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Argentina foi submetida a
uma quarentena total até o
dia 31 de março, os cidadãos
deverão permanecer em suas
casas e limitar suas saídas à
compra de alimentos e
medicamentos.
 
 
 
disse o presidente Alberto
Fernández ao anunciar o
decreto que paralisa o país
com o objetivo de “ganhar
tempo para prevenir o
avanço do vírus” e
desacelerar o ritmo de
contágios do coronavírus.
 

Até este momento, segundo
dados da Universidade Johns
Hopkins, mais de 100 mil
pessoas já estão recuperadas da
infecção. Mais precisamente,
102.980 nesta terça-feira (24).
A província de Hubei, na China,
onde a doença surgiu, é a
localidade que reúne o maior
número de curados, 60.323.
Seguida por Irã, 7.432, Itália,
7.432, Espanha, 3.794 e Coreia
do Sul com 3.507 recuperados

Fé acima da pandemia
 O Dr. Yale Tung Chen é médico de

emergência no Hospital Universitário
La Paz, em Madri, Espanha. O homem de
35 anos foi infectado durante o
tratamento de pacientes em seu
hospital, em contato com á CBN News,
ele diz que sua experiência está sendo
de aprendizado e alega que os sintomas
apresentados são relativamente leves,
não passando de uma infecção comum e
regular de gripe. 

Dr. Chen é um cristão e ele diz que
sua fé o está levando adiante. 
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Notícias Internacionais 

Um giro pelo Mundo 
Acompanhe agora as notícias internacionais Saúde 

Quarentena 
total na Argentina

“É um momento
excepcional”

Fonte: El PAís

Número de curados do 
coronavírus passa de

100 mil
 

Fonte: Gospel Prime 

"Isso significa tudo. Se não
fosse por isso, não ficaria tão
calmo, não saberia como estar
com minha esposa e dois filhos.
Eu sei que vamos vencer isso. 

disse ele à CBN News.

Alemanha e um gesto 
de solidariedade

Hospitais alemães com
capacidade disponíveis
de receberam pacientes
vindos da Itália recebeu
na ultima terça-feira seus
primeiros pacientes. Um
ato de solidariedade em
meio furacão.
O primeiro ministro
Armin Laschet afirma: 

’’Precisamos de
solidariedade 

além-fronteiras na Europa’’. 
 Fonte: O globo mundo

(Foto: Yahoo News)

Peço que
continuem nos
apoiando em
oração nesta longa
jornada que temos
pela frente"

http://facebook.com/igrejaevangelicaaviva/
http://youtube.com/user/TvAvivaNacoes


Jornal online 

Primeira  Edição 

AVIVA NEWS
Notícias Internacionais  

@IGREJAEVANGÉLICAAVIVA TV AVIVA NAÇÕES @IGREJAAVIVANACOES WWW.AVIVANACOES .COM.BR 

Fé
Irmã acalma seu irmão
com a palavra de Deus

 

Em um vídeo postado nas redes
sociais por Sheletta, mãe de
Cameron de 6 anos ensinando seu
irmão Brandon autista de 7 anos o
versículo da Bíblia localizado em 2
Timóteo 1:7 que diz:

“Pois Deus não nos deu
espírito de covardia, mas

de poder, de amor e de
equilíbrio.”

á intenção da irmã foi acalmar
o garoto de seus medos sobre a
nova pandemia de coronavírus
A mãe Sheletta Brundidge, 
 explica à situação do seu filho 

- Meu filho Brandon tem medo,
incapacitante por causa de seu

autismo. Sua irmã ensinou-lhe um
versículo da Bíblia que aprendeu para

ajudá-lo a se acalmar
 Fonte: Guiame.com.br

Cristãos comemoram 
na Itália.

