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MAIS UMA SEMANA QUE SE PASSOU, E OS GUERREIROS DO AVIVAMENTO
TIVERAM OPORTUNIDADES MARAVILHOSAS PARA SEREM GRANDES MISSIONÁRIOS ONLINE.

UMA VERDADEIRA IMERSÃO É O QUE PODEMOS FALAR SOBRE A SEMANA!
ENTRE LIVES, WEB RÁDIO, JORNAL, CONTEÚDOS NAS REDES SOCIAIS E YOUTUBE,

 VIGÍLIA E TREINAMENTOS.
O AVIVAMENTO TEM DISPONIBILIZADO DIVERSAS FERRAMENTAS PARA

 A PROPAGAÇÃO DO EVANGELHO.

Sê Tu uma Bênção!Sê Tu uma Bênção!Sê Tu uma Bênção!   
TIVEMOS A MARAVILHOSA #VIGÍLIA 
E CLARO QUE A EQUIPE DO JOAN ESTAVA LÁ.
E ENTREVISTAMOS  AOS QUE ESTAVAM
PRESENCIALMENTE E DOIS INTEGRANTES DA MÍDIA
DO AVIVAMENTO. 
PARA QUEM NÃO TEVE A OPORTUNIDADE DE
ASSISTIR A #VIGÍLIA, O FOCO FOI NAS NOSSAS
PLATAFORMAS DIGITAIS, E TODA A EQUIPE DE MÍDIA
DO AVIVAMENTO FOI ENVOLVIDA NESTA LIVE DESTE
FINAL DE SEMANA. PASSANDO NA TELINHA DE
QUEM ASSISTIA A VIGÍLIA  FOI UM MARAVILHOSO
TUTORIAL PARA QUEM NÃO SABIA COMO
FUNCIONAVA AS PLATAFORMAS. E FOI UM
CONHECIMENTO RIQUÍSSIMO PARA AQUELES QUE
NÃO TINHAM IDÉIA DE COMO ERA O
DESENVOLVIMENTO POR TRÁS DE TUDO.

"Para mim, a vigília tem sido tremenda! 
Esta vigília nos ensinou muitas coisas, tirou muitas
dúvidas. Vimos o trabalho da equipe da “Mídia”, um
trabalho maravilhoso que tem aberto o nosso
entendimento e também o entendimento dos
nossos discípulos ensinando eles a compartilharem
e se envolverem com as coisas de Deus... A estarem
juntos nas lives. 
Essa vigília foi sobrenatural, foi maravilhosa, me
edificou muito, sou grata por tudo".

"Graças a Deus estou tendo essa
oportunidade.
E o maior desafio que tivemo sessa semana, e
particularmente para mim, era estar
aprendendo a fazer edição de vídeo, tirar o
verde, achar cenário.. mas graças a Deus
conseguimos encontrar cenários bons e Deus
capacitou para montarmos cada vídeo para
explicar para cada vida como que funciona.
E na montagem da live também tivemos um
novo desafio com a internet. Tivemos que nos
adaptarmos a um novo sistema de
transmissão por causa do cabo de internet
que deu problema e assim tivemos que fazer
novos testes e usarmos os dados móveis de
um aparelho celular.
Minha meta agora é aprender um pouco mais
nessa área de edição para poder ser mais
usado por Deus. 
Agradeço a Deus por estar fazendo parte do
grupo da mídia, e quero a cada dia poder
melhorar e aprender um pouco mais e ser um
instrumento nas mãos de Deus".

"Participar dessa semana foi algo muito gratificante.
E envolver as pessoas da equipe é um desafio maior
por que nem todos entendem o projeto mas nós
temos uma missão de mostrar o evangelho às
pessoas. Mas graças a Deus participaram muitas
pessoas. Novos editores já estão aprendendo. Eu
vejo a participação dos irmãos, vejo que eles se
interessaram e isso é muito bom para a equipe. 
Um vai ajudando o outro aqui nas edições.
E nós conseguimos atingir a expectativa de darmos o
melhor, fazermos um cenário bonito e todo o
conteúdo das edições. Eu sei que tudo isso também é
resultado de orações.
E a minha meta agora é fazer as pessoas firmarem
com Jesus, entrarem nas lives e serem consolidadas..
se tornarem discípulas do avivamento."

