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IMPRESSORA 3D
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Quanto maior o bote mais
vidas serão salvas
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QUANTO MAIOR O BOTE MAISQUANTO MAIOR O BOTE MAISQUANTO MAIOR O BOTE MAIS
VIDAS SERÃO SALVASVIDAS SERÃO SALVASVIDAS SERÃO SALVAS

Por Apóstolo Rowilson Oliveira 

Um navio, a cujo bordo se
achavam muitos turistas em
viagem de excursão,
encalhara num rochedo, não
muito distante da costa. 
Um pescador que nesse dia
tinha saído em seu bote,
seguindo seu modesto
trabalho quotidiano, voltou
para a praia onde amarrou o
seu pequeno barco. Quando
se ergueu, viu subitamente
um navio preso nas rochas.
Em seguida desatou seu
bote, saltou nele, e remando
e lutando contra o mar
agitado, alcançou o lugar do
sinistro e conseguiu
embarcar alguns dos
náufragos em seu bote.
Outros passageiros, que
tinham se atirado à água,
pediram-lhe que os levasse,
mas o bote já estava todo
lotado. Ainda com mais
insistência e ansiedade
clamaram os náufragos por
salvação. Estes clamores
angustiosos penetraram no
coração do pescador, que
levantando o seu olhar ao
Céu, exclamou: "Ó, Senhor,
envia-nos um barco maior."

Como servos de Deus
devemos sentir em
nossos corações uma
responsabilidade
semelhante pelas almas.
E ao olharmos às massas,
caminhando rumo à
destruição, devemos com
angústia, exclamar: "Ó,
Senhor, envia-nos um
barco maior!" Eu creio
que vocês compreendem
o que quer dizer "Envia-
nos um barco maior".
Maiores esforços devem
ser feitos na
evangelização, e um
ministério mais frutífero
precisa ser
desempenhado para
finalizar a obra de Deus.
Essa deve ser nossa
oração todos os dias.

“E lhes disse: — 
A seara é grande, mas
os trabalhadores são
poucos. Por isso,
peçam ao Senhor da
seara que mande
trabalhadores para a
sua seara.”

  Lucas   10:2  
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Sthefany Santos é uma jovem da Igreja do Avivamento da cidade de
Camanducaia. E fielmente ela acompanha todos os eventos, projetos e
plataformas digitais do Ministério. E ela contou um pouco pra gente como
tem sido pra ela o projeto AVIVA ONLINE e como os cultos online tem
fortalecido a vida dela, e como ela tem desempenhado o papel de ser uma
missionária online lá na sua cidade. Acompanha só o que ela contou pra nós:

Os cultos tem sido maravilhosos em
minha vida, todos os dias tendo esse

banquete espiritual que tem me
fortalecido muito .

E Sim, estou praticando o #AVIVAONLINE,
estive alcançando 3 amigas minhas para

Jesus, a Thaina, Ludmilla e a Bruna, e
creio que irei alcançar minha família

também em nome de Jesus. 

Sthefany que sempre compartilha conosco
seu testemunho, que sua mãe não tinha o
costume de acompanhar com ela as lives, em
perseverança e oração,  por diversas vezes ela
compartilha nos comentários ao vivo que sua
mãe está lado a lado com ela participando das
lives. E ainda mais, ouvindo e mandando
comentários na web Radio Aviva Nações. 

Ela contou um pouquinho de como ela
alcançou suas amigas. Veja só

"A Bruna e a Ludmilla são daqui de Camanducaia e a Thaina é de Pouso Alegre.
A Bruna ela estava precisando de ajuda, ela me procurou pedindo oração, pedindo ajuda
para mudar, então orei por ela, e perguntei se ela estava disposta a seguir Jesus e aceita-
lo na vida dela e ela aceitou Jesus. Eu tenho conversado com ela quase todos os dias, 
 marcando ela nos cultos também. 