 Itália um dos países mais afetados
pelo Covid-19 começou á ter
esperanças após receber a
afirmação do responsável pela
saúde na região de Lombardia
Giulio Gallera 

“Hoje podemos confirmar
que a tendência é de

desaceleração”, 
afirma também que ainda não é
hora de comemorar vitória, mas
que podem ver uma luz no final
do túnel. Muitos pastores
comemoram o resultado nas
redes sociais, lembrando que no
domingo (22), várias lideranças
cristãs haviam começado uma
campanha de oração contra o
coronavírus no país.
 Fonte: GospelPrime.com.br

Enfermeiros compartilham
o amor de Deus com

pacientes infectados.
 Enfermeiros que atuam na Espanha,

um dos países com mais casos de
coronavírus, buscam o fortalecimento
em Deus e incentivam os cristãos a
apoiarem as pessoas que estão
atingidas pela doença e expressar o
amor de Deus.
Uma das enfermeiras Cristina está
convencida de que estes são dias para
lembrar as promessas de Deus, como
o Salmo 46:1, que diz: 

“Deus é o nosso refúgio e
fortaleza, socorro bem
presente na angústia”.

 

Fonte: Guiame

Crianças intercedem
pelo mundo

Na província de Maputo, Moçambique,
crianças com gesto de fé e confiança
em Deus colocaram as mãos sobre o
mapa do mundo e começou á orar
pelas nações, elas pedem a Deus pelo
fim da pandemia do
novo coronavírus que infectou mais
de 308 mil pessoas. Orando
fervorosamente e colocando as mãos
sobre os países mais afetados, como é
o caso de Itália. 
 

Até o momento em que estavam orando em
Moçambique ainda não tinha registado
nenhum caso de Covid-19, porém este
domingo (22), o ministro da Saúde do país,
Armindo Tiago, anunciou que um homem de
75 anos, que tinha regressado dos Estados
Unidos, estava infetado.

(Imagem: Twitter) 

(Foto: Reprodução/YouTube)Fonte: Guiame.com.br

Foto: Samaritan's Purse)
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Na cidade de Beira- África, o
Pastor Domingos Jose Mequi  da
Igreja Evangélica Avivamento
para as Nações,  orienta seu
povo através da palavra de
Deus,  orientando a  estarem
orando e buscando ao Senhor e
ensinando aos Jovens os
verdadeiros  valores.
Em suas postagens  fala também
da volta de Jesus.
Seu último culto realizado no
dia 22, reuniu ali fiéis que
louvaram e adoraram á Deus.
 
 
Economia Internacional

 

 Enquanto isso o Dólar opera
em alta de 0,91%, a R$ 5,073 na
venda. Este valor divulgado
diariamente pela Bovespa
refere-se ao dólar comercial,
para quem vai viajar e precisa
comprar moeda em corretoras
de cambio, acaba sendo mais
alto.
 

No programa Transformando
Vidas, temos uma
programação para as
crianças, ensinamento sobre
fé, neste momento em que as
notícias não são boas, mas o
Senhor nos ensina que sem
Fé é impossível agradar á ele,
e que ele mesmo estaria
cuidando dos seus filhos.
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Boas Novas
Aviva Nações

em Beira

Eventos e Cultura
O JOAN DA DICA DE CULTURA E EVENTOS  PARA TODA A

SUA FAMILIA.

Programa Transformando Vidas - Kids

Notícias Internacionais

click na foto e assista

O Pastor em suas redes sociais reforça
á importância de orar por todo o

continente,  pois o Ministro da Saúde
da  África do Sul , Zweli Mkhize, 

informou sobre a confirmação de
infectados da Covid-19 no Continente

da África.

Os mercados Financeiros da Europa e da
Ásia voltaram a cair nesta segunda-feira

(23) devido à incerteza sobre o plano
econômico dos Estados Unidos para lidar
com o coronavírus e alertas de resultados

negativos de grandes empresas.

Em Hebreus 11:1 nos mostra que á fé é
aquilo que não vemos, mas temos á certeza

que iremos receber, e em Salmos 37:40 o
Senhor nos fala que ele vai nos salvar do
perigo e nos protege em dias de aflições.
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Um evento fundamental na vida
daqueles que buscam o crescimento e
aprendizado espiritual.
Com a direção dos Apóstolos Rowilson e
Cristiane de oliveira, nas datas 7,8 e
9/08 reunirá centenas de discípulos, na
qual é motivado alcançarem níveis
maiores de crescimento, melhor
desempenho e uma vida espiritual
frutífera.
No congresso também será realizado
casamento comunitário, renovação de
alianças, atos proféticos, oficina de web
Rádio e programa de TV.
Momento que proporcionara
crescimento espiritual e lazer, onde
todos estarão reunidos em um só
proposito.
 
