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

Jornal Online

AVIVA NEWS

Palavra dos Apóstolos

Previsão do Tempo

Pesquisa Holandesa sugere 
que 3% da população

 têm anticorpos para o Covid-19

 
Mulher com coronavírus dá à luz em

coma: “Foi pela graça de Deus”
 
 

     Estados Unidos começa á pagar
auxilio aos cidadãos

 
Propósitos de Orações

 
 

Ás Segundas FeirasNotícias Internacionais  

Eventos do Avivamento
Notícias do Avivamento

Saúde e Política  
Ás Quartas Feiras 

HOJE: ás Sextas Feiras 

São Paulo, 24 de Abril de 2020  Sexta Edição

Palavra dos Apóstolos 

Cultura: Dica do JOAN

Matéria Especial

Novidade

Notícias Internacionais 
Eventos do Avivamento

Você  viu esse post?
Então comente,
curta e compartilhe.
Queremos também
que você faça parte
desse jornal.
Dê sua opinião,  seu
posicionamento e
testemunhos.

Deixe lá seu recadinho.
Isso mesmo, interaja conosco!

Acesse a página do Avivamento e
Participe!

    Matéria Especial:
O número 40 na Bíblia.

      O dólar sobe
       para $5,52.

     O Avivamento 
         na África.
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• Duraram 40 anos os reinados de
Saul (Atos 13:21), 
Davi (II Samuel 5:4-5) e Salomão
 (I Reis 11:42) os três primeiros reis de
Israel;
 
 • Jonas profetizou 40 dias de
julgamento para que Nínive se
arrependesse (Jonas 3:4); 
 
• Jesus foi levado por Maria e José ao
templo 40 dias após Seu nascimento
(Lucas 2:22);
 
 • Jesus jejuou durante 40 dias no
deserto, onde foi tentado pelo
demônio (Mateus 4:1-2); Marcos 1: 12-
13;
 Lucas 4:1-2);

• Deus fez chover 40 dias e 40 noites
nos tempos de Noé (Gênesis 7:4); 
 
• Moisés passou 40 dias de jejum no
Monte Sinai, a sós com Deus (Êxodo
24:18); 
 
• O povo de Israel passou 40 anos em 
êxodo pelo deserto rumo à Terra
Prometida (Números 14:33); 
 
• Elias passou 40 dias e 40 noites
caminhando até o Monte Horeb (1
Reis 19:8)
 
• Israel viveu 40 anos de paz sob os
juízes (Juízes 3:11)

 • Durante 40 dias, Jesus ressuscitado
instruiu os discípulos antes de subir ao
Céu e enviar o Espírito Santo 
(Atos 1:1-3).  Há também quem
considere que Jesus esteve fisicamente
morto durante cerca de 40 horas: das 3
da tarde da
 Sexta-Feira Santa até
aproximadamente as 7 da manhã do
Domingo de Ressurreição, mas na Bíblia
não há menção à hora em que Ele
ressuscitou, isso é somente uma
especulação sobre as 40 horas de Jesus
no sepulcro ( tire suas conclusões).

Estudo sobre os 40 na Bíblia

Palavra dos Apóstolos 

Nas Sagradas Escrituras, há uma frequente relação entre o
número 40 e períodos de preparação, expectativa e mudança:

Jesus no deserto

Dilúvio 

Jesus ressurreto 
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Dólar bate novo recorde e fecha acima
de R$5,52 com incertezas locais

  O dólar fechou acima de 5,50 reais pela
primeira vez na quinta-feira (23), batendo
recordes históricos pelo segundo dia
consecutivo diante do clima de incerteza no
mercado doméstico do lado político e
econômico.
O dólar à vista fechou em alta de 2,19%, a
5,5278 reais na venda, novo recorde histórico
nominal e na maior valorização percentual
desde o fim de março.
Na B3, o dólar futuro tinha ganho de 1,16%, a
5,5280 reais, às 17h06 do dia (23).

