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3.ª PRAGA – A INVASÃO DE PIOLHOS (ÊXODO
8.16-19) O pó da terra, considerado sagrado no
Egito, transformou em insetos muito
importunadores. Os sacerdotes egípcios, ao
ministrarem nos lugares sagrados, usavam
vestes brancas de linho. Estas deveriam ser
alvas, extremamente alvas. Raspavam a cabeça
e, antes de entrar para o lugar sagrado,
examinavam minuciosamente, porque não
podiam ter no seu corpo ou suas vestes
qualquer inseto imundo e abjeto. Curavam as
pessoas usando o pó sagrado da terra do Egito.
Esse pó considerado sagrado agora causava
grandes feridas ao egípcios. Era uma
profanação ao seus deuses. Devido a essa praga
os sacerdotes egípcios ficaram
impossibilitados de cumprirem seus rituais.
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Apóstolo Rowilson Oliveira 

Faraó - Era o título atribuído aos Reis 
que se consideravam deuses no Antigo Egito

Deus de Israel estava se revelando ao Seu povo e ao Império Egípcio. 
O que poucos sabem é que Deus ao mandar as pragas estava desafiando,

confrontando diretamente com os principados dos egípcios.

1.ª PRAGA – AGUAS TRANSFORMADA EM
SANGUE (ÊXODO 7.14-25) Foi um golpe contra
o deus Hapi, o deus protetor das inundações do
Rio Nilo. O Rio Nilo era considerado um deus e
o deus hapi intervia junto o deus Nilo nas
inundações. Deus resolveu zombar dessas
divindades que não tiveram forças para impedir
que suas águas apodrecessem e cheirassem
mal.

2.ª PRAGA – A INVASÃO DE RÃS (ÊXODO 8.1-15)
Os egípcios relacionavam as rãs com a deusa da
fertilidade (Hekt). Todos que queriam a
fertilidade invocavam tal divindade. O Deus
verdadeiro zombou também dessa divindade,
pois ela não conseguiu impedir que o Egito
fosse invadido por rãs.

4.ª PRAGA – A INVASÃO DE MOSCAS (ÊXODO
8.20-32) Os egípcios tinham em deus chamado
Belzebu, que na crença deles era poderoso para
afugentar moscas. Enxames de moscas
cobriram a terra do Egito. Infernaram Faraó e
seu povo. Sacerdotes e magos clamaram a
Belzebu e nada aconteceu. Mais um deus
desmoralizado.

5.ª PRAGA – PESTE NOS ANIMAIS (ÊXODO 9.1-7)
Foi um golpe contra Amom, o deus adorado em
todo Egito, tinha a forma de um carneiro,
animal sagrado. No baixo Egito, Amom era
adorado em forma de um touro, ou bode, deus
protetor dos rebanhos do Egito. Como se pode
notar, tal divindade foi incapaz de proteger o
rebanho egípcio.

6.ª PRAGA – ÚLCERAS (ÊXODO 9.8-12) Um duro
golpe contra o deus Tifon. Na crença deles essa
divindade protegia os egípcios contra qualquer
ferida que fosse causada por qualquer coisa. Os
sacerdotes invocavam a Tifon e as cinzas do
altar dele eram jogadas em todos os doentes.
Agora, os próprios sacerdotes foram os
primeiros a serem infectados.

7.ª PRAGA – SARAIVA (ÊXODO 9.13-35) Um golpe
contra a deusa Serafis, protetora da lavoura do
Egito. A tempestade de trovões, raios e saraiva
devastou a vegetação, destruiu as colheitas de
cevada e de linho e matou os animais do Egito.
Este tipo de tempestade era quase desconhecido
do Egito. O termo trovão em hebraico significa
literalmente “Vozes de Deus” e aqui insinua que
Deus falava em juízo contra aquela nação pagã e
contra seu panteão de deuses. Os egípcios que
escutaram a advertência de Deus, conseguiram
salvar o seu gado.

