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NOTÍCIAS INTERNACIONAIS  

   PREÇOS DO PETRÓLEO AVANÇAM APÓS
QUEDA NOS ESTOQUES DOS EUA

BOLSONARO CELEBRA APROXIMAÇÃO DE
ISRAEL COM PAÍSES ÁRABES

BOLSONARO AFIRMA: O BRASIL É UM PAÍS
CRISTÃO E TEM  NA FAMÍLIA SUA BASE

RESUMO DA SEMANA DO AVIVAMENTO

MATÉRIA DE ENTREVISTAS COM OS
MISISONÁRIOS DE CAMPOS GERAIS E OS

ALUNOS DA EDL 1 
(ESCOLA DE LÍDERES NIVEL 1) 

CONHECIMENTOS GERAIS:  VOCÊ SABIA?

VOCÊ SABIA? 
VOCÊ SABIA QUE NA BÍBLIA APARECEM

VERSÍCULOS CUJOS NÚMEROS DE PALAVRAS 
SÃO O MESMO CORRESPONDENTE AOS SEUS

CAPÍTULOS E AOS SEUS VERSÍCULOS? 
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Faltam palavras para descrever como tem sido
as vigílias. Pois cada uma tem nos surpreendido.
Não pense que as vigílias tem espetáculos, show
de luzes e famosos. Mas para aqueles que tem a
mente de Cristo, sente o sobrenatural de Deus a
cada vigília. 
A cada uma semana antes já é trabalhado os
conteúdos, algo de excelência tem sido a cada
vigília. 
Entre louvores, palavras e conteúdo de
audiovisual  o melhor tem sido preparado para
que a propagação do reino de Deus avance. 
E neste final de semana não foi diferente. 
Com mais de 4 mil comentários, mais de 200
curtidas, entre salas abertas e visualizações, a
vigília conseguiu passar para aqueles que tanto
presencial como online um grande impacto e
amor pelas almas. Testemunhos recheados de
transformação, libertação e crescimento
espiritual.  Vidas sendo transformadas através
do evangelho . Podemos ver cada missão, tanto
nacional como no exterior onde o Avivamento
tem chegado com ousadia, seriedade e
compromisso.  
Acompanhe nas imagens os comentários de cada
guerreiro ligadinho na vigília do Avivamento.
Se você não assistiu, entre na página do
facebook e  Você vai se surpreender!
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RESUMO: SEMANA DO AVIVAMENTO

Assim com este tema o Evangelho avançou mais
um pouco no ministério Avivamento para as
Nações. 
A semana dos que ouviram e compreenderam as
palavras ministradas pelos Apóstolos Rowilson e
Cristiane Oliveira foi um despertar para as missões.
Sem contar que a cada live o Culto Online do
Avivamento tem se achegado a novas cidades e até
países.  

Com estudos nas lives, estudos aqui no JOAN e
palavras na WEB RÁDIO AVIVA NAÇÕES, os que
acompanharam toda a semana, puderam ter uma
imersão sobre o "IDE" de Jesus.

"Estamos no mundo para realizar a obra de Deus.
Não somos daqui, mas temos um propósito de vida
neste lugar. A nossa missão é amarrar o valente por
meio de uma vida santa, de intimidade com Deus e
sem conivência com o mal".

Quando entendemos o valor de pregar o evangelho,
automaticamente, entendemos o nosso valor,
assim saberemos o valor de amar ao próximo.

Como são belos os pés do que anunciam as boas novas 

IsaÍas 52:7
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ENTREVISTA: GABRIELA MACHADO

Paz a todos. Em primeiro lugar eu gostaria de
agradecer a Deus, aos Apóstolos e também à
equipe do Jornal Online Aviva News pela rica
oportunidade de estarmos participando de mais
uma entrevista. Eu, juntamente com o missionário
Gabriel, estamos muito gratos de estar à frente
desta grande obra e vermos a obra crescer através
de muita oração, choro e dedicação, e estamos
vendo mais uma etapa sendo concluída: o término
de mais uma Escola de Líder. Louvamos a Deus
pelas vidas do Eliaby, da Shirleane, da Thaiany, da
Kéttanny e da Larissa, por mais um degrau que
estão subindo na Escada do Sucesso. Vemos o
grande crescimento espiritual na vida de cada um
deles, dedicação e envolvimento na obra. Hoje
através das vidas do Eliaby e da Shirleane já temos
dois Aviva Lares funcionando e estamos treinando
a Thaiany, a Kettanny e a Larissa para futuros
Aviva Lares. Temos acompanhado e ensinado tudo
aquilo que aprendemos com nossos Apóstolos,
desde como dar início a um Aviva Lar, orar pelas
pessoas, expulsar demônios, até a consolidação de
uma alma. Vemos um grande crescimento
espiritual na vida de todos eles através de cada
milagre, desde o milagre da caixa de som, do
microfone, das portas de emprego, provisões na
área financeira, livramentos, entre outros.
Convidamos dois dos alunos que se destacaram
para falar um pouco sobre a importância da Escola
de Líderes em suas vidas, quais matérias mais
chamaram a atenção deles e também sobre a
apresentação do Tabernáculo.  

