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1. Lídia era prosélita( indivíduo recém-convertido à religião judaica), uma
gentia que vivia a cultura religiosa piedosa dos judeus; 

2. A escrava vivia no misticismo comprometida com os demônios, possessa; 

3. O carcereiro acreditava na crença romana ( A religião tradicional romana
teve uma forte influência que reverenciava e acreditava nos antepassados.

1. Lídia era uma empresária bem
sucedida, uma mercadora, comerciante de
púrpura, uma das mercadorias mais caras

do mundo antigo; 

2. a jovem possessa era uma escrava e
ante a lei não era uma pessoa, mas uma

ferramenta viva; 

3. o carcereiro era um cidadão romano,
um membro da forte classe média romana

que se ocupava dos serviços civis.

1. No sábado saímos da cidade e fomos
para a beira do rio, onde esperávamos

encontrar um lugar de oração. 
Sentamo-nos e começamos a conversar

com as mulheres que haviam 
se reunido ali.”

  Atos   16:13   NVI  

2. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que
tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os

seus senhores com adivinhações.”
  Atos   16:16   NVI  
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O PLANO DE DEUS EM FILIPOS 

DEUS SALVA NA CIDADE DE FILIPOS PESSOAS DE
CULTURAS RELIGIOSAS DIFERENTES:

O PLANO DE DEUS EM FILIPOS ATINGIU  TRÊS CLASSES
DE PESSOAS BEM DIFERENTES DA SOCIEDADE: 

A GRANDE CAUSA DOS MILAGRES DE CONVERSÃO EM FILIPOS:

3. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus;
os outros presos os ouviam.”

  Atos   16:25   NVI  

Apóstolo Rowilson Oliveira
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Semana dedicada a lutar em favor das famílias.
Com ministrações todos os dias mostrando ainda
mais exemplos de pessoas que venceram e com o
resultado dessa vitória sua família inteira se
converteram ao evangelho, assim quem tem
participado também vem tendo este
fortalecimento e crendo que o mesmo acontecerá
em sua família.
Todos unidos em um mesmo propósito de ter seu
lar  e sua família aos pés daquele que morreu por
cada um de nós.

E para você que ainda não participou, não perca mais tempo e entre hoje mesmo neste mover
e venha ser transformado e renovado pelo poder da palavra!!

Acompanhe agora um testemunho referente o que aconteceu durante essa semana.

Paz, a todos do Avivamento! Meu nome é Amanda Souza.
Essa semana da campanha está sendo uma benção. Minha família tem acompanhado
todos os dias as lives e aos poucos estou vendo o agir de Deus na vida de todos,
principalmente a vida minha mãe Maria Helena, que nem queria  acompanhar os
cultos e hoje não perde um e a outra é a minha prima Nathaly que está
acompanhando e participando tanto online como presencial.
Através de jejum, oração,  perseverança e fé, eu creio que eu e minha casa serviremos
ao Senhor.

De fato todas as vigílias do Avivamento vem
trazendo um impacto muito grande na vida de
muitos. Tem trazido um crescimento muito
grande na vida daqueles que tem participado
tanto presencial quanto online. 
Não podemos esperar menos que isso de um
Ministério avivado!
Então não perca neste sábado às 20Hrs, a vigília
do Avivamento.
Chame todos para participar também! 
Amigos, família, célula, não deixe ninguém de
fora de se mover !

É o espaço de tempo entre o Antigo e o
Novo testamento- que marca o silêncio
profético de Malaquias até a pregação
de João Batista. 

Você sabia que esse silêncio profético
durou 400 anos? Isso mesmo depois de
Malaquias demorou 400 anos até que
João Batista fosse levantado pra
profetizar a chegada do Messias.

Não sabemos como, quando e onde Deus vai agir,
mas assim como tem sido ministrado todos os
dias que não podemos ver, mas algo está
acontecendo, nosso tempo não é o mesmo tempo
de Deus, portanto devemos ter outro nome e
sobrenome assim como nosso profeta mesmo
disse nas Lives!

