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* A origem ou etimologia da palavra
"profeta", tanto no Velho como no
Novo Testamento é "anunciador" Do
grego temos que o significado de
profetizar é "fornecer luz". Sendo
assim, o sentido bíblico da palavra
profeta ou profecia é o de, falando da
presença de Deus, ou melhor, á partir
de Sua presença.

* O resultado é que os corações e
consciências dos ouvintes são
colocados sob a Sua luz. Aquilo que
por natureza se opõe a Deus é então
confrontado com essa luz. O profeta
Elias disse a seu próprio respeito:

"Tão certo como vive o  Senhor, Deus de
Israel, perante cuja face estou ..."

 (1 Reis 17:1. ENTÃO Elias, o tesbita, dos
moradores de Gileade, disse a Acabe:
Vive o Senhor, Deus de Israel, perante
cuja face estou, que nestes anos nem
orvalho nem chuva haverá senão
segundo a minha palavra).

* Quando Pedro escreve a respeito
dos que falam a palavra de Deus
(palavras que procedem da boca de
Deus), então ele está justamente se
referindo a esse aspecto do serviço
profético (1 Pe 4: 11).
Se alguém falar, fale segundo as
palavras de Deus: se alguém
administrar, administre segundo o
poder que Deus dá; para que em
tudo Deus seja glorificado por Jesus
Cristo, a quem pertence a glória e
poder para todo o sempre. Amém. 

* Responsável por sua geração
dentro de sua pátria. Obedeçam
aos seus líderes espirituais e
estejam prontos a fazer o que eles
disserem. Porque o trabalho deles
é cuidar de vocês, e Deus julgará
se eles fazem isso bem. Deem-
lhes motivo para prestarem
contas de vocês ao Senhor com
alegria, e não com tristeza, pois
nesse caso vocês também sofrerão
com isso.”
Hebreus   13:17   NBV-P
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Ezequiel um Profeta do Senhor 
(Um Líder Espiritual)

Ezequiel um profeta do
Senhor

 (Um Líder Espiritual)

Apóstolo Rowilson Oliveira 
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"E perseveravam na doutrina dos apóstolos,
 e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações.

E em toda a alma havia temor, e muitas
maravilhas e sinais se faziam pelos Apóstolos.  

E todos os que criam estavam juntos,
 e tinham tudo em comum"  Atos 2 :42-44

Paz a todos, 
Meu nome é Talita faço parte da Igreja Evangélica
Avivamento para as Nações. Na madrugada de terça
do dia (17) o meu avô Vivaldo, passou mal, com muita
dor no peito e muita falta de ar, na mesma hora o
levamos para o hospital, foi atendido rapidamente,
assim que chegou os médicos falaram que ele iria
ficar internado. Na manhã de terça (17) os médicos
vieram conversar comigo, dizendo que ele teve um
infarto e isso deu por que uma veia que vai direto
para o coração acabou entupindo e a parte que não
estava recebendo circulação do sangue acabou
morrendo. E devido esse infarto ele acabou ficando
internado por uma semana e os médicos conversaram
comigo dizendo que ele iria ter que ser transferido
para outro hospital, porque onde ele estava não tinha
muito recurso, ele seria transferido para as Clínicas
até porque ele já faz tratamento lá, logo em seguida
passei toda situação para os nossos Apóstolos e os
meus Líderes e assim entramos em oração. Toda vez
que eu fosse conversar com o médico era sempre a
mesma coisa, que ele teria que ser transferido de
qualquer jeito e por isso ele poderia ficar internado
por vários e vários dias. Mas o Senhor já estava
entrando com sobrenatural dele. Na vigília de sábado
(21), comecei a orar de uma forma tão diferente pela
vida do meu avô, pedindo para que o Senhor mudasse
aquela situação. E na manhã de domingo(22) recebi
uma ligação por volta das 8 horas, os médicos
falando que ele estava bem e iria ter alta, devido
algumas enzimas do corpo dele que estavam se
recuperando de uma forma tal forma que a
recuperação dele foi muito mais rápido do que o
esperado. E para honra e glória do Senhor hoje ele se
encontra em casa e bem.

Na Igreja de Campos Gerais Deus tem operado
grandes coisas. 
Vidas sendo liberadas, discípulos sendo
acrescentados, mentes sendo abertas,
libertação entre tantos outros milagres. 
E nesta última semana missionários de São
Paulo viajaram até Campos Gerais para fazer
um trabalho missionário juntamente com
todos os irmãos mineiros, lembrando que
respeitando todas normas do Ministério da
saúde. 
Com visitas, comunhão,  um trabalho
maravilhoso foi feito.
Acompanhe nas fotos os irmãos de Campos
Gerais no culto a noite.

Relatamos em todas  as edições o
Avivamento que Deus tem feito no meio
do povo brasileiro, entre bairros e estados
e cidades, Deus tem levantado um povo
que tem sede de conhecer a Jesus.  E não
está sendo diferente na África do Sul com
o povo moçambicano na Igreja do
Avivamento em Beira. Em sua alegria e
adorando ao Senhor os Avivalistas de
Moçambique tem enfrentado as batalhas
com fé e perseverança. 