Paz a todos, sou Eliaby. Primeiramente eu gostaria de
agradecer a Deus, também aos   Apóstolos, aos
missionários Jardel e Gabriel, que estão sempre
batalhando e nos ajudando a ter um relacionamento
verdadeiro com Deus, e à equipe do Jornal Online Aviva
News por essa oportunidade. A Escola de Líderes foi muito
importante para meu crescimento espiritual, pois pude
aprender mais sobre Deus, sobre a importância do
sacrifício de Jesus na cruz, a importância da oração e da
leitura e ter conhecimento da Palavra: hoje sei de cor os
livros da Bíblia, as subdivisões da Bíblia, e sei também de
memória alguns dos versículos mais importantes, assim
posso combater as mentiras do inimigo. Passei também a
entender o valor de uma alma e como lutar por almas.
Também na Escola de Líderes aprendi a enfrentar a
timidez: agora fico muito mais tranquilo ao orar em
público e pregar a Palavra, por exemplo".

"Paz a todos. Primeiramente quero agradecer a Deus, aos
Apóstolos, à equipe   do Jornal Online Aviva News e aos
Missionários Jardel e Gabriel pela oportunidade dessa
entrevista.  
Bom, para mim fazer parte da Escola de Líderes foi um
divisor de águas em relação a  minha vida espiritual.
Aprendi mais sobre quão importante é mantermos uma
vida ativa de oração, jejum, leitura da palavra, e a saber
como me revestir de toda armadura de Deus. Através da
Escola de Líderes consegui vencer a timidez em falar em
público, orar em voz alta. Me fortaleci e me tornei mais
autoconfiante em relação a fazer a obra, pois sempre
achei que não fosse capaz. Foi um rico aprendizado no
qual venho colocando em prática tudo que foi ministrado e
a pretensão é passar adiante".

"Foi algo desafiador e gratificante, pois
primeiramente aprendi a trabalhar em  equipe,

unidos com o mesmo propósito em fazer o nosso
melhor, sem egocentrismo. Em relação a

apresentar foi um grande desafio, pois estar na
frente apresentando algo para outras pessoas

exige uma grande responsabilidade, e o medo de
errar toma conta, mesmo que eu tenha me

dedicado ao máximo sobre o que seria
apresentado. Todo o processo do início ao fim

com a apresentação do tabernáculo me mostrou
também a importância de nos mantermos

perseverantes, pois iniciamos com 11 pessoas, e
terminamos com 5.  Enfim agradeço a Deus e a

todos que fizeram parte desde o início e
permaneceram até o fim"  disse Shieleane ao

mencionar o trabalho.
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ALUNOS DA E.D.L DE CAMPOS
GERAIS FINALIZAM COM SUCCESO

SUAS AULAS!

"A matéria que mais gostei, na verdade as
matérias que mais gostei, foram Batalha    
Espiritual I e II, Oração I e II e Intercessão.
Nessas aulas pude aprender mais sobre nosso
Inimigo e estar mais atento às suas estratégias
contra nossa vida. Aprendi como realmente
combater em oração e não simplesmente
repetir uma reza".

"A matéria que mais me chamou atenção foi a
"Intercessão". Com essa matéria   aprendi como
realmente se intercede por alguém ou por algo,
pois antes pensava que uma simples oração já
era o suficiente pra tudo, mas interceder
requer uma entrega maior de si".

"Foi uma experiência tremenda. As medidas dos
objetos e a descrição destes e da   tenda como
está na Bíblia ficou muito mais clara quando

construímos a maquete, e cada etapa, desde a
pesquisa, medição, pintura, até estar tudo

pronto, foi emocionante. Construir o
tabernáculo e apresentar seu significado à

igreja contribuiu muito também para minha
edificação, pois a imagem criada pelo autor de

Hebreus no capítulo 9 fica mais vívida e o
significado de toda a obra de Cristo aqui na

terra ficou ainda mais claro para mim".

