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Governo do Paraguai define abertura
 parcial da fronteira com o Brasil

Quem obedece o IDE 
recebe autoridade

Ministério da Saúde 
irá investir em auxílio na saúde

mental durante pandemia 

#VÍGILIADOAVIVAMENTO
VAMOS VIVER O

SOBRENATURAL JUNTOS!

MURAL AVIVAONLINE
DEPOIMENTOS
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Estamos no mundo para realizar a obra de Deus. Não somos
daqui, mas temos um propósito de vida neste lugar. A nossa
missão é amarrar o valente por meio de uma vida santa, de

intimidade com Deus e sem conivência com o mal. Neutralizamos
o poder do inferno quando oramos e andamos na Palavra de

Deus. Esse continuará sendo o nosso papel enquanto vivermos.
Como consequência, milhares de vidas terão seus jugos

quebrados, no Poderoso nome de Jesus. 

2 Coríntios 4:3. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto,
para os que se perdem está encoberto.4. Nos quais o deus deste

século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não
resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a

imagem de Deus.5. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas
a Cristo Jesus, o Senhor; e nós mesmos somos vossos servos por

amor de Jesus. -

Quem obedece o IDE 
recebe autoridade

Ser salvo é ser libertado do domínio das trevas.
Ele [Deus] nos libertou do império das trevas e nos transportou

para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção,
 a remissão dos pecados” (Cl 1.13-14).
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PALAVRA DOS APÓSTOLOS

Lucas 10:19. Eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, 
e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. -

Por Apóstolo Rowilson Oliveira
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"Aqui em casa Deus tem cuidado de
todos nós não deixando faltar nada, no
começo minha família tinha uma
resistência enorme em acompanhar os
cultos, hoje eles já assistem e estão
melhorando cada vez mais, temos
aprendido muito com os ensinamentos
dos Apóstolos Rowilson e Cristiane
Oliveira  em cada culto e temos cada
vez mais colocado em pratica"

O que você espera ao chegar a vigília
do Avivamento?
Sua resposta pode ser muitas. 
 
Mas a resposta mais unânime pode
ser: Algo sobrenatural.

Você sabe o que significa o
sobrenatural? 
"Que ultrapassa o natural, fora das
leis naturais, fora do comum;
extranatural. 
Que não é conhecido senão pela fé."

Agora para e pensa! Se pra você a
Vigília é algo fora do comum, algo
que só entendemos pela fé. Com
certeza as vigílias penetram na alma
e no Espírito, fazendo com que suas
barreias e medos, entre tantas coisas
que tem em sua alma caia por terra. 

Agora imagina você que está
acompanhando as lives e as vigílias
desde o início.  
Ual! Que incrível não é?! Tenho
certeza que você não é mais o mesmo
desde de então. 

Agora, ok, sabemos de tudo isso.
Então por que você ainda não
convidou sua família e amigos para
viver esse sobrenatural com você 
 neste sábado as 22h ?! 

Compartilhe, chame sua família,
amigos, discípulos! TODOS.

"As lives tem sido uma benção tremenda na minha
vida e na vida da minha família, tem sido o alimento

espiritual que tem nos mantido de pé, e graças a
essa estratégia do missionário online muitos

discípulos dispersos tem se aproximado de Jesus"
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Entrevista e produção de Texto Gabriela Machado

 Guilherme Saraiva é de Poços de
Caldas-MG, 
e ele também nos contou como as
lives do Avivamento tem fortalecido
ele e sua família.  

Guilherme compartilhou no último domingo de santa ceia, que em todas as santas ceias
anteriores ele participou sozinho. Mas no domingo (20)  sua família participou juntamente com

ele da Santa Ceia do Senhor! 

Vamos viver esse sobrenatural juntos. 

