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"Paz a todos hoje venho aqui contar o testemunho
que Deus fez na vida do Alessandro através da sua
mãe Angelita. Ela está acompanhando os cultos
desde o inicio que começamos as lives, o seu filho
Alessandro começou a ter dor na garganta, dor de
cabeça febre alta, dor no corpo, com falta de
apetite, não sentia o sabor da comida e nem o
cheiro, ele foi ao médico e teve que ficar isolado 15
dias, ele e sua família em quartos separados, a sua
mãe já estava sem saber o que fazia, só chorava e
não conseguia dormir porque ela já não conseguia
vê o seu filho naquela situação. Chegou um
momento que ela se desesperou e entrou no
quarto que ele estava e ficou lá com ele, mas ela
sempre estava sendo fiel assistindo os cultos,
sempre que era a hora do culto ela parava de fazer
o que estava fazendo e ia assistir.
Eu sempre conversando com ela e ela esteve me
pedindo orações pelo o seu filho passei para a
Evangelista Eliane e começamos a orar, e sempre
que conversava com ela, eu já declarava a cura
sobre a vida dele e ela falou que já estava se
sentindo bem fortalecida através das lives e das
orações, teve momento que ela leu um
testemunho no jornal Aviva news e ela mesma
profetizou que um dia ela iria contar o seu milagre
no jornal também, passando alguns dias ela já
estava vendo o agir de Deus na vida do seu filho,
ele começou a comer aos poucos e foi melhorando
a cada dia, então já vimos o agir de Deus porque
em tão pouco tempo ele já estava bem melhor,
dona Angelita pediu orações porque Alessandro
iria fazer o teste para saber se estava com covid 19
e para a honra e gloria do Senhor o seu teste deu
negativo, e ela é sempre grata ao Senhor e a todos
que esteve orando pelo seu filho, e hoje estamos
aqui no Jornal Aviva News contando o seu milagre
Glória a Deus."

Nesta semana os Avivalistas estão podendo ter a oportunidade ter um seminário sobre
"O poder da intercessão" 

E grandes milagres Deus tem feito por este povo. Através de súplicas, clamores e busca!
Vejam só esses testemunhos tremendos que foi mandando para a nossa equipe de Redação:
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Através do Poder da Intercessão

Sr José uma vida que foi alcançada nas
redes sociais através da Janaide que
também foi alcançada nas redes sociais
através da Missionária Lígia e de seus
discípulos, publicou nos comentários 
 na live do Avivamento um comentário
de Gratidão por um milagre concedido
por Deus na cidade de Colíder em Mato
Grosso. Em uma das reuniões de célula
ele pediu oração, pois havia 100 dias
que não chovia em Colíder e Deus
abençoou, depois de tantos dias sem
chuva começou a chover naquela
cidade.

Angelita discípula que esta sendo alcançada através do Avivaonline da célula  Missionária
Elaine Pereira, entrou em contato com ela pedindo oração para seu filho Alessandro de 20
anos que estava com todos os sintomas de Covid 19, Elaine passou para sua Evangelista
Eliane Pereira que junto orou também por este jovem. 
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E neste domingo, teremos culto presencial
em nossa igreja sede de São Paulo, com
uma palavra abençoada com nossos
Pastores e Líderes,  e o nosso grupo Revive
Nations, trazendo ali um louvor abençoado.
Pela manhã ás 10:00 e a noite ás 19:00, pra
você que participa on-line começa às
20:00, com nossos Apóstolos trazendo algo
tremendo da parte de Deus sobre nossas
vidas. Tomando todos os cuidados
necessários, vamos louvar, engrandecer
Aquele que é digno de toda honra e glória, o
nosso Deus todo poderoso,  receba aquela
palavra que vai de encontro ao seu coração,
e trará mudanças na sua vida.

Domingo tem culto bora?

E disse-lhes a minha casa será chamada casa
de oração MT 21:13.
Neste sábado  29 de Agosto às  22:00, teremos
vigília de intercessão, venha ser bombardeado
com palavras, oração  e intercessão, o
avivamento tem crescido tanto que esta será a
parte 2 de orações pelas comunidades, aqui
está a importância de sermos missionários
online, dezenas de comunidades sendo
alcançadas, pessoas sendo ganhas, salvas e
consolidadas através do aviva online. 
Presença confirmada do nosso grupo
abençoado Revive Nations e líderes do
Ministério Avivamento para as Nações,  venha
você também participar deste mover
sobrenatural.

