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PAZ: Tradução do hebraico “SHALOM”,
que não significa apenas ausência de
guerra, inimizade e brigas, mas inclui
também tranquilidade, segurança,
saúde, prosperidade e bem-estar
material e espiritual para todos.    Salmos
29:11. O SENHOR dará força ao seu povo;
o SENHOR abençoará o seu povo com
Paz. 

-SHALOM, “O Senhor envia Paz”. 
Juízes 6:24.

Juízes 6:24. Então Gideão edificou ali um
altar ao SENHOR, e chamou-lhe: O
SENHOR é PAZ; e ainda até o dia de hoje
está em Ofra dos abiezritas. 
 
Algumas pessoas buscam a paz nas
religiões e outras procuram nos prazeres
deste mundo. Mas, ainda assim,
continuam a viver suas vidas vazias e
infelizes.
 
Só em Jesus podemos encontrar a paz
verdadeira, pois somente Ele é o Príncipe
da Paz (Isaías 9:6). João 14:27. Deixo-vos a
paz, a minha paz vos dou; não vo-la dou
como o mundo a dá. Não se turbe o vosso
coração, nem se atemorize. 

A verdadeira Paz é resultado da obediência 

Quando obedecemos a Deus e aprendemos
a caminhar de acordo com a Sua vontade,
o nosso coração é preenchido com a
verdadeira paz (Isaías 48:17,18).  Isaías
48:17. Assim diz o SENHOR, o teu
Redentor, o Santo de Israel: Eu sou o
SENHOR teu Deus, que te ensina o que é
útil, e te guia pelo caminho em que deves
andar.18. Ah! Se tivesses dado ouvidos aos
meus andamentos, então seria a tua paz
como o rio, e a tua justiça como as ondas
do mar! 
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O Senhor é a fonte da verdadeira Paz.

Nele está a segurança, alegria, consolo,
proteção e salvação que precisamos para
viver em paz (Romanos 14:17). 
Porque o reino de Deus não é comida
nem bebida, mas justiça, e paz, e alegria
no Espírito Santo.

A verdadeira Paz é um fruto do Espírito 

Essa Paz não é conquistada pelo esforço
humano, mas é gerada em nossas vidas
através do Espírito Santo, à medida que
buscamos um relacionamento mais
íntimo com o Senhor (Gálatas 5:22).

Devemos anunciar a verdadeira Paz

Deus não nos criou apenas para
desfrutarmos da paz de Cristo. Ele
também deseja que você e eu assumamos
a responsabilidade de anunciar as boas-
novas a todas as pessoas. Isaías 52:7. Quão
formosos são, sobre os montes, os pés do
que anuncia as boas novas, que faz ouvir a
paz, do que anuncia o bem, que faz ouvir a
salvação, do que diz a Sião: O teu Deus
reina! -  Efésios 6:15. E calçados os pés na
preparação do evangelho da paz.

por Apóstolo Rowilson Oliveira
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AVIVA
FRICA

Beira- Moçambique

E pudemos acompanhar nas redes sociais a
comunhão realizada para o Pastor Domingos
com todo o seu povo, suas ovelhas.  
Um dia na casa de Deus com todos reunidos, o
que não faltou foi alegria, entre louvores e
palavra na confraternização em Beira
Moçambique .

Queremos homenagear a vida deste grande
homem de Deus  Pastor Domingos, que
completou mais um ano de vida.
Todos do Ministério Avivamento para as Nações
louvamos a Deus por sua vida.  Que neste mais
um ano acrescentado por Deus em cada desafio
dado venha ser convertido em superação, pois o
senhor é um homem de Deus e cremos que
coisas grandes o Senhor tem a fazer através da
sua vida.

Deus tem levantado um povo guerreiro de
homens e mulheres valentes que estão
entendendo o propósito de Deus e tem dado a
cara pra bater, vamos ousar mais, vamos nos
doar mais, vamos servir a Deus. Será que se um
bombeiro ao saber que alguém está perecendo
no fogo, ficaria parado, não prestaria socorro
aquela vida? E você consegue ficar a vontade
sabendo que vidas estão perecendo,  estão
sendo condenadas?

Igreja Evangélica Avivamento para as Nações,  Ministério que
tem  alcançado  vidas em outras Nações,  o Avivamento que nos
move aqui chegou na África onde o Pastor Domingos juntamente
com os levitas africanos tem se empenhado em levantar a casa do
Senhor, embora sem obter de muitos recursos,  tomaram posse
da unção dos Apóstolos, e Deus tem honrado, já podemos ver o
progresso, já puderam cultuar ao Senhor na construção, fazendo
aquilo em que mais amam, louvar a Deus, dançar na presença do
Senhor.  
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O Avivamento tem levantado construções para
que mais vidas sejam agregadas e esse mover
chegou  na África, onde guerreiros tem lutado
pra levantar o templo para que  mais vidas  se
cheguem a Deus,  parabéns a todos vocês
valentes moçambicanos.
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ORO PARA QUE VOCÊ TENHA BOA SAÚDE
 E TUDO CORRA BEM ASSIM COMO VAI SUA ALMA (3 JOÃO 1.2) .