Porque o AVIVAMENTO ESTÁ ACONTECENDO

EVENTOS DO AVIVAMENTO 

#VIGÍLIADOAVIVAMENTO 

PRODUÇÃO DE TEXTO GABRIELA MACHADO
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O governo do Paraguai anunciou hoje a
reabertura parcial e por enquanto
temporária, da Ponte da Amizade, que liga
Foz do Iguaçu, no Paraná à Cidade do Leste,
no território paraguaio. O acesso foi fechado
devido à pandemia de Covid-19.
Cidadãos paraguaios esperam na Ponte da
Amizade, na fronteira entre o Brasil e o
Paraguai, durante o surto de doença por
corona vírus (covid-19) em Foz do Iguaçu,
Paraná. 
Em um primeiro momento, a ponte será
reaberta como um teste para avaliar a
evolução dos casos do novo corona vírus. 
A extensão e permanência da medida
dependerá dos resultados e das avaliações
sanitária e epidemiológica.
A data ainda será definida entre os
presidentes do Paraguai, Mario Abdo
Benítez, e do Brasil, Jair Bolsonaro.  

VAMOS SER OUSADOS PRA 
PREGAR A PALAVRA DE DEU

Mike Pompeo, secretário dos Estados
Unidos, relatou  aos Americanos que
devemos ser mais ousados em pregar a
palavra de Deus, precisa de mais
comprometimento disse ele, depois de uma 
 visita ao Brasil. 
Devemos está cientes da nossa
responsabilidade, do nosso dever, da nossa
capacidade de manter a nossa fé, a nossa luz
em público, disse ele.
"Se escondemos nossa luz em uma sociedade
aberta como a nossa, estaremos enviando
uma mensagem terrível para lugares onde,
não há a mesma liberdade,  onde pessoas são
mortas por serem ousados em sua fé. 
Nós ainda temos a liberdade pra anunciar o
evangelho,  vamos ousar mais, pregar mais,
mostrar nossa luz em meio as trevas, pois há
lugares que aceitar Jesus é assinar sua
sentença de morte, mas mesmo assim eles
pregam, então chame a responsabilidade pra
você e vamos arrebatar almas da mão do
inimigo.
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SAÚDE E POLÍTICA

NOTÍCIAS INTERNACIONAIS

Ministério da Saúde investe no auxílio à saúde
mental no combate à Covid-19. Em ato
pioneiro, Ministério da Saúde se prepara para
combater a "quarta onda" da pandemia, que
eles dizem ser o o adoecimento mental da
sociedade provocada nas mudanças que o
corona vírus trouxe. Para este enfrentamento
o Governo Federal vai repassar R$ 649
milhões aos municípios para prevenção e
tratamentos da Saúde mental da população.

Fonte: Ministério da Saúde  
Matéria: Gabriela Machado

GOVERNO DO PARAGUAI DEFINE ABERTURA
PARCIAL DA FRONTEIRA COM O BRASIL

Matéria e Reprodução de Texto Marina Antunes
Fonte: Uol.com

CRISTIANISMO

Fonte: Guiame 
Produção de Texto: Rosária Regiane

UMA NOVA VACINA
 CONTRA A DENGUE

Apesar de todos os efeitos dramáticos do
Covid-19, você não pode esquecer a
doença causada por outra infecção por
vírus que afeta o mundo há décadas.
Propaga-se pela picada do mosquito
Aedes aegypti e acompanha as questões de
saúde pública do Brasil. Mas há boas
notícias pela frente: a vacina candidata
desenvolvida pela Taked tem progredido
bem nas pesquisas e está no estágio final
de testes antes de ser aprovada, 1.800
voluntários distribuídos na Ásia e na
América Latina estão sendo avaliados. 
A análise final reúne 18 meses de
experiência e mostra que o produto parece
ser seguro e eficaz quando tomado em
duas doses. “Esperamos os resultados
finais na primeira metade de 2021”,
vislumbra o médico Derek Wallace, líder
do Programa de Dengue e da Unidade de
Vacinas da Takeda.

Fonte: Notícias
Pesquisador de Texto: Talita Andrade

MINISTÉRIO DA SAÚDE 
IRÁ INVESTIR EM AUXÍLIO NA SAÚDE
MENTAL DURANTE PANDEMIA 
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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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