 

   Covid-19: Para recuperar economia,
 EUA anunciam veto temporário a

imigração
 

"EUA estão prontos para
 reabrirem a economia" 

diz Trump 
 No Twitter, Trump falou que os EUA, país

com maior número de pessoas infectadas
com covid-19 no mundo darão cuidados
especiais aos idosos e citou que a vida deles
será "melhor do que nunca".
"Os EUA estão voltando com segurança.
Nosso país está começando a abrir para
negócios novamente. Cuidados especiais
são, e sempre serão, dados aos nossos
amados idosos (exceto eu!). A vida deles
será melhor do que nunca. Nós amamos
todos vocês!", escreveu ele

O presidente dos Estados Unidos, Donald
Trump, anunciou hoje em comunicado oficial o
veto temporário à entrada de imigrantes que
"apresentem riscos ao mercado de trabalho"
do país durante a recuperação econômica
posterior à pandemia do novo coronavírus.
Segundo o documento, Trump considerou que,
durante os próximos 60 dias, a entrada de
estrangeiros como imigrantes "seria
prejudicial aos interesses" do país. A medida
isenta imigrantes que tenham documentação
válida até quinta-feira (23), data em que entra
em vigor.
Na proclamação, Trump defende que os
Estados Unidos "enfrentam uma recuperação
econômica potencialmente prolongada", na
qual a oferta de trabalho pode superar a
demanda. Além disso, alega que imigrantes
legais "recebem documentos de autorização de
emprego no 'mercado aberto', permitindo-lhes
elegibilidade imediata para competir por
quase qualquer emprego, em qualquer setor
da economia".
 

Missão envia alimentos à regiões
afetadas pela fome 

durante pandemia, na África
 A pandemia do novo coronavírus (Covid-

19) tem potencializado um problema que
já faz parte do cenário das comunidades
mais pobres da África: a fome. 
Diante disso, a Missão Mãos Estendidas
(MME) tem levantado recursos para
apoiar países da África Austral, uma das
regiões mais atingidas pela escassez de
alimentos.
As doações e recursos estão sendo
usadas pela MME para amenizar a fome
em Moçambique, Malawi, Zimbabwe e
Zâmbia, que são países apoiados pela
missão.
Em Moçambique, a distribuição de
alimentos foi feita em Cambulassissi, na
província de Tete e Búzi, na província de
Sofala. Nas regiões mais isoladas, a ação
é feita de barcos alugados pela missão.
 

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


AVIVA NEWS
Jornal Online

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

Governo havia proibido vendas ao
exterior de 14 ingredientes ativos e suas
formulações derivadas, incluindo
antivirais e antibióticos.
A Índia, considerada a "farmácia
mundial", por ser o maior exportador do
mundo de medicamentos, retomou a
comercialização em meio a pandemia da
covid-19, a doença provocada pelo novo
coronavírus, o que pode ajudar a suprir
as necessidades de pacientes em diversos
países.
O governo local havia proibido as vendas
ao exterior de 14 ingredientes ativos e
suas formulações derivadas, incluindo o
aciclovir, um medicamento antiviral, e
vários antibióticos. A proibição foi
suspensa em 7 de abril, com algumas
restrições ao paracetamol e à
hidroxicloroquina, que exigem
autorização expressa.
 

Para diversos países, inclusive o
Brasil, a hidroxicloroquina, se tornou
uma verdadeira esperança. O
medicamento, que é utilizado para
combater a malária e em doenças
autoimunes, tem sido usada em vários
estudos clínicos contra a covid-19.
"Temos reservas suficientes. Não há
problema porque nossa produção é
muito superior à nossa demanda
interna", disse Ashok Kumar, diretor
da Associação Indiana de Fabricantes
de Medicamentos (IDMA), ao negar
que haverá desabastecimento no país.
 