Pastor Domingos em sua redes sociais tem
divulgado o Reino de Deus e mostrado para
seus seguidores o agir sobrenatural de Deus
em sua vida e na vida da igreja. Na tenda
levantada os irmãos guerreiros fazem seus
cultos, com muitas vidas sedentas e
querendo muito mais do Reino de Deus.  

Click na imagem e veja o vídeo postado pelo
Pastor com um culto lotado de discípulos

louvando e adorando a Deus.
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As lives do Avivamento tem sido um
fortalecimento para muitas vidas. 
Mas além de um fortalecimento tem sido
um canal de bênçãos e milagres. E através
dos comentários também tem sido uma
troca de comunhão, através dos
comentários vemos irmãos de outra
cidade interagindo com outros de outras
cidades e até países. Um fortalecendo o
outro e orando pelo outro. O livro de Atos
se cumprindo no ministério.
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MISSÃO AVIVA MOÇAMBIQUE E CAMPOS GERAIS
"Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes

acrescentava diariamente os que iam sendo salvos." Atos 2:47 

MILAGRES: LIVES DO AVIVAMENTO 

NOTÍCIAS DO AVIVAMENTO

Por isso o JOAN traz um testemunho de Talita
Andrade de seu avô e testemunhos

compartilhados nas lives do Avivamento. 
 Acompanhe:

Produção de Texto Gabriela Machado 

Produção de Texto Gabriela Machado 
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Notícias internacionais

BÍBLIAS ENVIADAS PARA A ALBÂNIA
O grupo cristão Mission Cry envia um
contêiner com 27.000 bíblias e livros para
ajudar na construção da igreja na Albânia, o
presidente do grupo Jason Woolford afirma
que o valor dos investidos nos livros foram
de meio milhões de dólares e que não foi
nada fácil enviar o contêiner ao país, pois a
maioria é de origem muçulmana, tiveram
que lidar com toda a parte burocrática com
todo o cuidado para que não houvesse
nenhuma reprovação, além de tomarem
cuidados com os funcionários que praticam
o islã, pois não poderiam ver nenhum livro
com temas religiosos ao descarregar, caso
vissem as autoridades seriam notificadas,
pedimos que todas as pessoas orassem e
Deus operou a obra dele, o contêiner foi
completamente limpo e os cristãos da
Albânia receberam as bíblias.

Após furacão devastar Honduras em uma
demonstração de fé, policiais se unem aos
cristãos e clamam a Deus em uma ponte
sobre o rio Ulúa, que fica no município de
Pimenta, no estado de Cortés. A situação de
Honduras é bastante preocupante, a três
semanas atrás outro furacão conhecido
com Eta com uma magnitude considerada
alta, afetou quase a mesma região que o
atual furacão Iota que teve a sua categoria
rebaixada a tempestade tropical quando
atingiu o sul de Honduras. Mais de 600
abrigos temporários foram construídos
para ajudar a população mas a grande
preocupação é a falta de suprimentos de
emergência.

LIÇÃO DA SEGUNDA ONDA PARA OS
PAÍSES QUE NÃO SAIRAM DA PRIMEIRA

Os especialistas da Organização Pan-
americana de Saúde (OPAS) afirmam que a
principal lição da segunda  onda nos casos
do novo coronavírus na Europa é uma só
“Não devemos baixar a guarda”.
O diretor se doenças transmissíveis na
entidade, Marcos Espina, explica que com a
chegada do verão e a queda dos casos, as
medidas de combate foram relaxadas o que
explica o avanço brutal do coronavírus no
continente europeu, já Hunter da
Universidade de East Anglia afirma que não
é necessário esperar que a água bata no
pescoço para tomar qualquer medida.

Jornal Online

AVIVA NEWS
NOTÍCIAS INTERNACIONAIS

OMS E CONDUTA ADEQUADA 
PARA O NATAL

A líder técnica da Organização Mundial de
Saúde para a covid-19 (OMS), disse em uma
reunião virtual em Genebra que a aposta
mais segura para os Estados Unidos é de
não realizar comemorações no natal para
impedir a disseminação do corona vírus,
ela ainda afirma saber que não será fácil
tomar essa decisão em algumas famílias de
não realizarem suas reuniões familiares,
mas assegura que esta é a forma mais
segura de evitar que o vírus se espalhe cada
vez mais.
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Produção de Texto e Pesquisa: Talita Andrade
Imagem: Pinterest

Fonte: R7
Pesquisa e Produção de Texto: Cátia Ramos

Fonte: R7
Pesquisa e Produção de Texto: Cátia Ramos

CRISTIANISMO
POLICIAIS CLAMAM A DEUS

 COM CRISTÃOS

Fonte: Guiame
Pesquisa e Produção de Texto: Cátia Ramos

Fonte: Gospel Prime
Pesquisa e Produção de Texto: Cátia Ramos

CONHECIMENTOS GERAIS: VOCÊ SABIA?

Você já ouviu falar na diferença entre
epidemia, pandemia, endemia e surto? 
Se a resposta for não, fique tranquilo por que
o Joan vem trazendo tudo explicadinho de
uma forma fácil de entender. Por que depois
de sermos pegos de surpresa pela pandemia
de COVID-19, esses palavras ganharam uma
popularidade jamais imaginada. Hoje nós
viemos explicar cada um desses conceitos
para você. Confira!

QUAL É A DIFERENÇA ?
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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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