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1. A conversão é a1. A conversão é a
transformação do sertransformação do ser
passivo num ser ativo;passivo num ser ativo;  
2. Do paciente num agente;2. Do paciente num agente;  
3. do parasita social num ser3. do parasita social num ser
solidário;solidário;  
4. do consumidor religioso4. do consumidor religioso
num canal de bênção e curanum canal de bênção e cura
para os outros.para os outros.  
5. A solução para as mazelas5. A solução para as mazelas
sociais que vivemos emsociais que vivemos em
nosso país não será umanosso país não será uma
igreja que ensina somente aigreja que ensina somente a
passividade ( só ter benção),passividade ( só ter benção),
mas ser uma benção.mas ser uma benção.
6. A cura para os dramas e6. A cura para os dramas e
injustiças que afligem oinjustiças que afligem o
povo em geral está numapovo em geral está numa
Igreja que se disponha a sairIgreja que se disponha a sair
e ser uma bênção para oe ser uma bênção para o
para seus familiares,para seus familiares,
vizinhos, bairro, cidade evizinhos, bairro, cidade e
país.país.

7. que se curve e aceite a7. que se curve e aceite a
humilde tarefa de levar ahumilde tarefa de levar a
salvação, libertação, cura,salvação, libertação, cura,
restauração etc.restauração etc.  
8. Ser bênção para a vida dos8. Ser bênção para a vida dos
outros é criar os meios paraoutros é criar os meios para
que a graça de Deus osque a graça de Deus os
envolva trazendoenvolva trazendo
reconciliação entre o homemreconciliação entre o homem
pedido e Deus através depedido e Deus através de
Jesus.Jesus.  
9. É criar os meios para que o9. É criar os meios para que o
cansado encontre alívio, paracansado encontre alívio, para
que o doente ache consolo,que o doente ache consolo,
para que o perdido sejapara que o perdido seja
achado.achado.
10. É usar os dons e talentos10. É usar os dons e talentos
que Deus nos deu para criarque Deus nos deu para criar
novas esperanças e paranovas esperanças e para
alimentar a fé de outros.alimentar a fé de outros.  
11. Sê tu uma bênção" é11. Sê tu uma bênção" é
também a recomendação detambém a recomendação de
Deus para cada um de nós.Deus para cada um de nós.  
12. Não espere que seus12. Não espere que seus
irmãos sejam uma bênçãoirmãos sejam uma bênção
para você. seja você umapara você. seja você uma
benção para eles.benção para eles.
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CULTURA: DICA DO JOAN

Dentro do tema da semana, vamos então dar uma super dica de leitura: 

Este livro oferece conselhos
práticos baseados na palavra de
Deus sobre como levar as almas a
renderem-se aos pés de Cristo.
Apresenta, também, inúmeras
experiências reais vividas pelos
mais destacados servos de Deus
da era contemporânea. 
Um livro que pode prestar ajuda
valiosa a todos os que levam a
sério o mandamento de Jesus: 

“Ide por todo o mundo e pregai 
o evangelho a toda criatura. 

(Mc. 16:15)”.

Está chegando mais uma vigília 
do Avivamento!

Com o sucesso da última participação, vamos
então a parte 2 dos comentários da enquete:

DEFINA EM UMA PALAVRA A
#VIGÍLIADOAVIVAMENTO!

Esforça te para
ganhar almas
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No mundo atual temos 7,7 bilhões de pessoas
O número total de idiomas é de 7.351
* Essas são informações de 2020
Os dados que veremos agora são de 2019:
5,6 bilhões de pessoas têm acesso à Bíblia
completa (694 idiomas).
805 milhões têm acesso ao Novo Testamento
(1.557 idiomas).
411 milhões têm acesso às algumas partes da
Bíblia (1.129 idiomas).
Inclui-se aqui o trabalho de evangelização
realizado para comunidades surdas e
deficientes visuais.
Agora vamos ao resultado: De acordo com
essas informações, atualmente, temos um
total de 6,8 bilhões de pessoas no mundo que
já tiveram acesso à Bíblia (em 3.380 idiomas).
Isso equivale a 89% da população mundial.
Quer dizer que 11% (menos de 1 bilhão) ainda
não têm nenhum acesso à Bíblia. E o desafio é
grande, porque esses 11% representam 3.971
idiomas.

Lembrando que não é necessário que a Bíblia
seja traduzida para todos eles, isso porque
muitos povos falam mais do que um idioma.
Significa que essas pessoas podem ter acesso
ao Evangelho em outra língua.
Com o avanço tecnológico, o Evangelho pode
alcançar a terra toda a qualquer momento.
Os quase 4 mil povos que ainda não possuem
uma Bíblia podem estar concentrados em
poucos países. Resumindo: Pregue a palavra
em tempo e fora de tempo, através das suas
redes sociais você pode estar alcançando um
certo tipo de nação, povo e etnias. Você
atinge um amigo, que esse amigo atinge um
amigo em comum, esse amigo outro, e não
sabemos onde isso pode parar. Pregar a
palavra de Deus é de suma importância.
Vamos fazer parte do Avivamento e da
profecia da palavra: “E este evangelho do
reino será pregado no mundo inteiro, em
testemunho a todas as nações, e então virá o
fim” Mateus 24:14

A China está ameaçando retirar benefícios sociais de
famílias que se recusam a abandonar a fé cristã.
Muitas dessas famílias precisam desse dinheiro para
sobreviver.
Após o baque na economia chinesa por conta da
pandemia do coronavírus.
Funcionários do governo exigem que chineses cristãos
substituem símbolos religiosos por imagem de líderes
do partido comunista.
Segundo um Pastor que faz trabalho missionário, em
uma aldeia na China citou um caso que aconteceu por
lá. Uma idosa tem o auxílio equivalente R$150,00
retirado, após agradecer a Deus.
As ameaças também acontecem nos templos. 