O alcance da Ludmilla foi assim:
Eu falei pra ela que iria ter um culto online da igreja e que eu iria marcar ela e ela falou
que iria assistir. Então ela assistiu por uma semana inteira, até as vigílias. Depois de uma
semana fui conversar com ela se ela estava gostando dos culto, e ela disse que sim, que
estava amando.
Conversei e perguntei se ela já conhecia Jesus,  ela disse que estava conhecendo através
das lives e perguntei se ela queria mudar de vida, ela disse que sim. Ela também aceitou
Jesus na vida dela. Hoje em dia ela ora comigo às 00:00, assiste os cultos, assiste as
vigílias. Infelizmente ela tem um pouco de dificuldade porque ela mora na roça e a
internet é ruim,  mas ela está firme. 

A Thaina falei também que iria ter um culto e marquei ela , ela assistiu os cultos. 
Quando ela não consegue ela assiste depois.
Estou consolidando cada uma, elas ainda estão no processo de conversão, mas creio que
em nome de Jesus elas irão  ser grandes mulheres de Deus.

As lives tem sido uma benção tremenda na minha vida e na vida da minha família, tem
sido o alimento espiritual que tem nos mantido de pé, e graças a essa estratégia do
missionário online muitos discípulos dispersos tem se aproximado de Jesus, aqui em casa
Deus tem cuidado de todos nós não deixando faltar nada, no começo minha família tinha
uma resistência enorme em acompanhar os cultos, hoje eles já assistem e estão
melhorando cada vez mais, temos aprendido muito com os  ensinamentos dos Apóstolos. 
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Aurita da Silva Esmael, uma idosa de 94 anos,
sua história é relatada por seu filho o Pastor
Domingos da Costa Esmael. Ele relata que sua
mãe foi hospitalizada com suspeita de covid19, 
 três dias depois veio a confirmação, realmente
dona Aurita estava infectada com o coronavirus.
A palavra do médico era: não existem garantias
de sobrevivência por ela já ser muito idosa, mas
nós recorremos ao Médico dos médicos, Senhor
dos Senhores, destacou o Pastor Domingos.
Após 15 dias de tratamento dona Aurita testou
negativo pra covid19,  porém ficou mais 3 dias
em observação,  um pouquinho antes de receber
alta, sofreu uma hemorragia, um sangramento
no nariz, que na realidade era uma pneumonia
severa, que também afetou os rins da idosa. Os
médicos então sugeriram que ela fosse levada
para a área de tratamento paliativo, ou seja,
quando o tratamento curativo não está mais
atuando, eles diziam que ela estaria bem lá,  e
teria uma morte tranquila, mas o Pastor não
aceitando aquela situação falou: a última
palavra cabe ao Senhor, nesse momento uma
verdadeira corrente de oração foi feita pela vida
de dona Aurita,  e o Senhor agiu mais uma vez,
duplo milagre pra dona Aurita, que venceu um
diagnóstico de covid19 e um de pneumonia,
Glória a Deus.

Após o fechamento das igrejas pelas
autoridades do país de Cuba, grupo se
reúne em praças pra cultuar ao Senhor
Jesus Cristo.
O Pastores afirmam que as igrejas foram
fechadas de forma arbitrária, ou seja,
sem nenhum fundamento lógico.
“As provas nos fortalecem e unem, nos
permitem ver a poderosa mão de Deus
agindo em nosso favor. Em Cristo somos
mais do que vencedores e como somos
filhos de quem não perdeu uma batalha: a
vitória é segura e contundente”, disse o
Pr. Werney Aguilar.
Igrejas perseguidas vamos orar, pra o
Senhor fortalecer cada vida que tem
entendido o propósito de Deus. 
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 "Nós temos um Deus vivo, um Deus 
que ouve e atende nossas orações"

celebra o Pastor. 
Pra dona Aurita só existe uma explicação: Deus SEM BARREIRAS PRA 

ADORAR A DEUS

DICA DE SAÚDEDICA DE SAÚDEDICA DE SAÚDE
Chega a tal época do ano, que ficamos a

mercê da meia estação. Frio pela manhã,
calor a tarde, um gelo a noite.

Poluição um dia, e tempo úmido no dia
seguinte.  Não há corpo que aguente essa

mudança de tempo. E muitas vezes a
tosse, resfriados e alergias atacam.