8.ª PRAGA – INVASÃO DE GAFANHOTOS (ÊXODO
10.1-20). Os egípcios tinham além de Serafis,
tinham também a Isis que protegiam toda a
vegetação de suas terras. A praga de gafanhotos
trazida por um vento oriental consumiu a
vegetação que havia sobrado da tempestade de
saraiva. Isis e Serafis foram impotentes para
proteger o Egito dos gafanhotos

9.ª PRAGA – TREVAS (ÊXODO 10.21-29) As
trevas encobriram o Egito inteiro, excetuando a
terra de Gósen, onde Israel habitava. As trevas
foram totais e absolutas. Um homem não
conseguia ver o outro mesmo que estivesse a
um palmo apenas na sua frente. Fora um
grande golpe a todos os deuses do Egito,
especialmente contra o deus Rá, o deus solar.
Os luminares celestes, objetos de culto, eram
incapazes de penetrar à densa escuridão. Foi
um golpe direto contra o próprio Faraó,
suposto filho de Rá, Faraó era chamado de “O
FILHO DE SOL”.

10.ª PRAGA – A MORTE DOS PRIMOGÊNITOS
(ÊXODO11.1-12.36) O Egito estava
completamente arruinado (Êxodo 10.7). Agora,
passado cerca de um ano desde a primeira
praga, vem o cumprimento da Lei da
Semeadura. Os egípcios tinham matado as
crianças dos judeus, agora eles mesmos
colhiam o fruto da sua semeadura. A morte
sobreveio à meia-noite. Um grande clamor de
desespero ouviu-se por todo o Egito; e Moisés e
seu povo não somente tiveram permissão para
sair, mas foram exortados a saírem do Egito, de
modo insistente. Acresça-se a isso que a Israel
foram dados suprimentos abundantes para que
pudessem partir.

A ORDEM DAS PRAGAS É A SEGUINTE:
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Muitos irmãos na igreja acompanharam e viam as feridas em
seu rosto. O Apóstolo Rowilson realizou as sete unções no meu
filho e ele foi totalmente curado, hoje ele não tem mais nada, o
rosto dele é completamente limpo foi curado na Igreja
Evangélica Avivamento para as Nações  e antes os vizinhos que
viram por muitas vezes meu filho com o aquela enfermidade,
hoje me perguntam se ele não tem mais nada e eu falo que ele
foi curado, sou muito grata á Deus pela vida dos nossos profetas
e sei que através deste testemunho muitas vidas serão
edificadas. Talvez muitas mães estejam enfrentando este mesmo
problema e quero dizer á todas vocês para que creiam que o
mesmo Deus que curou meu filho vai curar o seu filho também
em nome de Jesus Cristo e quero agradecer pela oportunidade de
estar contando o testemunho do meu filho.

Paz a todos,
Aos dois anos de idade o meu filho Ezequiel teve uma alergia
chamada Dermatite Atópica, essa alergia era localizada em
seu rosto e era cheio de feridas, como é uma doença que irrita
bastante a pele, ele começava a coçar e no que ele coçava
sangrava. Quando necessário levávamos ele no hospital e era
receitado antibióticos fortes para ajudar a cicatrizar, e ele
tinha várias restrições, não podia usar qualquer tipo de roupa,
tinha que ser somente de algodão, não podia usar também
qualquer tipo de creme para a pele e sabonete tinha que ser
sem cheiro, pois poderia agravar mais ainda a pele dele, já
sua alimentação não podia comer nada  com corantes, foram
momentos muito difíceis que meu filho e nós vivemos, pois
não era fácil ver o sofrimento dele.
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NOTÍCIAS DO AVIVAMENTO
VOCÊ ACREDITA NO IMPOSSÍVEL?

Caso você tenha alguma dúvida de que algo impossível pode se tornar realidade, hoje o Joan
vem trazer um testemunho que mais uma vez para a medicina e aos olhos humanos não

teria jeito, já havia sido decretado uma sentença de sofrimento e dor na vida do Ezequiel e
quem nos conta hoje este testemunho é sua mãe Célia Regina. Acompanhe!

