Avivamento
não pode parar

Com isso, nossos Apóstolos e a liderança do
Avivamento tem usado total

disponibilidade para tirar dúvidas, orar e
aconselhar o rebanho. E neste sábado (21),
tivemos notícias de que começarão cultos

online na live do Facebook. Por mensagens
Apóstolo Rowilson tem aconselhado a todos

do ministério e incentivou a liderança
compartilhar e usar todos os recursos para

orientar suas células.

Apóstola Cristiane Oliveira falou
também com relação a ter obediência
com todas as orientações que estão
sendo dadas pela OMS e também pelo
Governo Nacional.

“Sairemos mais  
fortalecidos depois 

desta crise, pode ter certeza”

“É um momento que estamos
passando e sabemos que Deus
tem um propósito em tudo em

nossas vidas. E creio que você na
sua casa com sua família,

aproveite esse momento de
comunhão com sua família”.

Notícias do Avivamento

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


Jornal online 

Primeira  Edição 

A Igreja Evangélica Avivamento para as Nações
proporciona alimento espiritual á todo tempo e
de diversas formas.
A “oração da meia noite” é uma delas. Um
propósito de oração convocado para toda á
igreja.
Faça parte desse mover e ore você também!
Início das orações são as 23:55
Ore por 10 minutos colocando sua vida e
família, ministério, saúde e proteção e clamor
pelo Brasil.
 
Paulo e Silas oraram a meia noite e houve um
romper de Deus, desatando todas as correntes,
fechaduras e prisões.
" Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e
cantavam hinos a Deus, e os outros presos os
escutavam.  E, de repente, sobreveio um tão
grande terremoto, que os alicerces do cárcere
se moveram, e logo se abriram todas as portas, e
foram soltas as prisões de todos." Atos 16:25-26
Venha e faça parte dessa oração que abre
portas!
 

Neste sábado (21) na Live os
Apóstolos Rowilson e
Cristiane Oliveira declararam
que a partir desta segunda
começará um novo propósito,
oração três vezes ao dia.
Os horários estabelecidos são: 

as 9:00 horas 
as 15:00 horas 

e as 18:00 
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Oração da Meia Noite 

Oração três
vezes ao dia
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Dobre seus joelhos e ore em favor da sua família,
célula e ministério, clame pelo Brasil e pelo Mundo.
Mais uma ferramenta para nos fortalecermos e
sairmos mais que vencedores nesta batalha.

Continuação da
Campanha  
Derrubando as 

Muralhas de Jericó
Apóstolo Rowilson Oliveira 

anunciou que a Campanha continua e com o
tema desta semana: Derrubando as

Muralhas do Medo.
A Campanha será transmitida pela Live no

facebook.   

 horas.
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Extra

FACEBOOK 

O Jornal Online Aviva News é uma mais nova
plataforma digital rápida e fácil para ti conectar,
informar e se aproximar do reino de Deus e das
notícias do Brasil e do Mundo. Nas segundas, quartas
e sextas com os mais vareados assuntos, o JOAN vai
trazer notícias do Avivamento, Palavra dos
Apóstolos,  Saúde e Política, Notícias Internacionais,
Eventos e Cultura, Previsão do Tempo e muito mais.
Acesse: www. avivanacoes. com.br

SITE 

Fotos e vídeos, versículos e comunicados acesse
nossa pagína e fique por dentro de tudo.

PLATAFORMAS 
DIGITAIS 

Com a nova rotina do nosso dia ao qual estamos enfrentando a Igreja
Evangélica Avivamento para as Nações oferece um banquete
espiritual, notícias e entretenimento para você e sua família. Fique
agora com os links de todas as nossas plataformas digitais e tenha
também  notícias de novidades das mais novas plataformas:

LIVE NO FACEBOOK

A Web Rádio também contará com
programação especial com notícias e
informação, palavra de Deus e louvor para
trazer tudo que você precisa no seu dia.
RÁDIO WEB AVIVA NAÇÕES, 24 hrs
conectando você na presença de Deus.

CANAL NO YOUTUBE - TV
AVIVA NAÇÕES (TAN)

Canal que oferece vídeos como:  Programa
Transformando Vidas, Vídeos de Eventos, Vídeos de
entretenimentos Infantis entre outros conteúdos
para você e sua família. Se inscreva em nosso canal,
ative o sininho para receber todas as notificações de
novos vídeos.Entre e acesse: TAN - Tv Aviva Nações

Culto Online
Com as rotínas mudadas em nosso dia a dia a
Igreja Evangélica Avivamento para as Nações
irá proporcionar cultos online ao vivo, nas Lives
no Facebook da página da Igreja.
Com os Apóstolos Rowilson e Cristiane Oliveira
trazendo uma palavra, oração e muito mais.
Acesse: Igreja Evangélica Avivamento para as
Nações ( facebook)

 

JOAN - Jornal Online Aviva News

WEB RÁDIO
AVIVA NAÇÕES

No site você encontrará variedades
de informações como os endereços,
horários e fotos das nossas igrejas,

conteúdos como o Jornal Online
Aviva News, acesso a Web Rádio e

muito mais. Acesse agora: 
www. avivanacoes. com.br
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