Jornal Online

AVIVA NEWS
EVENTOS DO AVIVAMENTO 

www.avivanacoes.com.br

DATA COMEMORATIVA

No Brasil, o dia 28 de Agosto
comemora-se o dia do voluntário. 
A palavra voluntário vem do latim
"voluntariu" que quer dizer aquele
que doa seu tempo em prol de
alguma causa, sem receber nada em
troca. 
 Voluntário é você que age com
espontaneidade,  sem coação,  mas
agindo por vontade própria.  
Esse trabalho se refere ao amor, e o
amor não se limita em palavras,
mais se expande por meio de
gestos...
E isso o Ministério Avivamento
paraas Nações tem em abundância...

DIA DO VOLUNTÁRIODIA DO VOLUNTÁRIO  
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Brasil fixou 22,5% da exportação
de açúcar de 2021/22 e 

já vende 2022/23
As usinas de cana do Brasil já fixaram preços
de açúcar para cerca de 22,5% da exportação
projetada para a temporada 2021/22, um
aumento de 5,7 pontos percentuais ante o
mês passado, em um movimento de
antecipação de vendas nunca antes visto no
país, disse a Archer Consulting nesta quinta-
feira.
A estimativa considera que a exportação
brasileira de açúcar alcance 25 milhões de
toneladas na próxima temporada. Os
negócios externos têm sido impulsionados
pelo câmbio e pela competitividade do Brasil. 
Segundo a Archer, é "um número (de
fixações) que não encontra precedentes em
relação às safras anteriores, pois as usinas
jamais se anteciparam dessa maneira para a
fixação de uma safra que só se inicia no ano
que vem".

As produtividades do trigo 2020/21 na
Argentina poderão recuar até 50% no
norte e em partes da região central do
país por causa de uma prolongada falta
de chuvas, das geadas e da presença de
pragas.
Desde Maio, grandes áreas agrícolas da
Argentina registraram precipitações
muito abaixo das habituais. Segundo a
bolsa, foram plantados 6,5 milhões de
hectares com trigo na atual temporada,
ante 6,8 milhões de hectares previstos no
início do ciclo, devido ao clima adverso.
"As estimativas de perdas potenciais
variam entre -20% e -50% em setores do
NOA, NOE (noroeste e nordeste
argentinos).
Argentina é uma grande fornecedora
global de trigo, tendo produzido 18,8
milhões de toneladas do cereal em 6,6
milhões de hectares na temporada
2019/20.
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Rendimento do trigo pode cair
até 50% em partes da Argentina 

Fonte: Notícias 
Imagem: Reuters/Sergio Moraes
Pequisadora: Talita Andrade

Fonte: Uol economia
Imagem: Google

Pequisadora: Talita Andrade

Parabéns ao Apóstolo Rowilson e Apóstola Cristiane
de Oliveira, nossos maiores exemplos do que é ser

um voluntário. Parabéns  todas as equipes que
trabalham em prol dos projetos e eventos da Igreja
Evangélica Avivamento para as Nações e também a
todos os voluntários da Associação Beneficente EL

ROI, pois todo trabalho é de suma importância, que
o Senhor esteja honrando a vida de cada um de

vocês, em nome de Jesus. 

https://www.instagram.com/igrejaavivanacoes/
https://www.youtube.com/user/TvAvivaNacoes
http://app.mobileradio.com.br/app/WebRadioAvivaNacoes
https://www.facebook.com/igrejaevangelicaaviva/


Mariana e Caculé vem trazendo para toda criançada um desenho muito legal 
com um grande aprendizado.

Venha com eles para essa viagem maravilhosa de conhecimento da palavra 
do Senhor. 

Você criança tem colocado o Senhor na frente de tudo, deixando Deus agir na 
sua vida assim como Neemias fez? 

Se ainda não, então confira o nosso novo vídeo no canal e descubra quem 
é Neemias e como que ele fez para colocar Jesus na frente de tudo. 

 
click na imagem e assistam !!!
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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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