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Paz a todos,
O jejum de jovens hoje foi um momento
muito precioso em nossas vidas.
Fomos ministrados em todas as áreas de
nossas vidas por outros jovens que tem
compromisso com a palavra de Deus. 
Para mim todas as ministrações foram
impactantes e glórias a Deus pela
oportunidade de aprender e receber o
banquete espiritual que tivemos, pois
sabemos que tem muitos outros jovens que
gostariam de receber todo o alimento
espiritual que tivemos, mas estão presos nas
mãos do maligno. 
Agradeço a oportunidade de participar do
meu primeiro jejum de jovens e também de
contar como foi a minha experiência. Deus
abençoe a todos!

Se pudermos resumir a semana em uma frase,
seria " trazendo vida, ressuscitando os mortos".
Mas todas as semanas do Avivamento são
repletas de acontecimentos sobrenaturais, por
isso não se dá pra resumir ou mensurar o que
acontece através dos cultos online. São mais de 15
mil pessoas atingidas direta ou indiretamente
através das lives. Com o tema "Vale de Ossos
secos", Apóstolos Rowilson e Cristiane Oliveira
ministraram sobre todos os Avivalistas áreas que
estavam mortas, sonhos que estavam
sequíssimos como aqueles ossos, vidas que
estavam mortas espirituais. Através das
participações nos comentários das lives vemos o
envolvimento de cada vida de muitos lugares. 

E no final de semana a Vigília do
Avivamento trouxe pregações e
ministrações aos corações de todas as
idades. Incentivo para que cada um se
envolvesse nas plataformas digitais,
Momento Kids com a turminha
resgatando e  de jovem pra jovem, com os
jovens do Avivamento e busca do poder
com o grupo Revive Nations. O que
impactou a muitos na noite do sábado foi
o vídeo mostrando a realidade da
decadência de um jovem sem Jesus. Quem
estava na sede e online pode sentir o
choque de realidade da vida no mundão.
Se você não acompanhou a live do
Avivamento, não perca tempo e vá na
página do Facebook do Ministério e
assista completo.
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VIGÍLIA DO AVIVAMENTO 

CONSAGRAÇÃO DOS JOVENS

"Deus da Vitória para nós no Vale!
E pode ser Vales de várias situações, e precisamos saber de onde tem vindo tudo isso. 

Em que porta tem entrado".
 disse Apóstolo Rowilson Oliveira em uma das lives.

Além das lives Apóstolo deixou estudos aqui
no Jornal Online Aviva News e ministrações
na Web Rádio Aviva Nações e no Canal TV

TAN.

Participe dos cultos e desse mover. 
Cultos todos os dias online ás 20h.

Na página do Facebook do Ministério.

O Ministério Avivamento para as Nações
realizou uma consagração com todos os
jovens neste domingo. Houve muitas
ministrações na vida de cada jovem presente.
Todas as ministrações foram voltadas para
que todos os jovens realmente tivessem um
compromissos com o Senhor e que fossem
usados por Ele. 

E no final, teve um momento muito
riquíssimo, onde muitos jovens tiveram a
oportunidade de estar pedindo que o Senhor
tratasse realmente na vida deles, cura
emocional, libertação e uma busca para
serem batizados com o Espírito Santo. E a
equipe do JOAN estava lá e entrevistamos
alguns jovens que foram tocados pelo Senhor
neste dia tão precioso.

Ângela
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Homenagem

Um jovem com um histórico
comum de qualquer jovem

vindo de uma vida no mundo. 
Poderia estar dentro das

estatísticas de jovens
mortos por violência, crime 

e drogas.
Mas aqui é uma história bem

diferente. Resgatado em sua
juventude, o Reino de Deus
chegou na vida de Cláudio

Martins, que hoje como
Pastor tem sido usado para
alcançar vidas e resgatar

para Jesus.
Dia 22 de novembro foi o

aniversário de Pastor
Cláudio Martins e o Jornal

Online Aviva News não
poderia deixar de

homenageá-lo.

Paz à todos, 
Meu nome é Jeferson Gonçalves, sou um
dos líderes estratégicos da igreja.
A minha experiência que estive tendo no
jejum de jovens foi algo tremendo na
minha vida , eu senti Deus tocando na
minha vida através de cada líder que teve
ministrando a palavra de Deus. Eu senti
um renovo, senti algo sobrenatural na
minha vida e eu só tenho que agradecer a
Deus por está cuidado da minha vida. 
Hoje em dia tem muitos jovens que estão
tendo  a vida destruída pelo maligno e eu
estou tendo a oportunidade de fazer parte
desse ministério, que faz eu realmente ser
um jovem de Deus.
Só tenho que agradecer ao nossos
Apóstolos e minha líder Rose Mendonça
que sempre estão cuidando de mim e da
minha família.