Matéria de Gabriela Machado 
Produção de Texto: Rosário Regiane 
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Uma das maiores preocupações das pessoas
em quimioterapia é a queda de cabelo, que é
o resultado dos efeitos dos medicamentos
nas células durante o tratamento do câncer.
Um recurso que pode prevenir ou reduzir
isso é a crioterapia capilar com touca inglês,
que é oferecida pela primeira vez em um
hospital vinculado ao Sistema Único de
Saúde (SUS). O centro oncológico beneficiado
é o Hospital do Câncer III, do Instituto
Nacional do Câncer (Inca), na cidade do Rio
de Janeiro. O produto é à base de crioterapia,
que reduz a temperatura do couro cabeludo
em 18ºC a 22ºC para proteger a área dos
efeitos nocivos do tratamento
quimioterápico. O objetivo do resfriamento é
torná-los "menos ativos" para não serem
afetados pela intervenção.

Nesta sexta-feira às 18h, o SAE Digital
promove uma aula online gratuita para dar
dicas e revisar os principais temas de
literatura, história, geografia, filosofia e
sociologia que são abordados no Exame
Nacional do Ensino Médio (Enem). Para
acessar o link da aula presencial, é
necessário fazer a inscrição no site da SAE
Digital. Para quem perder as aulas ficarão
disponíveis no canal do Youtube, no qual
também há outros materiais, organizados
por matérias, com os conteúdos
programáticos desde o 1º ano do Ensino
Fundamental até a 3ª série do Ensino Médio.

Governo propôs conceder duas parcelas a
mais do seguro desemprego para aqueles
que foram demitidos sem justa causa no
período de 20 de março á 31 de julho deste
ano. Atualmente as quantidades de parcelas
variam entre três e cinco parcelas,
dependendo do tempo trabalhado e de
quantas vezes já fez o pedido. A sugestão foi
uma contraproposta apresentada o Codefat
(Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo
ao Trabalhador) e deverá ser votada na
sexta-feira (30), a ideia é que sejam
realizados os pagamentos somente até
Dezembro deste ano.
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TOUCA INGLESA NO TRATAMENTO

DA QUIMIOTERAPIA

Fonte e Imagem: Estadão
Pesquisa e Texto: Talita Andrade

AULÃO PARA O ENEM 

SAÚDE E POLÍTICA
PARCELA DO SEGURO DESEMPREGO

Fonte: Uol
Pesquisa e Texto: Cátia Ramos

Bananas são boas para a sua saúde e podem ajudar a
combater muitas doenças. A maioria de nós, depois
de ter comido a fruta, joga a casca no lixo. No
entanto, ela pode ser muito benéfica e deve ser
adicionada ao seu regime de beleza. Uma casca de
banana está cheia de antioxidantes, antibacterianos,
antifúngicos e propriedades enzimáticas que podem
ser colocados em uso. Além disso, elas são ricas em
vitaminas B6, B12, magnésio e potássio. Estas
abundâncias de nutrientes as tornam um item
essencial na sua rotina. Confira!

Fonte: Tudoporemail
Pesquisa: Talita Andrade
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Fonte: Catraca livre
Texto: Talita Andrade
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ELEIÇÃO NOS EUA

Fonte: Uol; Gazeta do Povo e Brasil de Fato
Pesquisa Texto: Cátia Ramos

Nos Estados Unidos as votações começaram
mais cedo em decorrência da pandemia e
faltando apenas oito dias para as eleições, quase
60 milhões dos eleitores já registraram seu voto,
um recorde nos EUA comparado com o ano de
2016 pelo fato da votação ser facultativa, isto é,
a população decide se vai votar ou não, a maior
parte dos votos foi feito pelo correio e já os
demais presenciais.
E mesmo diante de uma pandemia as pesquisas
realizadas pelos veículos de comunicação e sites
especializados nos levantamentos dos votos
apontam que o candidato Joe Biden irá ganhar
do atual presidente Donald Trump de lavada, o
candidato está com uma diferença em média de
9 á 10 votos na frente do atual presidente Donald
Trump, o que impossibilita uma possível
reeleição este ano.

https://www.instagram.com/igrejaavivanacoes/
https://www.youtube.com/user/TvAvivaNacoes
http://app.mobileradio.com.br/app/WebRadioAvivaNacoes
https://www.facebook.com/igrejaevangelicaaviva/
https://materiais.sae.digital/super-aulao-enem


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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