
Jornal Online

AVIVA NEWS

Jornal que traz informação 
e notícias com muita

responsabilidade e
transparência.

Com boas notícias e
informações úteis para

 o cidadão.
Acesse e compartilhe 

com seus contatos. 
Sua participação é muito

importante!

HOJE NO JOAN: 

Saúde e PolíticaClima e Tempo 

Palavra dos Apóstolos

NOTÍCIAS INTERNACIONAIS  

Notícias do Avivamento

São Paulo, 24  de Agosto de 2020

Cultura: Dica do JOAN

Tecnologia e Educação

EXTRA CIDADÃO: SUA VOZ, NOSSA VOZ 

CONHECIMENTOS GERAIS:  VOCÊ SABIA?

24° Edição 

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

Eventos do Avivamento

VEJA AS TECNOLOGIAS  ISRAELENSES:
 GOIÂNIA USA TECNOLOGIA ISRAELENSE

PARA DEFICIENTE VISUAIS 

CURSOS GRATUITOS ONLINE NA
UNIVERSIDADE DE HARVARD

CONHEÇA A HISTÓRIA DE BILLY GRAHAM
O MAIOR EVANGELISTA DO SÉCULO 20
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MURAL DO AVIVA ONLINE

VEJA OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS 
NO AVIVAMENTO 

AVIVA MOÇAMBIQUE: 
VEJA O TRABALHO DO

 PASTOR DOMINGOS MEQUE
E MUITOS MAIS
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Não poderíamos deixar de falar do Avivamento
na África.
Em Beira-Moçambique, o Avivamento tem
chegado.
A Beira é hoje a quarta maior cidade de
Moçambique, após a Matola, Maputo e Nampula,
contando com uma população de 533.825
habitantes de acordo com o Censo de 2017. 
No dia (20) Beira completou 113 anos. Muitas
vidas, muitas almas para serem ganhas.
E ali o Avivamento chegou, e através do Pastor
Domingos muitas crianças, jovens e mulheres e
homens  tem encontrado Jesus.
Pastor e sua família enfrentam a pandemia com
fé e gratidão a Deus.
Em sua casa reuniram jovens e crianças para
adorar ao Senhor.
Em suas redes sociais Pastor Domingos Meque
sempre ressalta a gratidão a Deus e sempre louva
ao SENHOR em qualquer situação.  E no vídeo que
ele postou vemos o poder de Deus caindo sobre
os guerreiros do Avivamento na África. 
Com um microfone e um teclado, com um louvor
que para muitos brasileiros, não muito típico, o
poder de Deus se manifestava naquele lugar! 
Clique na imagem ao lado e assista esse mover! 

Olá, paz a todos. 
Quero agradecer pela oportunidade de poder
gerar novas vidas para o Senhor Jesus através
das Redes sociais.
Começando pelo Rio pequeno zona oeste de SP,
Edilson estava afastado de Jesus. 
Eu e meu embrionário Kauan compartilhamos
os links das lives e começamos fazer as
reuniões,  e para honra e glória do Senhor Ele já
está vindo nos cultos e vigílias presenciais, e ele
está alcançando outras vidas também, e
milagres já estão acontecendo em sua vida.
Em Recife Pernambuco temos a Janaide prima
de um discípulo que temos, começamos a
chamar para as lives e Deus foi transformando,
ela estava em depressão, sofrendo pelo
divórcio, não dormia, através dos cultos e
reuniões ela foi transformada, tem sede de
fazer missões. Ela está muito diferente de como
a encontramos, 
Todos os dias conversamos, e ela é fiel nas
lives, vigílias, e está até levando Jesus para as
vizinhas e seus filhos.  E tenho outros que estão
sendo alcançados pelas redes sociais. Glórias a
Deus!
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MISSIONÁRIos ONLINE: 

LÍGIA CAETANO e Kauan Santos 

NOTÍCIAS DO AVIVAMENTO 

NOTÍCIAS INTERNACIONAIS  

Vidas estão aprisionadas. 
Buscando uma direção, elas estão nas
redes sociais, elas estão clamando por
socorro.
Logo quando as encontramos
expulsamos os demônios que estão
amarrando suas vidas, e o resultado é
ver o desejo ardente de  ser
missionários. Transmito aquilo que está
dentro de mim, que é ver a libertação
dessas vidas e ir pelo mundo cumprir o
Ide. 
Cumprir o propósito de Deus.
Glórias a Deus pelo nosso ministério que
luta e acredita em nós.
Somos Avivamento para as Nações.

