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Interceder significa “interpor-se entre duas partes, com a ideia de reconciliar uma à
outra”, ou seja, ficar entre Jesus e a outra pessoa/situação.

Quando nós intercedemos, movemos coisas em favor de outras pessoas. 
Nós movemos o agir de Deus. Imagina quantas coisas teriam sido evitadas se

estivéssemos nesse lugar. Quantas coisas PODEM ser evitadas hoje, 
se atentarmos aos avisos de Deus.

(ORANDO PELOS OUTROS, COLOCANDO-SE NO LUGAR DE
OUTREM, INDO A DEUS A FAVOR DE E RESISTINDO A

SATANÁS QUE ESTÁ CONTRA).

É UM ENCONTRO COM DEUS E UM 
CONFRONTO COM SATANÁS).
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PALAVRA DOS APÓSTOLOS

Intercessão

A intercessão é tão importante que
DEUS quando vai fazer algo que
influencie o quotidiano humano,
ELE primeiro fala aos seus servos
na terra para que estes intercedam
para que aconteça, caso seja bom,
ou intercedam para que não
aconteça, caso seja mau. (2 Rs 24.2;
Jr 25.4; Jn ) Amós 3.7 = Certamente
o Senhor JEOVÁ não fará coisa
alguma, sem ter revelado o seu
segredo aos seus servos, os
profetas.

Exemplo: Quando DEUS quis destruir
Sodoma e Gomorra primeiro falou com
Abraão (Gn 18.17), quando DEUS quis
destruir o povo hebreu, primeiro falou
com Moisés (Ex 32.9,10), Quando quis
enviar libertação do cativeiro primeiro
falou com Daniel (Dn 9.2), quando quis
castigar o povo de Israel primeiro falou
com seus profetas (Jr 7.25; 11.7; Jr 25.4;
26.5; 29.19; 35.15; 44.4). Quando quis
mandar o salvador, primeiro falou com
os profetas (Dt 18.15; At 28.25).

Apóstolo Rowilson Oliveira
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Olá sou Lydyanne de Aragarças-Goiás, venho
contar meu testemunho.
Eu e minha mãe fomos diagnosticadas com
Covid-19, entramos em desespero total.
Ficamos 29 dias internadas no Hospital em
isolamento.
Durante esse período eu via as notificações da
Lígia me chamando todos os dias para as lives,
até que resolvi entrar e participar dos cultos,
estou aprendendo bastante com todos vocês,
desde então a célula começou a orar por nós, e
através da web rádio os irmãos oravam por
mim, isso me deu uma força muito grande em
acreditar em minha cura e da minha mãe. 
Lígia me mandou o Programa do Youtube onde
o Apóstolo pregava sobre meu socorro vem do
Senhor, me deu muita força e fé, dentro de 6
dias estávamos curadas, agradeço a Família
Avivamento, estou muito Feliz.

Hoje iremos contar dois testemunhos de cura o da Lydyanne e sua mãe, através da
Missionária Lígia Caetano, Lydyanne teve a oportunidade de ser fortalecida através das
plataformas digitais do Avivamento e do senhor João, que através da Missionária Talita

Andrade recebeu um lindo milagre de cura, olha só o que elas contaram pra gente:
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DATA COMEMORATIVA   

TESTEMUNHOS: Milagres de Cura

Dia 25 de Agosto comemora -se o dia
do soldado,   deu-se esse nome em
homenagem a Duque de Caxias, Luís
Alves de Lima e Silva, que tornou-se
patrono do exército brasileiro. 
Esse dia homenageamos não
somente homens, mas também
mulheres que lutam pela Nação, com
amor á Pátria, sacrificando a própria
vida se necessário. 