Semana sê tu uma Bênção!
Missionário Online 
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Missionário 

#DivulgueoReino  #DivulgueJesus

#VigíliaSêtuumabenção

"Para mim é algo maravilhoso ver a
participação de cada discípulo da célula
tendo um crescimento. Pois quando nós
participamos, algo sobrenatural de Deus vai
acontecendo por que estamos envolvidos. É
claro que não são todos, mas àqueles que
estão mais próximos, os discípulos mais
envolvidos, nos deixa felizes. É gratificante
vermos discípulos participando do grupo da
mídia, dos grupo de levitas, e discípulos
também de outros Estados que estão
conectados nas lives. Isso trás um
crescimento nas nossas vidas e também na
vida de cada um deles".

Evangelista Leônidas Bezerra 

Evangelista Iraneide 

Evangelista Rafael Gomes

Missionária Lígia Caetano 
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CONHECIMENTOS  GERAIS: VOCÊ SABIA?

Curiosidades Bíblicas

Ontem, 26 de Julho, o Ministério Avivamento para as Nações realizou mais um treinamento
especial na igreja sede em São Paulo. Nesta oportunidade, foram os líderes estratégicos, os
evangelistas e também os pastores, que receberam a direção do Senhor para suas vidas no que
se refere às suas próprias redes sociais.
Como o evento partiu do mesmo ponto de vista abordado no último treinamento (que foi
realizado em 19 de Julho de 2020), os participantes também puderam ampliar suas visões de
ministério através da colaboração de alguns dos membros da “equipe da mídia”, que
puderam ensinar com toda propriedade e de forma bem detalhada, as melhores formas de se
utilizar as ferramentas sociais e assim, se adaptarem às novas ferramentas de comunicação e
ainda compreenderem a importância de seus esforços por levarem os seus discípulos,
familiares e amigos ao verdadeiro discipulado de Cristo por meio das plataformas digitais.

Jornal Online

AVIVA NEWS

Tv Aviva Nações - TAN www.avivanacoes.com.br@igrejaevangélicaaviva @igrejaavivanacoes 

Notícias do Avivamento 

Já se perguntou Por Que o
 Nome Da Bíblia É Bíblia?

O nome Bíblia remete a cidade do Líbano
chamada Biblos, atual Jbeil. A cidade era
conhecida por produzir papiros ou rolos
para a escrita. A influência da cidade foi
tamanha que a palavra 'bíblia' significa

'livros' em grego.

A Bíblia Foi O Primeiro Livro
Impresso Do Mundo!

Na antiguidade, os livros eram escritos
e copiados a mão. Foi em 1439 na
Alemanha, através de Johannes

Gutenberg que foi impresso o primeiro
livro no mundo: a Bíblia

Fonte: repostas.com

Treinamento: COMO USAR AS PLATAFORMAS DE
DIGITAIS PARA COMO EVANGELISMO

Minha maior dificuldade nas redes sociais é
enviar o link da “WebRádio Aviva Nações” e
“marcar” as pessoas também. Mas tenho o meu
esposo, Antônio Franck, e minha filha, Andréia,
que também estão me ajudando e em nome de
Jesus eu creio que vou aprender… Por que este é
o momento que nós devemos usar as redes
sociais para ganhar vidas para o Senhor Jesus.

Estou aprendendo a usar as redes sociais, estou mandando os links
dos nossos cultos online e também das nossas vigílias no Wattsapp,
no Facebook... E estou mandando o link para cada pessoa que estou
alcançando para Jesus... principalmente à minha família que mora
na Bahia e outros em Minas Gerais. Então eu estou usando as redes
sociais para levar a palavra de Deus para cada uma dessas pessoas.
Muitas dessas pessoas tem participado bastante da nossa
"WebRádio Aviva"... estão sempre mandando comentários
mostrando que estão conectados na programação. 

Vaneide Rosa

Célia Regina

PRODUÇÃO DE TEXTO: Isaac Martins 
ENTREVISTAS: Ev. Patrícia Silva e Ev. Katia Cristina

Nós temos compartilhado os posts da igreja, da WebRádio Aviva, e nós já estamos vendo um
crescimento por que não tinhamos este empenho de compartilhar. Mas quando o apóstolo
começou a falar para compartilhamos e passamos para quem para conhecemos, eu passei
para os discípulos, aos embrionários e líderes da célula para eles divulgarem e eles
começaram a fazer isso em suas redes sociais. Tanto é que meus irmãos não tinham
Facebook, mas eles fizeram um e começaram a compartilhar com os nossos famíliares de lá
da Bahia e eles começaram a participar. Assim, conseguimos 10 novas pessoas e eles também
já estão compatilhando com outros.