Eliaby e Shirleane foram uns dos alunos que concluíram a
escola de líderes, e eles falaram um pouquinho da

importância  em suas vidas:   

E na entrevista Shileane também nos
contou qual foi sua matéria preferida:

Eliaby completou dizendo: 

Assim como o missionário Jardel disse, os alunos
fizeram um trabalho por excelência.

 Uma maquete do Tabernáculo. E contaram pra
gente como  foi pra eles fazer essa maquete.
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Os preços do petróleo dispararam na quarta-
feira, apoiados por dados do governo dos
EUA. Os americanos disseram que os
estoques de petróleo e gasolina do país caiu
na semana passada, apesar dos ganhos
limitados devido às preocupações com a
pandemia do corona vírus. O petróleo bruto
Brent fechou a US $ 0,05 por barril, uma alta
de US $ 41,77, enquanto o petróleo
americano (WTI) subiu US $ 0,13 para US $
39,93 por barril.
Resultado: A Energy Information
Administration (IEA) apontou que os
estoques de petróleo, gasolina e óleo
refinado dos EUA caíram na semana
passada. As reservas de petróleo caíram 1,6
milhão de barris, abaixo do esperado.

O presidente Jair Bolsonaro, fez seu tradicional
discurso de abertura da assembleia geral da
ONU, nesta terça-feira. 
O principal motivo é falar sobre a pandemia,
por medidas de segurança a assembleia foi
realizada online. Em seu discurso o presidente
lamenta as mortes por covid-19 e destaca
ações para que esses efeitos lamentáveis
diminuam, ele falou também a respeito da
liberdade de se admitir cristão e não ser
perseguido por conta disso.
Ele ainda se solidarizou com o país de Líbano,
pelos momentos difíceis no qual vem vivendo. 
E finaliza seu discurso dizendo: "O BRASIL é
um país cristão, conservador e que tem na
família sua base".
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PREÇOS DO PETRÓLEO AVANÇAM
 APÓS QUEDA NOS ESTOQUES 

DOS EUA

Fonte: Notícias
Foto: Skeeze / Pixabay
Pesquisador de Texto:Talita Andrade

VOCÊ SABIA QUE NA BÍBLIA APARECEM
VERSÍCULOS CUJOS NÚMEROS DE PALAVRAS 
 SÃO O MESMO CORRESPONDENTE AOS SEUS

CAPÍTULOS E AOS SEUS VERSÍCULOS? 
TANTO NO ANTIGO COMO NO NOVO

TESTAMENTO, SÃO ESTES:

Gênesis 16:16) com 16 Palavras.
(Gênesis 30:30) com 30 Palavras.

(Deuteronômio 29:29) com 29 Palavras.
(2 Reis 16:16) com 16 Palavras

(Jó 10:10) com 10 Palavras
(Isaías 28:28) com 28 Palavras.

 (Mateus 20:20 com 20 Palavras
(Marcos 10:10) com 10 Palavras
(Lucas 22:22) com 22 Palavras

(Atos 8:8) com 8 Palavras
(Atos 24:24) com 24 Palavras

(Romanos 12:12) com 12 Palavras
(Romanos 16:16) com 16 Palavras

(Apocalipse 18:18) com 18 Palavras.
(Na versão Almeida Revista e Corrigida)

Fonte: Notícias
Foto: Skeeze / Pixabay

Pesquisa e Texto: Talita Andrade

BOLSONARO CELEBRA
APROXIMAÇÃO 

DE ISRAEL COM PAÍSES ÁRABES

O presidente da república, Jair Bolsonaro,
garantiu que vê um momento favorável
para "abrir novos horizontes, muito mais
otimistas sobre o futuro do Oriente Médio".
A declaração foi feita em um discurso
gravado e lida na Assembleia Geral da ONU.
No pronunciamento, Bolsonaro declarou:

“Os acordos de paz entre Israel e os Emirados
Árabes Unidos, e entre Israel e o Bahrein, três
países amigos do Brasil, com os quais
ampliamos imensamente nossas relações
durante o meu governo, constitui excelente
notícia. A nova política do Brasil de
aproximação simultânea a Israel e aos países
árabes converge com essas iniciativas, que
finalmente acendem uma luz de esperança
para aquela região.”

Fonte e imagem : Renova mídia
Pequisadora e texto Talita Andrade

BOLSONARO AFIRMA: 
O BRASIL É UM PAÍS CRISTÃO 
E TEM  NA FAMÍLIA SUA BASE

CONHECIMENTOS GERAIS:  VOCÊ SABIA?

Fonte: Guiame
Imagem: Marcos Corrêa / PR
Produção de Texto: Rosária Regiane
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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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