Cristãos da Indonésia
usam internet para

propagar Jesus em crise
 As igrejas em cidades grandes estão

fechadas e buscaram uma alternativa
para manter os fiéis alimentados com as
mensagens bíblicas. “Fornecemos
serviços de transmissão ao vivo. É assim
que cuidamos da saúde de nossos
membros. E isso não torna o culto menos
espiritual ou significativo”, disse um
pastor na província de Java Ocidental,
um dos lugares mais atingidos pelo
Coronavírus.
As pessoas que não tem boa conexão de
internet, podem receber o áudio dos
sermões via WhatsApp. Para alcançar os
cristãos mais velhos que não tenham 

familiaridade com a tecnologia ou os
que vivem em locais mais distantes, as
igrejas investem na impressão das
liturgias e mensagens. Ainda existem
alguns líderes que reúnem os
membros, mas agora com mais cuidado
e em grupos menores.
"Ainda abro a igreja para o culto de
domingo, mas com restrições rígidas,
mantenha uma distância estrita, lave
as mãos com frequência, feche a boca
ao tossir ou espirrar e fique em casa se
um membro da família, especialmente
os anciãos, estiver doente”, contou um
pastor de uma igreja em Sumatra.
 

Índia retoma exportação de
medicamentos durante pandemia

 

China vai doar US$ 30 milhões
adicionais à OMS para

combater o coronavírus
 A China anunciou nesta quinta-feira (23)

que contribuirá com 30 milhões de dólares
adicionais à Organização Mundial da Saúde
(OMS), alguns dias depois que os Estados
Unidos decidiram suspender sua
contribuição para a instituição.
"Servirá para a prevenção e controle da
epidemia de covid-19 e para apoiar o
desenvolvimento dos sistemas de saúde" em
países menos ricos, declarou Geng Shuang,
porta-voz da diplomacia chinesa.
 

Os Estados Unidos suspenderam seu
financiamento da OMS na semana
passada, acusando-a de ser
complacente demais com a China.
O presidente americano, Donald
Trump, também denunciou a OMS, com
sede em Genebra (Suíça), por sua
gestão da pandemia ligada ao novo
coronavírus.
"Apoiar a OMS em um momento crítico
na luta global contra a pandemia é
defender os ideais e princípios do
multilateralismo e defender o status e
a autoridade das Nações Unidas", disse
Geng Shuang em declarações à
imprensa.
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Na cidade de Beira- África, o Pastor
Domingos José Mequi da Igreja
Evangélica Avivamento Para as
Nações, passa seu tempo junto com
os  seus discípulos, homens e
mulheres, jovens e crianças, em um
riquíssimo momento de adoração,
ensina os fiéis louvar ao Senhor
todo poderoso.
 
 

 

 
 
Em uma de suas postagens no Facebook
podemos ver que apesar do momento difícil
que estão passando por conta de todo
fechamento de alguns locais e algumas
cidades sendo atingidas pelo corona vírus ele
declara que só o Senhor tem poder e a
importância da fidelidade do Senhor.
"A situação esta cada vez pior, só Deus pode". 
disse José Mequi.
Junte se a nós e oremos por eles e por essa
nação!

 
Através das mídias sociais o Ministério Aviva
Nações , tem se dedicado em transmitir a
palavra de Deus a todo rebanho e a toda
criatura.
Todos os dias temos um culto maravilhoso por
meio da live na página do Facebook, com
ministração dos Apóstolos Rowilson e Cristiane
Oliveira, trazendo á todos palavras de força, fé,
renovo e esperança no Senhor.
A mídias sociais tem sido uma grande
ferramenta para o Ministério, porque através
dela tem alcançado diversas pessoas, tanto em
bairro cidades, estados e até entre outros
países. 

 
A Igreja Evangélica Avivamento para as
Nações proporciona fortalecimento
espiritual.
A “oração da meia noite” é uma delas. Um
propósito de oração uma convocação para
toda a igreja.
Faça parte desse mover e ore você também!
Início das orações são as 23:55.
Ore por 10 minutos , apresente em oração
sua vida, família, ministério, saúde,
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!
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Cultura e Eventos Aviva Nações também
em Beira !!! 
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Também fazendo uma grande consolidação
nas células, através de vídeo chamadas,
mensagem, áudios e até em fotos.
Essa ferramenta também tem sido usada
para fazer em escola de líderes e até escolas
bíblicas.
 
"Rede social é uma benção muito grande"
Apóstolo Rowilson de Oliveira

As Redes Sociais para o
crescimento do Reino.

Oração da
Meia Noite
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