Rosângela
Confira o depoimento de alguns irmãos!
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OMS foi comprada pela China,
 diz chanceler dos EUA

Outros líderes globais em 2020 já
cogitaram a necessidade urgente de um
“governo mundial” para combater as
dificuldades do mundo.
Além disso, os distúrbios econômicos e
sociais causados pela pandemia de
coronavírus “expuseram desigualdades
graves e sistêmicas” em todo o mundo e
ressaltaram sua fragilidade diante da
“crise climática”, a ameaça da guerra
nuclear e a “ilegalidade no ciberespaço”.
Ele avisou.

“A sociedade civil, as cidades, o setor privado
e os jovens são vozes essenciais para moldar
o mundo que queremos”.
Há também a possibilidade de outra
pandemia de “um novo vírus transmitido tão
facilmente quanto o COVID-19, mas tão
mortal quanto o Ebola”, alertou.
E há “a praga da desinformação” a ser
combatida.
Guterres espera discutir esses assuntos na
assembléia geral anual da ONU em setembro
“no formato que for necessário”, afirmou
quinta-feira.
“Precisamos nos reunir para reimaginar e
reinventar o mundo que compartilhamos”.

Fonte: Jmnoticias.com
Matéria Jornalística: Gabriela Machado

Mike Pompeo, chanceler dos Estados
Unidos, acusou o diretor-geral da
Organização Mundial da Saúde (OMS) de
ter-se deixado “comprar” pela China.
Pompeo teria feito essas observações,
nesta semana em Londres, durante um
encontro com parlamentares do Reino
Unido fechada à imprensa.
A declaração do chanceler norte-
americano foi noticiada por vários jornais
britânicos nesta semana também.
De acordo com os participantes da reunião
citada pelos jornais, Pompeo disse que as
falhas da OMS, que ele chamou de
organização “política”, e não científica,
levaram a “mortes britânicas” por
coronavírus, destaca a agência France-
Presse.
Fonte e imagem: Renova mídia
Pesquisadora: Talita Andrade
Texto: Talita Andrade

Das 340 etnias indígenas presentes na região,
182 (53,5%) têm presença de missionários
evangélicos. Em 132 delas, os próprios índios
participam da pregação, segundo um
relatório de 2010 da Associação de Missões
Transculturais Brasileiras (AMTB).
Órgãos oficiais, como a Fundação Nacional do
Índio (Funai), não têm estimativas sobre a
quantidade de missionários atuantes nas
tribos.
A porcentagem de indígenas que se declaram
evangélicos saltou de 14% em 1991 para 25%
em 2010, acima dos brasileiros em geral,
segundo o IBGE. Em 2018, pesquisa Datafolha
apontou uma proporção de 32%.

As missões levam às aldeias serviços de
educação e saúde, além de ajudar a preservar
a língua e a cultura desses povos, muitas
vezes já prejudicadas pelo contato com as
cidades.

“Eu sempre fui e continuo sendo índio,
vivendo da mesma forma”, disse o pastor
Jonas Reginaldo, que lidera há 34 anos a
igreja da aldeia Limão Verde (a 2h30 de
Campo Grande). “Apresentar o Evangelho é
um risco para a sociedade indígena, mas ter
uma antena parabólica, não?”, questiona o
pastor Edimar.
“Na cultura indígena, o Evangelho vem para
valorizar a pessoa, tirar coisas que entraram
de fora como o álcool e as drogas e reforçar a
cultura inicial, que é de uma família bem
estabelecida”, esclareceu o pastor Juliano
Modolo.

Na tarde da última quinta-feira (04), os
pescadores da Praia do Estaleiro de Balneário
Camboriú, realizaram uma captura de 5.321
tainhas. Mas o que chamou a atenção não foi a
quantidade de peixe, e sim a cena que aconteceu
após o lanço.
Imagens de um drone mostram os pescadores
ajoelhados ao redor das tainhas já amontoadas
na areia da praia. Com as mãos erguidas eles
agradeciam a Deus pela pesca bem sucedida.
Populares que passavam na hora também
participaram do momento.
Além de mostrar o ato de gratidão, o vídeo
também mostra a entrada dos pescadores no
mar e transmite um pouco da realidade vivida
por esses trabalhadores.
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Pescadores ajoelhados
agradecem a Deus pelas tainhas
na Praia do Estaleiro

Fonte: Camburiunews.com / Guaratuba Notícias
Matéria Jornalística: Gabriela Machado
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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!

24h conectando você ao Reino
de DEUS. 

Ouça a Web Rádio 24h, com
programações ao vivo das 9h
ás 18h. Mande seu recadinho,

grave  seu áudio. Participe
desta programação

abençoada. 
Mande o link para seus

contatos assim todos podem
ouvir e serem edificados
através da Web Rádio! 
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