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Matéria Especial

Novidade 

Você  viu esse post?
Então comente, curta
e compartilhe. 
Queremos também
que você faça parte
desse jornal. 
Dê sua opnião,  seu
pocisionamento e
testemunhos.
 

Deixe lá seu recadinho.
Isso mesmo, interaja conosco!

Acesse a página do Avivamento e Participe! 
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-    Missões começa no poder do Espírito
Santo. Ele é o chefe de missões, porque é
quem dirige, motiva, impulsiona e leva a
igreja a cumprir sua tarefa missionária.
 
 - A igreja que tem o Espírito Santo, tem
visão missionária. Pois essa é a vontade
do Pai.
 
  - Mas se a igreja quer fazer missões, mas
não tem o Espírito Santo, o resultado é
um fracasso total.   
  É impossível fazer a obra de missões sem
o poder do Espírito Santo.  Mesmo que na
liderança esteja alguém capacitado
(humanamente falando), cheio de idéias
para  várias programações sobre missões,
mas se este não tiver o poder de Deus em
sua vida, nada vai acontecer.

Palavra dos Apóstolos

O mover do 
Espírito Santo

1) “...recebereis o poder...”

-  As coisas de Deus não acontecem
por nosso esforço humano, mas pelo
Seu Poder. 
 
-  E esse Poder vêm através do
Espírito Santo em nós, dirigindo as
nossas vidas.
Se olharmos a história da igreja de
Cristo, veremos que todas às vezes
que houve um derramar do
 Espírito, o resultado foi um grande
movimento de missões.

“De sorte que foram batizados os que receberam a sua palavra; e
naquele dia agregaram-se quase três mil almas” 

(At 2:41)

Em primeiro lugar, uma
capacitação sobrenatural.

“Mas recebereis poder…”. A igreja não
realiza a grande comissão com seus
próprios recursos. Não podemos pregar,
testemunhar e fazer discípulos
desprovidos de poder. Esse poder não é
uma habilidade inata que possuímos.
Não é resultado do conhecimento que
acumulamos.

Em segundo lugar, uma origem
celestial.

“… ao descer sobre vós o Espírito Santo…
”. O poder que a igreja precisa não vem da
terra, mas do céu. Não vem dos homens, mas
do Espírito Santo de Deus. Não podemos
fazer a obra de Deus sem o poder do Espírito
Santo.

Em terceiro lugar, uma missão
essencial.

“… e sereis minhas testemunhas…”. 
A igreja recebe poder para testemunhar.
Nossa pregação não pode consistir apenas
em palavras de sabedoria humana.
Precisamos de uma capacitação
sobrenatural.

Em quarto lugar, uma abrangência
universal.

“… tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia,
Samaria e até aos confins da terra”. 
Uma igreja cheia do Espírito Santo começa em
sua Jerusalém, alcança sua região, atravessa
suas fronteiras étnicas e alarga suas fronteiras
até aos confins da terra. Sem o poder do
Espírito Santo vamos olhar apenas para nós
mesmos.

A igreja é o povo chamado para fora do
mundo, para voltar ao mundo, como
testemunha de Cristo no mundo. Não
sendo do mundo, vive no mundo, para
pregar o evangelho por todo o mundo, a
toda a criatura, fazendo discípulos de
todas as nações, até aos confins da terra.
Para cumprir essa grande comissão a igreja
precisa de poder. Destacamos, à luz do
texto quatro verdades:
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Com todos os acontecimentos durante os últimos dias no cenário
político brasileiro, houve muita comoção tanto no meio dos políticos

como no meio dos cidadãos brasileiros. 
A pergunta que tanto se ouve: E AGORA O QUE SERA DO BRASIL?

 Nós do Jornal Online AVIVA NEWS, sempre queremos disponibilizar
para vocês boas notícias, e notícias verdadeiras e úteis. E desde então

temos trago uma série de notícias reais e de boa informação.  Fique
agora com as Notícias sobre Saúde e Política do Brasil.

