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Os Apóstolos Rowilson e Cristiane de
Oliveira, estiveram ministrando aos
corações  que mesmo que a família não
esteja na presença de Deus, devemos lutar
para que um dia estejam, para que o
milagre que aconteceu com a família de
Lídia e também do carcereiro aconteça
com as nossas famílias. 
E os Apóstolos deixaram bem frisado que
através das armas dadas para os servos de
Deus que são o jejum e oração e pelo poder
da palavra e muita perseverança todos
poderam alcançar esse objetivo de ter suas
famílias na presença de Deus. 
Tivemos a consagração das famílias onde
oramos consagrando nossa família ao
Senhor. Centenas de famílias do estado de
São Paulo, fora de São Paulo e até mesmo
em outros países puderam receber
palavras de vida , tivemos o comentário da
Veronica Sousa que disse: 

Neste sábado foi realizado mais uma vigília
abençoada do Avivamento.  Com um toque
bem especial, com testemunhos
transformadores de famílias que foram
resgatadas através do Ministério
Avivamento para as Nações. Assim foi a
Vigília: Eu e  Minha Família na presença de
Deus. 
A Cada testemunho contato na live, quem
estava online e presencial, vibrava com
cada família apresentada. 
Contamos também com a linda homenagem
para a missionária kids, Isabelle Oliveira,
que completa seus 11 aninhos nesta
semana, no dia 27. Mas nesta vigília já foi
comemoração antecipada com muito amor
das crianças do ministério, coreografia e a
turminha resgatando em sua homenagem. 

Cada video de ação e graça para a querida
isabelle, era um suspiro e uma reação daqueles
que estavam acompanhando a Vigília. Algo
muito lindo e bem feito pela equipe de mídia
Aviva Nações. Tanto os testemunhos com
cenários,  como a homenagem e com tudo o que
tinha direito.   
Nos comentários,  pode-se ver o espírito de
gratidão de todos os irmãos. Pois são 7 meses
de distanciamento social  e enfrentamento
nesta terrível guerra biológica contra a Covid. E
até aqui O Senhor tem nos sustentando. 
Se você perdeu a Vigília e não assitiu, click nas
imagens e acompanhe.  Mas não perca as
oportunidades.  Partícipe deste mover, lute por
você e por sua família.  Todos os sábados as 20h
tanto presencial como online acontece as
vigílias do Avivamento.  

E o mover desta semana ficou por conta do
tema: EU E MINHA FAMÍLIA NA PRESENÇA
DE DEUS.
Tema muito edificante sobre as vidas do
Ministério Avivamento para as Nações.
Tivemos durante toda a semana ministrações
voltadas para as famílias.
Sabemos que existem muitas famílias
destruídas que necessitam de uma
restauração, de um mover de Deus para que
haja um milagre.
Todos os que acompanharam as lives
puderam  aprender com duas passagens
impactantes da palavra de Deus, sobre Lídia e
sobre o carcereiro,  que tiveram suas famílias
convertidas ao Senhor Jesus.  A promessa de
Deus não é somente que nossa família venha
a igreja, mas que ela sirva ao Senhor Jesus
Cristo, juntamente conosco. 
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Venha você também
fazer parte desse

Avivamento!
Produção de Texto Gabriela Machado 

Vemos o impacto que causa a palavra 
de Deus na vida das famílias 

Produção de Texto Rosário Regiane 
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Nos Estados Unidos  uma escola cristã
localizada em Hermiston, Oregon, está
processando a governadora Katherine
Brown por discriminação religiosa.
A escola que havia sido liberada para voltar
com as aulas,gastou muito para manter a
escola e funcionários nas normas de
preservação contra a Covid-19 e, no
entanto foram proibidos de voltar com suas
atividades, o processo foi movido devido a
proibição ter sido somente para a escola
cristã, as escolas públicas foram liberadas.
Hoje a escola Cristã Hermiston após 41 anos
de serviço fiel pode ser forçada a fechar as
portas para sempre, a menos que o tribunal
pare com este caso que está sendo óbvia a
discriminação.

Durante uma Live o deputado Eduardo
Bolsonaro foi surpreendido com a cobrança
do embaixador de Israel Yossi Shelley a
respeito da mudança da embaixada de Tel
Aviv para Jerusalém. A mudança da sede foi
uma das promessas do Presidente Jair
Bolsonaro. “Esperamos a mudança da
embaixada!”,disse o embaixador Shelley a
Eduardo Bolsonaro. 
A transferência da embaixada de Tel Aviv
para Jerusalém provoca desconforto
diplomático com os países Árabes, pois é um
gesto de reconhecimento da cidade como
capital Judeu. Com exceção os Estados Unidos
que mantém representações diplomáticas em
Tel Aviv para preservar a naturalidade no
conflito com a Palestina.

Na edição de 2020 do Young
Scientist Challenge, um concurso de
ciências voltado para estudantes
norte-americanos cursando o
ensino médio que é administrado
pela Discovery Education em
parceria à 3M, uma garota de apenas
14 anos apresentou um
impressionante projeto com o
potencial de curar a COVID-19.
Usando apenas de um computador,
Anika Chebrolu usou uma
abordagem chamada “método in-
silico” para encontrar uma molécula
que pode se grudar à proteína do
novo coronavírus, impedindo
infecção de acontecer.
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TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO 

PROIBIÇÃO DE ESCOLA CRISTÃ

Fonte: GospelPrime
Pesquisa e Produção de Texto: Cátia Ramos

ISRAEL COBRA O BRASIL

Fonte: Veja
Pesquisa e Produção de Texto: Cátia Ramos

Originalmente, ela pretendia aplicar o método ao
vírus da gripe comum, mas com o surgimento da
pandemia, não teve dúvidas, redirecionando sua
pesquisa para o Sars-cov-2. Como recompensa, a
estudante de ensino médio ganhou um prêmio de
25 mil dólares, que convertido para nossa moeda
corresponde a aproximadamente 139.700 reais.
Quem sabe podemos esperar um caminho de cura
através dos estudos feitos por essa talentosa jovem. 

MENINA DE 14 ANOS PODE TER
ENCONTRADO A CURA DO CORONAVÍRUS

Que tal treinar seus conhecimentos em
acentuação nesse divertido jogo?

O Acentuando é um aplicativo que incentiva você a
estudar! Ele é formado por questões objetivas sobre
cada tipo de acento da Língua Portuguesa: agudo,
circunflexo e grave (crase). Conheça as regras de
acentuação gráfica enquanto pratica exercícios de
forma lúdica.
Ao terminar todos os testes, experimente o desafio
dos Concursos! Neste nível, você encontrará
questões de diversas bancas de concursos, poderá
treinar o que aprendeu!

APLICATIVO ACENTUADO 

Pesquisa: Gabriela Machado 

Reprodução de Texto Gabriela Machado
Fonte: CNN.com

CLIQUE NA IMAGEM E ACESSE
AGORA MESMO O APP
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Matéria e Produção de Texto Gabriela Machado 

MOMENTOMOMENTOMOMENTO   
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E PRA ENCERRAR NOSSO MOMENTO KIDS VAMOS DE JOGOS
BÍBLICOS? ENTÃO PAPEL E CANETA NA MÃO

MANDE O MOMENTO KIDS
 PARA 3 AMIGOS

  COMPARTILHE O CANAL DO 
YOU TUBE TV AVIVA NAÇÕES

PARA 10 CONTATOS. 
SEJA UM 

MISSIONÁRIO KIDS

COMPLETE O VERSÍCULO:
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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 

Coluna Extra 

TV AVIVA NAÇÕES 
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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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