E nada melhor que conhecer 
um antidoto natural.

Recomenda-se o consumo de duas ou
três fatias de abacaxi por dia para
garantir a quantidade de bromelina
necessária para tratar a tosse. O abacaxi
também contém vitamina C, que
também é útil no tratamento de gripes e
resfriados, servindo como um remédio 
caseiro para tosse.
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SAÚDE E POLÍTICA

Em resposta ao sindicato dos trabalhadores
dos correios, o relatório da gestão da Fentect
(Federação Nacional dos Correios e Telégrafos)
reclamou da decisão do TST (Tribunal Superior
do Trabalho), que confirmou a suspensão da
greve e alterou as condições trabalhistas, e
processou o tribunal por questões políticas. 
"Conclamamos a todos os trabalhadores do
país a se manterem firmes na greve diante dos
ataques do governo, que usou o Tribunal
Superior do Trabalho para atacar os nossos
direitos. Não podemos tolerar esses ataques,
que representam a retirada de até 40% dos
salários dos trabalhadores na pandemia que
assola o mundo. O relatório diz que nem
homens nem mulheres aceitarão essa atitude
fragilizada, pois a luta é pelo sustento de
milhares de famílias que contam com essa
remuneração.

 

SINDICATO REJEITA DECISÃO E
SUGERE A  FUNCIONÁRIOS DOS
CORREIOS MANTER GREVE

Fonte: Uol economia
Pesquisa: Rosário Regiane e Ev. Katia Cristina
Texto: Talita Andrade
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Uma casa inteira de 90 metros quadrados e dois
andares foi construída, de uma só vez, por uma
impressora na Antuérpia (Bélgica). A produção
ficou a cabo da empresa belga Kamp C, que
afirma ser a única da história a ter feito uma
casa em peça única usando a maior impressora
3D da Europa. A máquina tem cerca de dez
metros de altura e quase dez metros de
comprimento.
Além da empresa belga, várias companhias já
lançaram construções desse tipo em países
como França, Estados Unidos e Itália. É da
França a primeira casa habitada produzida em
uma impressora 3D.

A casa foi construída em 2018, levou
54 horas para ser impressa —foram
necessários mais quatro meses para a
instalação das janelas, das portas e do
telhado— e custou 20% a menos do
que um imóvel feito pelo método
tradicional. Quando ficou pronta, foi
ocupada por um casal com cinco
filhos, que até então morava em uma
habitação precária na cidade.
A Kamp C afirma que, além das fibras
do concreto, a quantidade de tela
metálica usada foi "extremamente
limitada". O resultado rendeu uma
economia de cerca de 70% em
material, tempo e orçamento em
comparação a uma construção
tradicional.

Que tal construir uma casa pra você?
Vamos imprimir. 
O que achou dessa novidade?
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CULTURA: DICA DO JOAN
A LEITURA É SEMPRE IMPORTANTE PARA A

VIDA DE QUALQUER UM. E UMA LEITURA QUE
EDIFICA MELHORA DE DENTRO PRA FORA

TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO 

O Stoodi funciona de forma 100%
online e veio para facilitar a vida de
muitos estudantes, revolucionando
sua forma de aprender. O aluno
encontrará, em um só lugar, todos
os conteúdos e ferramentas que
precisa para estudar de forma
agradável e eficiente. 
O APP reúne em uma só plataforma
todas as matérias, incluindo
inglês, espanhol e atualidades,
com o objetivo de preparar os
estudantes para o Enem e demais
vestibulares.  Click na inagem e
acesse.

Aplicativo para Estudo
Como funciona o Stoodi?

Pequisadora Talita Andrade

O Livro Ivan é uma biografia que
mostra a história de um jovem

Cristão, um soldado que professou
sua fé mesmo sob ameaça de seus

superiores no exército, uma
história inspirada por Deus, um 

testemunho emocionante e
comovente.

 Impressora em 3D construindo uma casa
inteira de 2 andares

Matéria e Reprodução de Texto Gabriela Machado
Fonte: Uol.com
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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!
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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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