O comunismo é materialista e é
totalmente ao contrário à fé e ao
Cristianismo, sendo que os valores
econômicos são considerados o único
valor reconhecido, para eles a fé em
Deus e em Jesus Cristo são vistas como
inútil e alienado. Os valores e princípios
são totalmente nulos para o
comunismo/socialista.  Você vai ouvir o
comunismo discursando sobre
 " injustiça social e direitos iguais". 
Porém por qual meio eles
 lutam por isso !? Vale de tudo no
comunismo, a corrupção, o assassinato,
roubo, violência, entre tantas outras
ações perversas.  Pra eles o povo não é
ninguém, para eles o que importa é os
bens materiais, o dinheiro, o capitalismo.
O que está acontecendo no nosso país é
bem simples de se entender. Não é briga
somente do governo atual entre algum
outro partido ou governador ou briga de
poderes. A guerra é entre o Cristianismo
e o Comunismo/Socialista.

O discurso dos comunistas sempre é a
favor do povo e dos direitos iguais,
porém a verdadeira intensão deles é o
dinheiro. E por qual meio vão conseguir
isso? não importa quem vai ser atingido
e qual método vão usar! Vemos a mídia e
partidos políticos batendo em cima do
governo atual, batendo em cima dos
cristãos e dos princípios da palavra de
Deus, e por que?! Simples, o governo que
atualmente está comandando o Brasil
prega o que; Brasil acima de tudo e
DEUS ACIMA DE TODOS!  Isso significa
claramente que queremos sim acabar
com o comunismo, que prega ideologia
de gênero, aborto, corrupção e
pensamento marxista, entre outros
alinhamentos! "Esses partidos e suas
legendas aliadas representam a mesma
ideologia comunista que promoveu e
promove genocídios e fome em todos os
lugares do mundo onde se instalou,
sempre por meio de força ou por meio
de engodo e de dissimulação".
Site Critica Nacional

Esses outros políticos sempre apoiaram os países comunistas (como a Venezuela e
China) eles são declarados aliados a esses comunistas como eles mesmos já
defenderam a ditadura do comunista venezuelano Nicolás Maduro!  Vamos abrir
nossos olhos! Lutar pela vida, pela família, pelo correto e principalmente pelos
princípios e valores de Deus, é um dever do cidadão de bem e dever de um
representante de Cristo aqui na terra. Você quer um país justo e abençoado?

@igrejaevangélicaaviva @igrejaavivanacoes 

Novo titular da Justiça é Pastor evangélico e
tem interlocução com ministros do STF.

 
Mendonça foi escolhido pelo presidente
Jair Bolsonaro para o lugar de Sérgio Moro.
Nomeado para o Ministério da Justiça,
André Mendonça, que até esta segunda-
feira (27) ocupava o cargo de advogado-
geral da União, tem pós-graduação em
direito pela Universidade de Brasília (UnB)
e é Pastor na Igreja Presbiteriana
Esperança, em Brasília.
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Ele é doutor em estado de direito e governança global e mestre em
estratégias anticorrupção e políticas de integridade pela Universidade
de Salamanca, na Espanha. Mendonça também já ganhou o Prêmio
Innovare, que premia boas práticas do poder Judiciário.
O novo ministro, que como titular da AGU participou das sessões do
Supremo Tribunal Federal (STF) e manifestou as posições da União em
processos na Corte, tem interlocução com ministros do tribunal. Ele
tinha sido escolhido para o cargo na AGU ainda na transição para o
governo de Bolsonaro, logo após a eleição, em novembro de 2018.
 

O ministro do Gabinete de
Segurança Institucional, Augusto
Heleno, terça-feira (28) em uma
rede social que indicou ao
presidente Jair Bolsonaro o nome
de Frank Márcio de Oliveira para
ser o novo chefe da Agência
Brasileira de Inteligência (Abin).
Frank Márcio ocupa o cargo de
diretor-adjunto da agência. Se tiver
o nome confirmado por Bolsonaro e
for aprovado pelo Senado,
substituirá Alexandre Ramagem na
função.
A Abin é um órgão da Presidência
da República, vinculado ao Gabinete
de Segurança Institucional. Cabe à
agência fornecer ao presidente e
seus ministros informações sobre
segurança do Estado e da sociedade
para a tomada de decisões por parte
do Executivo. 