Parabéns a todos vocês,  valentes do nosso
Brasil, guerreiros da nossa Nação, que lutam

diariamente para a construção de um país
melhor para todos.
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SOLDADOS
do

O avô da minha amiga Isabelle, o senhor
João foi diagnosticado com câncer na
cabeça há 3 semanas atrás.
Quando minha amiga ficou sabendo ela
entrou em contato comigo e pediu para
que orasse por ele, pois ele não estava
muito bem. Assim entrei em oração e
todas as notícias que ela tinha dele ela me
passava, até que ela me informou que ele
ia fazer uma cirurgia para tirar o câncer
da cabeça. Os médicos disseram para
família que não iam conseguir tirar o
câncer todo, e assim foi feito. Para honra e
glória do Senhor a cirurgia saiu tudo
perfeito. Quando os médicos foram fazer
um raio-x para ver aonde tinha ficado o
restante, nem mesmo os médicos
acreditaram, não tinha mais nada na
cabeça, nem o restante que ele tinha
deixado.

Entrevistas: Ev. Kátia Cristina  e
Gabriela Machado

Matéria e Produção de Texto: 
 Gabriela Machado 

Produção de Texto: Rosário Regiane

A valentia de qualquer soldado, só
se conhece na guerra , parabéns a
todo o Exército do Avivamento
que tem guerreado bravamente
pelo maior projeto da terra,
ganhar almas e lutar até o fim por
elas. 

FELIZ DIA DO SOLDADO!!!
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O plano é aprovar a medida no grupo
das sete maiores economias do
mundo, o chamado G7, que está
sendo presidido por Donald Trump.
Em seguida, a ideia é levar a questão
ao G-20 e, segundo diplomatas
estrangeiros, o Brasil seria
fundamental para isso. Dentro do
governo brasileiro, a primeira reação
de uma parcela do Itamaraty foi a de
rejeitar qualquer papel mais
preponderante da OMS numa
coordenação internacional diante da
pandemia, enquanto o presidente
Jair Bolsonaro deixou claro que não
seguiria as recomendações da
organização.
Caso a ideia de Trump se confirme,
França e Alemanha pretendem
tomar um outro caminho. Paris e
Berlim querem dar maiores poderes,
mais dinheiro e independência para
a OMS, inclusive para que a entidade
possa fazer vistorias e investigar
surtos em diferentes países do
mundo com maior autonomia.

@igrejaevangélicaaviva @igrejaavivanacoes 

 Texto e Pesquisa: Talita Andrade

FISCALIZAÇÃO - COMBATE
AO COVID-19

Prefeitura de Osasco começou nesse final
de semana, junto com uma equipe de
fiscalização especializada, com Guardas
Civis";
A fiscalização irá continuar para
comércios que não cumprem os horários,
que possuírem aglomerações,
desobedecendo as medidas de proteção
contra o Corona Vírus. Comércios
reincidentes poderão ser lacrados, pelo
bem da coletividade. 
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EUA enxergam Brasil 
como aliado para reformar OMS

SAÚDE
RESPIRATÓRIA 
A chegada de dias mais frios é sempre
um problema para quem tem alguma
doença respiratória. O tempo mais
seco agrava as alergias, o mofo e o
bolor, que também são um veneno
para os alérgicos, se multiplicam com
facilidade nessa época. Por isso, hoje
você vai aprender como prevenir
mofo e bolor e eliminar de vez esse
problema da sua casa!

Fonte: renovamidia.com // pleno.news
Matéria de Jornalismo: Gabriela Machado

Fonte Facebook e foto :Rogério Lins
Pesquisadora e texto : Talita Andrade

O governo Donald Trump quer o
apoio do Brasil para reformar a OMS
(Organização Mundial de Saúde),
blindando a entidade internacional da
influência do regime comunista da
China.
Diante da pandemia de coronavírus, a
OMS passou ao centro do debate após
decisões controversas e por deixar
claro a influência de Pequim no
comando da entidade.
Segundo o portal UOL, um
documento vindo de Washington
para Brasília explica como recriar os
pilares da agência.
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Fonte: economia.IG // veja.abril.com
Pesquisa e Matéria de Gabriela Machado 