WEB RÁDIO AVIVA NAÇÕESWEB RÁDIO AVIVA NAÇÕESWEB RÁDIO AVIVA NAÇÕES   
E quando se trata da palavra de Deus, em ser levada para a vida de muitas pessoas, não
podemos de deixar de falar da Web Rádio Aviva Nações que diariamente tem programações
ao vivo das 09 ás 18hs, porém ela em si NÃO para é 24hs por dia, isso mesmo caro leitor e
você que ainda não acessou esta perdendo seu tempo, uma plataforma que vem crescendo á
cada dia e alcançando muitas pessoas em várias cidades, estados e até mesmo países e o
Joan trouxe para você acompanhar o alcance desta Web Rádio.

Todos os dias às 11hs é possível ouvir á palavra 
com o Apóstolo Rowilson que sempre vem

 trazendo ministrações de acordo com 
o tema de cada semana.

Não perca mais tempo e conecte com o que 
te conecta com Deus!

Para ter acesso basta clicar na imagem 
da Web Rádio.

Produção de Texto e Entrevista Cátia Ramos
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"A tua face, Senhor, buscarei. Ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente; a minha alma tem sede de ti! Todo
o meu ser anseia por ti, numa terra seca, exausta e sem água. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu,

Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Salmos 27:8

Não a dia e nem hora certa para buscar a Deus e
aprender de sua palavra. Mas a necessidade de
ter um encontro marcado e no lugar certo
facilita aos filhos de Deus em propósito prestar
culto ao Senhor.  E todos os sábados as 20h
acontece online no Facebook e presencial na
igreja Sede de São Paulo a vigília do
Avivamento. Uma produção preparada com uma
programação para todos mergulharem nas
coisas que vem do Reino de Deus. Busca do
Espírito Santo,  orações e interseções, palavra,
louvor e adoração,  apresentações e muito mais.
Não perca a vigília deste final de semana.  

Partícipe!

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

Para o ano de 2020 a Igreja Evangélica Avivamento para as Nações tem como tema: o ano da
Santificação. E nada o que os profetas colocam para o Ministério vem sem a orientação de
Deus. E isso é fato, o tempos são difíceis. E a cada dia se estreita e é preciso se fortalecer na
força do poder de Deus e usar  todas as armas disponíveis do Reino dos céus. 
Apóstolos Rowilson e Cristiane Oliveira decretaram jejum para a liderança do Avivamento
neste domingo. Você que é Pastor, Evangelista e Líder estratégico, consagre seu jejum, é
convocação para estar na Igreja Sede de São Paulo ás 9h.

Ei você!

Achou que todas as opções de se conectar mais
com a palavra de Deus acabou? Claro que não.
No canal do Youtube Tv Aviva Nações existem
vários programas para você ser ricamente
edificado, e não tem só para sua vida, tem para
todas as crianças da sua casa ou da sua família.
Bora lá pro canal?
Há e não fique com a benção somente para você,
compartilhe com seus amigos, familiares e não
esquece de clicar na opção Inscrever-se  e ativar o
sininho para receber as notificações dos novos
vídeos. 
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Josué orientou o povo: “Santificai-vos, porque amanhã o SENHOR fará 
maravilhas no meio de vós!” Josué 3:5

E para deixar você ainda mais sedento, trouxemos uma sequência dos programas : 
Vale de Ossos Secos parte I e II. Basta clicar nas imagens e será direcionado direto para eles. 