“MEU NOME É FÉ E MEU SOBRENOME É PERSEVERANÇA”
 Ap. Rowilson Oliveira declarou sobre a vida de todos.
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“Eu e minha família na presença de Deus”

Vigília do Avivamento
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A estimativa da Confederação Nacional do
Comércio de Bens, Serviços e Turismo, é que a
geração de empregos temporários deste ano será
menor, mesmo com uma projeção de gerar 70,7
mil empregos este número corresponde á 20%
menos que em 2019. A pandemia foi um dos
fatores para esta queda e o segundo é a
consequência de novos hábitos de consumo, com
espaços fechados e shopping centers, sendo
evitada, a maior parte das compras estão sendo
virtuais.

INSS pretende cobrar prova de vida aos
beneficiários á parir de Dezembro, esta medida
será válida para quem mora no Brasil e no
exterior, sendo que a comprovação é realizada
no banco pelo qual o beneficiário recebe. A
prova de vida foi suspensa em Março devido a
pandemia e em declaração o INSS disse que esta
data pode ser alterada como já havia sido antes,
mas que á princípio vai ser retomada em
Dezembro, e ressalta que a prova de vida tem
como objetivo evitar fraude e pagamentos
indevidos.

E aqui vai uma dica bem diferente de tudo que
já deixamos aqui pra vocês.  
Vai tirar a primeira habilitação no Estado de
São Paulo? Teste seus conhecimentos sobre o
conteúdo estudado nas 45 horas de aulas
teóricas com o simulado online oficial do
Detran.SP. São 30 questões de múltipla
escolha, selecionadas aleatoriamente, que
devem ser respondidas em 40 minutos. Para
ser aprovado, é preciso acertar pelo menos 21
questões (70%), exatamente como no exame
teórico realizado hoje. Com o simulado online
oficial do Detran.SP, você também se
familiariza com a prova teórica eletrônica,
que está sendo implantada em todo o Estado
de São Paulo. Nesse novo formato, em vez de
marcar o caderno de questões com caneta e
preencher gabarito, o candidato faz a prova
no computador e recebe o resultado na hora.

Durante a CES 2020 ( uma das maiores feiras de
tecnologia do mundo)  a startup chamada Mojo
Vision demonstrou uma novidade que poderá
ajudar deficientes visuais. A empresa
apresentou uma tecnologia em
desenvolvimento para ser aplicada em uma
lente de contato inteligente, com tela, câmera,
rádio e outros sensores. O objetivo da futura
criação da empresa é que ela possa melhorar as
imagens vistas no mundo real, de forma a
aumentar a nitidez de algo que é visto ou
ampliar a luz  a fim de conseguir ver no escuro.
Desta maneira, quem possui algum problema
para enxergar, teria como ver mais do que
antes. Outra função possível é servir como um
“Gorilla Glass”. Assim, informações úteis
seriam exibidas ao usuário sem precisar pegar
o smartphone para alguma busca ou consulta.
Porém, seria necessário carregar algum outro
equipamento que forneça conexão às lentes. A
Mojo chegou a exibir um protótipo do produto,
conectado a bateria e processador externo. De
acordo com a empresa, a tela colocada no
acessório teria uma resolução de 14.000 PPI.

Eles estão localizados em um pedaço de
cartilagem e podem lubrificar e hidratar o
nariz e a parte superior da garganta atrás da
boca. A descoberta pode ser bastante
importante para o tratamento do câncer. Os
médicos que usam radiação na cabeça e no
pescoço para tratar o câncer tentam evitar a
irradiação das glândulas salivares pelo fato
de danos nelas causarem efeitos potenciais
na qualidade de vida do paciente.
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CIENTISTAS DESCOBREM UM NOVO ÓRGÃO NA GARGANTA HUMANA
Os cientistas descobriram um novo órgão no corpo humano: um grupo de glândulas salivares
localizadas na parte superior da garganta. Acredita-se que essa área atrás do nariz tenha
apenas glândulas salivares difusas. No entanto, a recém-descobertos têm em média 3,9
centímetros.
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VAI TIRAR A PRIMEIRA CARTA?

Click na imagem e acesse já!

CES 2020: LENTE DE CONTATO INTELIGENTE 
COM TELA E CÂMERA PROMETE AJUDAR

DEFICIENTES VISUAIS
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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.
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dos ouvintes e muito mais.
Sintonize- se e fique

ligadinho!
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