AVIVA MOÇAMBIQUE 
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Avivamento para as Nações realizou mais uma vigília, e neste fim de semana
foi com o tema vencendo desafios. 
Uma vigília que o Espírito Santo de Deus se fez presente tocando naqueles que
estavam buscando a sua presença.
Cremos que através disso muitos, vidas saíram com forças para vencer cada
desafio da sua vida. 
Também tivemos orações por mais de 50 comunidades de muitos lugares pelo
Brasil, onde vidas tem sido alcançadas e consolidadas através do Aviva Online.
Acreditamos também que através de cada oração feita pelas comunidades,
muitas vidas foram tocadas, libertas, curadas e restauradas pelo poder do
Senhor. Com mais se 16 mil pessoas alcançadas, mais de 6,3 comentários, 267 
Curtidas e mais de  253 compartilhamentos, sem contar as participações nas
salas de vídeos em convites, curtidas e comentários, não podemos mensurar o
alcance e impacto que as lives e vigílias tem feito.
Assim aconteceu  a Vigília deste sábado com muito louvor, adoração e
interseções!
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Na igreja Sede de São Paulo foi realizado neste
domingo 2 cultos, um pela manhã e um à noite,
para fortalecer cada vez mais o povo do
Avivamento.
Pela Manhã com Pastor Renan Teixeira uma
pregação de desafio para que cada vida vencesse
os desafios e crescer em Cristo e serem
missionários online. Com uma grande
oportunidade de busca  do batismo do Espírito
Santo com o grupo de louvor.
Para os avivalistas que estiveram na sede no
período da noite, louvor e adoração com Revive
Nations e uma palavra com Evangelista
Leônidas Bezerra e Missionária Lígia Caetano.
E ás 20h o culto online da Live no Facebook foi
transmitida pelo telão, tendo ministrações
através das vidas dos nossos Apóstolos
Rowilson e Cristiane de Oliveira baseadas em
vencer em desafios.
Então não fique de fora do mover do
Avivamento, participe conosco do sobrenatural
de Deus! 
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Não poder sair de casa ou não estar em uma sala
de aula presencial, não significa ter que deixar
de estudar,  pelo contrário: há variados cursos
gratuitos de Harvard e de outras universidades
de ponta, assim como a dica que demos da
Universidade de Oxford. 
Está disponível na internet, podendo ser feito a
qualquer momento, contanto que tenha um
computador  ou Smartphone com acesso a
internet.
Os cursos estão disponíveis na plataforma
HarvardX, uma seção do site edX dedicada às
disciplinas da instituição estadunidense. 
No total, há mais de 100 cursos online gratuitos
de Harvard disponíveis na plataforma.
A linguagem pode ser traduzida
automaticamente pelo navegador. 
CLICK NA IMAGEM E ACESSE

O país é referência em tecnologia,
pesquisa e geração de novos
negócios.  Disponibiliza  de empresas
como a Waze,  o ecossistema
empreendedor israelense é muito
rico em deepteches, ou seja, startups
que desenvolvem tecnologia de
ponta em busca de soluções
revolucionárias. 
Segue aqui alguns exemplos de
tecnologias criadas em Israel...
- Waze
- Pendrive 
- Irrigação por gotejamento 
- Aquecimento solar

Conheça a história do maior
Evangelista de todos os tempos:
Billy Graham pregou pessoalmente
para mais pessoas do que qualquer
outro pregador da história ao redor do
mundo. De acordo com a sua equipe, a
partir de 1993, mais de 2,5 milhões de
pessoas tinham dado "um passo à
frente em suas cruzadas para receber
Jesus Cristo como seu Salvador ". 
Á partir de 2008, a audiência de
Graham's life time, incluindo rádio e
televisão, superou 2,2 bilhões.
Assista clicando na imagem e fique
impactado com sua história.
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TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO  

Tecnologias de Israel 

O governo de Goiânia, se reuniu para
entregar equipamentos israelenses, para
auxiliar a leitura de deficientes visuais.
Além disso, Caiado anunciou a reforma de
113 unidades de ensino do estado e mais
quatro ônibus para o transporte escolar.

CULTURA: DICA DO JOAN

CURSOS GRATUITOS
 DE HARVARD

Acessibilidade em
GOIÂNIA 

Produção de Texto: Rosário Regiane
Pesquisa: Gabriela Machado 

Pesquisa e Matéria: Rosário Regiane 

Irrigação por gotejamento 

Aquecimento Solar

Waze

Pen Drive
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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!

 ESPECIAL: COMO SER UM MISSIONÁRIO
 ATRAVÉS DAS REDES SOCIAIS 
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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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