 

Procure hoje mesmo uma das responsáveis
pela realização das inscrições nos telefones:
 Ev. Katia (11) 94570-0291    
Ev. Eliane (11) 97022-5249
 Ld. Cida (11) 98760-1673
 

Inscrições abertas para o
acampamento que será realizado nos
dias 30/04 á 03/05 no Espaço El-Roi.
Teremos para você nestes dias:
Ministração profunda da palavra de
Deus; momento de quebrantamento e
renovo com o Senhor.
Procure hoje mesmo uma das irmãs
responsáveis por realizar ás inscrições
nos telefones á seguir e não perca esta
oportunidade. 

Ev. Katia (11) 94570-0291
 Ev. Eliane (11) 97022-5249   Ld. Cida (11) 98760-1673

  
No dia 21/04 será realizado o Encontrão
de Jovens. Dia este reservado para
reunir os jovens do Avivamento para as
Nações, para louvar, glorificar, ser
ministrados pela palavra de Deus e
oportunidade única de ser renovado
espiritualmente com testemunhos dos
jovens do Avivamento.
Participe você e sua célula deste grande
banquete espiritual.
Convide também seus amigos e
familiares para estarem neste grande
mover.

 

Encontrão 
AVIVA JOVENS

Acampamento
do Avivamento

Vem aí o 
14º congresso do

Avivamento

Você irá desfrutar de toda infraestrutura
do hotel nacional de poços de caldas, que
conta com excelentes acomodações e
culinária refinada e, além disso, você
poderá conhecer os pontos turísticos da
cidade nos momentos de lazer.

Corra e faça já a sua inscrição!!
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Extra

FACEBOOK 

O Jornal Online Aviva News é uma mais nova
plataforma digital rápida e fácil para ti conectar,
informar e se aproximar do reino de Deus e das
notícias do Brasil e do Mundo. Nas segundas, quartas
e sextas com os mais vareados assuntos, o JOAN vai
trazer notícias do Avivamento, Palavra dos
Apóstolos,  Saúde e Política, Notícias Internacionais,
Eventos e Cultura, Previsão do Tempo e muito mais.
Acesse: www. avivanacoes. com.br

SITE 

Fotos e vídeos, versículos e comunicados acesse
nossa pagína e fique por dentro de tudo.

PLATAFORMAS 
DIGITAIS 

Com a nova rotina do nosso dia ao qual estamos enfrentando a Igreja
Evangélica Avivamento para as Nações oferece um banquete
espiritual, notícias e entretenimento para você e sua família. Fique
agora com os links de todas as nossas plataformas digitais e tenha
também  notícias de novidades das mais novas plataformas:

LIVE NO FACEBOOK

A Web Rádio também contará com
programação especial com notícias e
informação, palavra de Deus e louvor para
trazer tudo que você precisa no seu dia.
RÁDIO WEB AVIVA NAÇÕES, 24 hrs
conectando você na presença de Deus.

CANAL NO YOUTUBE - TV
AVIVA NAÇÕES (TAN)

Canal que oferece vídeos como:  Programa
Transformando Vidas, Vídeos de Eventos, Vídeos de
entretenimentos Infantis entre outros conteúdos
para você e sua família. Se inscreva em nosso canal,
ative o sininho para receber todas as notificações de
novos vídeos.Entre e acesse: TAN - Tv Aviva Nações

Culto Online
Com as rotínas mudadas em nosso dia a dia a
Igreja Evangélica Avivamento para as Nações
irá proporcionar cultos online ao vivo, nas Lives
no Facebook da página da Igreja.
Com os Apóstolos Rowilson e Cristiane Oliveira
trazendo uma palavra, oração e muito mais.
Acesse: Igreja Evangélica Avivamento para as
Nações ( facebook)

 

JOAN - Jornal Online Aviva News

WEB RÁDIO
AVIVA NAÇÕES

No site você encontrará variedades
de informações como os endereços,
horários e fotos das nossas igrejas,

conteúdos como o Jornal Online
Aviva News, acesso a Web Rádio e

muito mais. Acesse agora: 
www. avivanacoes. com.br
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