 O governo argentino anunciou na noite desta
sexta-feira (21) a publicação de um decreto
que torna telefonia móvel e fixa, internet e TV
paga como “serviços públicos essenciais”. As
tarifas serão congeladas até o dia 31 de
Dezembro.
Segundo o presidente argentino, com a
medida, o Estado recupera "instrumentos
regulatórios que o governo anterior (de
Mauricio Macri) tirou do Estado".
Fernández informou ainda que irá ordenar que
as empresas ofereçam “planos inclusivos de
prestação básica, universal e obrigatória” para
a parcela mais pobre da população na
Argentina. A decisão vem depois do
congelamento das tarifas de eletricidade e de
gás, também até o final do ano. A Argentina
está em recessão há mais de dois anos, em
uma crise aprofundada pelo impacto da
pandemia do novo coronavírus que levou a
uma grave deterioração dos indicadores
sociais e econômicos. Cerca de 40% da
população argentina vive abaixo da pobreza,
enquanto aumenta o desemprego e a atividade
econômica se deteriora. Fernández afirmou
que educação, acesso ao conhecimento,
cultura e comunicação são direitos básicos que
precisam ser preservados.

Entre pouco mais de 7.000 línguas que existem
no mundo, a tradução completa da Bíblia
atingiu 700 idiomas pela primeira vez. Pouco
mais de 5,7 bilhões de pessoas (cerca de 80%
da população mundial) agora têm a Bíblia
inteira em sua língua materna.
Esse marco foi divulgado em Agosto de 2020
pelo site Progress.Bible, que coleta dados de
agências de tradução da Bíblia em todo o
mundo, incluindo as Sociedades Bíblicas
Unidas (SBU), que forneceram três quartos das
traduções da Bíblia em todo o mundo.
De acordo com dados do Progress.Bible, o
número de línguas que possuem a Bíblia
completa quase dobrou nos últimos 30 anos (de
351 idiomas em 1990 para 700 idiomas em
2020). O marco de 600 idiomas foi alcançado
há apenas 7 anos, em 2013, demonstrando o
incrível avanço que está sendo feito na
tradução da Bíblia atualmente.
Além disso, a Biblioteca Bíblica Digital, criada
para permitir que centenas de milhões de
pessoas acessem as Escrituras por meio de
sites e aplicativos, recentemente atingiu a
marca de 2.500 textos em 1.622 idiomas,
usados por mais de 5,7 bilhões de pessoas.

CRISTIANISMO:
Bíblia completa já foi

traduzida em 700 idiomas

Pai constrói barraca de madeira e
lona para filho acompanhar aulas

virtuais no RS
Além de ter a pandemia como um obstáculo
para para acompanhar as aulas, Alan
Somavilla, de 11 anos, precisou enfrentar
outro problema, em Estrela Velha, na Região
Central do RS. A ausência de internet
obrigou que seu pai, Odilésio, construísse
uma barraca com madeira e lona em meio a
uma lavoura para que ele conseguisse sinal e
assistisse às aulas virtuais. Alan está no 6º
ano do Ensino Fundamental da Escola
Estadual Itaúba. Até pouco tempo atrás, a
família sequer tinha um telefone celular, a
família mora em uma área rural da cidade.
"Nós compramos um telefone pra ter acesso
à internet, mas como o sinal lá em casa não
pegava bem, eu tive a ideia de fazer a barraca
aqui perto da lavoura, onde o sinal é melhor.
Construí com pedaços de madeira e coloquei
uma lona por fora para quando, se é frio ou
chuva, o Alan possa vir estudar. A gente,
como pai, ajuda como pode", diz Odilésio
Somavilla.
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Argentina transforma TV,
internet e telefone em 'serviços

públicos essenciais'

O legado que o nosso presidente, Jair
Bolsonaro, está construindo é HISTÓRICO! 
Depois de décadas sob domínio da esquerda,
o Nordeste está conhecendo um governo fiel
em cumprir as suas propostas de campanha
e, principalmente, justo no combate à
corrupção que por tanto perdurou na região.
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Pesquisa:  Ev. Katia Cristina 
Matéria Gabriela Machado 

Economia

Fonte e imagem: Aliança pelo o Brasil
Pesquisadora: Talita Andrade

Fonte e imagem: G1
Texto e pesquisadora: Talita Andrade
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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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