Quantas experiências, quantos

aprendizados e testemunho de sua vida

tem impactado gerações.

Que Deus continue te dando vigor e ousadia

neste mais um ano de vida. Que as bênçãos

do Senhor caia sobre te!

Parabéns!
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JEFERSON DANIELA

Paz irmãos,
Meu nome é Daniela, sou uma jovem
que estou voltando para os caminhos
do Senhor.
E hoje luto cada vez mais para estar
me tornando uma jovem de Deus e ser
um grande exemplo para muitos. 
O jejum foi tremendo onde no começo
não estava sentindo a presença do
Senhor, mas no momento final, teve
um momento de quebrantamento e
foi aí que senti o Senhor vindo de
encontro a mim e trazendo um
quebrantar muito grande.  
Agradeço pela oportunidade e
agradeço pelos meus líderes está
sempre lutando por mim.
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A primeira onda da Covid-19 nem terminou e já
estamos enfrentando a segunda onda desta
pandemia, por isso viemos trazer alguns
alimentos que ajudam a fortalecer a sua
imunidade no dia-a-dia, mas lembrando de que
os alimentos não impedem que você se
contamine, então permaneça com os cuidados
lavando sempre as mãos ou fazendo o uso do
álcool em gel quando não é possível realizar a
lavagem; sempre que for sair, permanecer
usando sua máscara; evitar aglomerações; evitar
o contato físico; sair de casa somente em caso de
necessidade e quando retornar realizar a sua
higiene pessoal e de onde você tenha tocado
como exemplo: porta e maçaneta, se possível não
entre com os sapatos vindos da rua dentro de
casa, pois a parte inferior do sapato tem um
grande acúmulo de bactérias. 
Fique alerta!

Clique na imagem a seguir acompanhe 
quais são estes alimentos.

Para você que quer aprender a sequência dos livros da
bíblia e saber de cor e ter um manuseio por excelência
da palavra de Deus aqui vai a dica. Mas antes para você
que ainda não acompanhou e não assistiu a sequência
das ministrações da palavra de Deus com os Apóstolos
Rowilson e Cristiane Oliveira no programa
transformando vidas no Canal TV AVIVA NAÇÕES no
Youtube aqui está a dica,  click na imagem e
acompanhe uma palavra que vem de encontro ao seu
coração e além disso dentro do programa tem o vídeo
com a turminha resgatando kids com música" Vamos
aprender os livros da bíblia ".

Click e acesse agora mesmo

O Brasil mediante a pandemia investiu
R$764,5 milhões em testes da Covid-19
(RT-PCR)  e por causa do prazo de validade
que estão entre Dezembro de 2020 e
Janeiro de 2021, o governo federal pode
jogar fora  o equivalente á 6,8 milhões de
testes, que estão estocados no próprio
armazém do governo federal em
Guarulhos, e até hoje não foram
distribuídos nas redes públicas. O SUS
chegou aplicar 5 milhões deste mesmo tipo
de testes ou seja o país pode descartar mas
exames do que já foram realizados. A
responsabilidade pelo prejuízo virou um
jogo de empurra entre os ministérios,
Estados e municípios.
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BRUNO COVAS NEGA LOCKDOWN 
EM SÃO PAULO

O atual prefeito de São Paulo Bruno Covas
afirma que não há necessidade de realizar
lockdown mesmo havendo um aumento
dos casos de Covid-19. Em entrevista
coletiva o prefeito fala que a pandemia
continua sendo um desafio a ser
enfrentado na cidade, mas que a situação
está sobre controle.

DIA 23 DE NOVEMBRO DIA NACIONAL
DE COMBATE AO CÂNCER INFANTIL

23 de Novembro foi decretado na Lei nº 11.650
o dia Nacional ao Combate ao Câncer Infantil,
dia este para lembrar aos pais e responsáveis
da importância de estar atento ao
aparecimento de sintomas e mudanças no
corpo e no comportamento dos pequeninos.
Os alertas frequentes são:

A DICA DE CULTURA DE HOJE VEM 2 EM 1

SAÚDE E POLÍTICA 
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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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