Produção de Textos: Cátia Ramos

Produção de Textos: Gabriela Machado
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Notícias internacionais

No meio do ano o Extra Cidadão fez uma
edição toda especial falando sobre
empreendedorismo e suas dificuldades, 
 falamos sobre oportunidades e ideias para
ser um profissional liberal ou um
microempreendedor. E uma pesquisa
realizada o ano de 2020, o Brasil caminha
para recordes em número de empreendedores
na história, com esta parcela correspondendo
a 30% do Produto Interno Bruto brasileiro.
Impulsionados pela crise gerada pela
pandemia do corona vírus, os brasileiros
estão buscando na atividade empreendedora
uma alternativa de renda. Com isso, uma
estimativa feita pelo Sebrae (em sua pesquisa
Global Entrepreneurship Monitor - GEM)
aponta que aproximadamente 25% da
população adulta estará envolvida, até o fim
do ano, na abertura de um novo negócio ou
com uma empresa com até 3,5 anos de
atividade.

EUA podem liberar entrada de brasileiros.
A Casa Branca está considerando
suspender as restrições de entrada nos
EUA para brasileiros e cidadãos do Reino
Unido, Irlanda e de outros 26 países
europeus. A notícia impactou as ações
das companhias aéreas e de turismo, com
destaque para CVC Brasil (CVCB3) cujos
papéis subiram 9,79% nesta quarta-feira
(25). Com isso pode influenciar na
economia brasileira se caso isso
acontecer. Pode beneficiar tanto a área do
Turismo, Empresas aéreas entre outros.
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Que a  manga é uma fruta doce, saborosa
e típica de países tropicais você já sabe. 
A novidade para quem gosta de usá-la
como complemento para saladas e
refeições salgadas (ou mesmo de comer
na sobremesa) é que ela traz um
benefício importante para o corpo: a alta
quantidade de polifenóis pode reduzir a
pressão arterial e proteger a saúde
cardiovascular das mulheres.

O plano São Paulo, que regula a retomada
econômica em todo o estado, só passará por
nova atualização no dia 30 novembro, um dia
após o segundo turno das Eleições
Municipais 2020. O adiamento se deve à
instabilidade no sistema do Ministério da
Saúde, afirmou o governador João Doria, em
coletiva

A medida foi necessária por causa da
instabilidade nos dados sobre óbitos e casos
graves de corona vírus, provocada por
falhas no sistema SIVEP do Governo
Federal. Segundo o governo paulista, o
objetivo é garantir transparência na análise
das estatísticas e mais segurança para a
população.

A expectativa de vida dos brasileiros ao nascer
aumentou em três meses de 2018 para 2019,
passando de 76,3 para 76,6 anos. Os dados são da
Tábua da Mortalidade, do IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística), e foram
publicados no DOU (Diário Oficial da União) na
manhã desta quinta-feira (26). Idade e sexo
influenciam expectativa de vida. Que no entanto,
muda conforme a idade da pessoa e o sexo. A  dos
homens é de 73 anos e a das mulheres de 80 anos
por exemplo.

Outro aspecto que o IBGE ressalta é sobre a
taxa de mortalidade. Para os homens, por
exemplo, essa índice é sempre superior à das
mulheres. De acordo com o IBGE, é aos 20
anos que a chamada "sobremortalidade
masculina" atinge seu pico. Em 2019, um
homem de 20 anos tinha 4,6 vezes mais
chance de não chegar aos 25 anos do que uma
mulher do mesmo grupo de idade. 

EMPREENDEDORISMO CRESCE E BATE
RECORDE EM MEIO À PANDEMIA

REGRAS CONTRA PANDEMIA SÓ SERÃO
ATUALIZADAS UM DIA APÓS 2º TURNO

EXPECTATIVA DE VIDA DO BRASILEIRO CRESCE PARA 76 ANOS, DIZ IBGE
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BENEFÍCIOS DA MANGA PARA O CORPO
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Mande para dois
amiguinhos

esse desafio, e veja os
conhecimentos 

bíblicos dele também.

Está pronto para o próximo desafio que o
Joan Kids vem trazendo para você ??

Se prepare porque mais uma vez iremos
testar todos seus conhecimentos

bíblicos, mas agora na separação dos
livros da Bíblia. Separe esses oito livros
de forma correta. Quem é do antigo no

antigo e quem é do novo testamento no
novo. Boooooraaa laaaa

Produção: 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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