No Mundo todos podemos dizer que há 193 países
oficializados como uma Nação. Dentro de cada país a um
povo, dentre às diversas etnias. 
“Ide por todo o mundo" Marcos 16:15 é um dos
mandamento mais importantes de Jesus.
Os confins da terra é um lugar imaginável, onde nunca
poderíamos imaginar que a palavra de Verdade poderia
chegar. Vamos entender agora o que seria os confins da
terra, e como podemos como discípulos de Jesus obedecer
esse IDE.
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China ameaça famílias que se 
recusam a abandonar a fé cristã

Fonte: R7.com / imagem: Exibir Gospel
Pesquisadora: Talita Andrade
Texto: Talita Andrade

O ALCANCE DO EVANGELHO AO MUNDO:
 Semana do Missionário Online 

Entenda a diferença, entre Nação, Povo e Etnia:

Etnia:          ou um grupo étnico é, no sentido mais
amplo, uma comunidade humana definida
por afinidades linguísticas e culturais e
semelhanças. Estas comunidades
geralmente reivindicam para si uma
estrutura social, política e um território.

             o povo é o conjunto dos cidadãos de
um país, ou seja, as pessoas que estão
vinculadas a um determinado regime
jurídico, a um estado. Um povo está
normalmente associado a uma nação e pode
ser constituído por diferentes etnias.

Povo:

       (nascido), é a reunião de pessoas,
geralmente do mesmo grupo étnico, falando
o mesmo idioma e tendo os mesmos
costumes, formando assim, um povo, cujo as
pessoas trazem com elas as mesmas
características étnicas e se mantem unidos
pelos hábitos, tradições, religião, língua e
consciência nacional.

Nação:  

Produção de Texto e Matéria Jornalística Gabriela Machado 
Fonte: Brainly.com / GospelPrime / Google.com
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Neste fim de semana, o Sindicato dos Professores e
pedagogos do Ensino Público da Educação Básica
de Manaus (Asprom) anunciaram estado de greve. 
A nomenclatura ainda não é a paralisação, mas
significa que ela já está nos planos, caso o governo
municipal e estadual anunciem a volta às aulas
sem discutir a possibilidade com os educadores.
De acordo com documento divulgado à imprensa, a
Asprom Sindical reiterou, ainda, que o estado de
greve é apenas um alerta aos governantes, mas
que, por enquanto, professores e pedagogos
continuarão a trabalhar normalmente.
“Se os governantes não chamarem os professores
através do sindicato para falarem das suas
angústias, seus medos, nós poderemos deflagrar
uma greve. Vamos avisar aos governantes que
estamos decididos a não retornar para a sala de
aula porque consideramos arriscado esse retorno e
dizemos embasados em pesquisas científicas”,
afirma Helma Sampaio, coordenadora-geral da
Asprom Sindical.

Na coletiva à imprensa, o Governador João Dória
anunciou a nova ação.
O programa recebeu o nome de “Olho Vivo” e
entra em vigor no dia 1º de Agosto. 
São Paulo, segundo Dória, já recebeu uma
doação privada de 585 câmeras.
De acordo com o que foi dito na coletiva as
câmeras, que serão fixadas nos uniformes dos
policiais, vai diminuir o nível de violência
daqueles que cometem excessos.
“O uso vai auxiliar e muito nas provas das ações
policiais. E poderão ser utilizadas pela polícia,
segurança pública e Justiça. A iniciativa vai sim
reduzir e muito o nível de violência de poucos
policiais que cometem excessos. E, com isso,
vamos preservar a maioria da corporação.
Damos uma resposta a esse 0.6% de policiais
que não seguem o protocolo da melhor polícia
do Brasil”, disse Dória em entrevista no Palácio
dos Bandeirantes.
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Campanha de vacinação contra 
o sarampo é prorrogada 

A quarta fase da Campanha Nacional de
Vacinação contra o Sarampo foi prorrogada até
31 de Agosto de 2020. O Ministério da Saúde
tomou essa decisão porque, até a última quarta-
feira  (15 de Julho), apenas 4,2% do público alvo
dessa etapa, que é focada em pessoas de 20 a 49
anos, recebeu a imunização.
O sarampo mata. Mas, mesmo sendo uma doença
tão perigosa, a melhor prevenção é simples:
vacinação.

PROFESSORES E PEDAGOGOS ANUNCIAM
ESTADO DE GREVE CONTRA VOLTA ÀS AULAS

São Paulo anuncia compra 
de 3 mil câmeras

para monitorar ações de policiais

O que não ficou claro na coletiva, é se a
ação é para beneficiar o cidadão
paulistano ou proteger o policial de
qualquer tentativa de denúncia à
autoridade. O que também ficou entre
linhas foi o fato do controle sobre a
câmera. O policial terá autonomia para
desligar quando bem entender? 
Quem vai receber as imagens e quem vai
analisar as imagens?
Aguardamos mais detalhes sobre essa
nova ação do governo de São Paulo.

Fonte e imagem : Em tempos
Pesquisadora: Ev. Katia Cristina
Texto: Talita Andrade

Fonte: Uol.com
Matéria e Produção de Texto Gabriela Machado 

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


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!

24h conectando você ao Reino
de DEUS. 

Ouça a Web Rádio 24h, com
programações ao vivo das 9h
ás 18h. Mande seu recadinho,

grave  seu áudio. Participe
desta programação

abençoada. 
Mande o link para seus

contatos assim todos podem
ouvir e serem edificados
através da Web Rádio! 
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