Ramagem foi nomeado por
Bolsonaro como novo diretor-geral
da Polícia Federal na vaga de
Maurício Valeixo, cuja exoneração
motivou o pedido de demissão do
então ministro Sergio Moro,
substituído por André Mendonça,
que deixou a Advocacia-Geral da
União para assumir a pasta da
Justiça e Segurança Pública.
 

O ministro da Saúde, Nelson Teich,
afirmou que "não vai existir qualquer
medida intempestiva" com relação à
política de isolamento social empregada
para conter o avanço do coronavírus. 
"O Brasil é um país heterogêneo.
Certamente, em cada região do país a
gente vai ter medidas diferentes. Isso
tudo vai ser trabalhado no detalhe. Não
vai ter nenhum tipo de ação que não
tenha sido pensada", disse.
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Heleno diz ter indicado a Bolsonaro diretor-adjunto
da Abin para chefiar o órgão

Coletiva com o Novo
Ministro da Saúde 

Assista a coletiva completa
clicando na imagem.
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O governo federal autorizou a
contratação temporária de
servidores públicos aposentados e
militares de reserva para o INSS
(Instituto Nacional do Seguro
Social). A decisão está publicada no
DOU (Diário Oficial da União) desta
terça-feira (28). 
Foram disponibilizadas 8.230
vagas, sendo 7.400 delas para
atendimento e serviços
administrativos. 
O prazo de publicação do
chamamento público para as vagas
é de seis meses, se iniciou nesta
terça-feira. A seleção será realizada
com base nos pré-requisitos do
documento.

 
.
 

 

Segundo o texto no DOU,
 "as despesas com as contratações
correrão à conta das dotações
orçamentárias consignadas no
Grupo de Natureza de Despesa -
GND
 "1 - Pessoal e Encargos Sociais",
condicionadas à declaração do
respectivo Ordenador de Despesa
quanto à adequação orçamentária e
financeira com a Lei Orçamentária
Anual e compatibilidade com o
plano plurianual e com a Lei de
Diretrizes Orçamentárias".

Teich participou pela primeira vez nesta
segunda-feira (27) de uma entrevista
coletiva técnica, apresentando números
sobre a crise da COVID-19.
Nelson Teich disse que o governo buscará
conhecimento de outros países que já
passaram da fase que o Brasil está na
pandemia, a fim de descobrir quais medidas
funcionam. O ministro argumentou que a
heterogeneidade do país será levada em
consideração para a condução da crise.
"Provavelmente vamos ter iniciativas
diferentes às vezes opostas em regiões
diferentes", disse.

No início da coletiva de imprensa, o ministro da Saúde disse que a
preocupação com a infraestrutura de atendimento é a “prioridade absoluta”
do governo. “Cuidar das pessoas e salvar o maior número de vidas”, definiu.
O ministro defendeu que esse trabalho seja compartilhado com os estados e
muncípios. Segundo Teich, nesta semana ele começará a se reunir
com governadores e secretários estaduais e municipais de Saúde.
Teich ainda anunciou uma parceria com o Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE), para organizar como os testes para a COVID-19 serão
aplicados na população brasileira. "Em relação a quem testar, como testar e
quando testar, a gente está trazendo o IBGE para nos ajudar a definir qual é
a melhor amostra da população pra ser testada", explicou.
Para assistir toda a coletiva, click na imagem e assista agora mesmo!
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Governo autoriza
contratação temporária de

militares para INSS
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O Brasil é um País muito vasto e de diversas
realidades diferentes, de uma cidade pra
outra tem muita diferença, entre cultura,
costumes, podemos também dizer
economicamente.
 

 

Não podemos generalizar e querer as mesmas
medidas feitas em outros países para uma
realidade diferente que é no Brasil.
 
Podemos pegar exemplos e algumas formas para
trabalhar em cima daquilo que outros países
fizeram, sim podemos, mas precisamos ter uma
visão mais ampla sobre isso.
Querido leitor, tenham em suas mãos fatos,
realidade e coesão, e aqui no  JOAN e no
Ministério Aviva Nações você terá.
E queremos também sua opinião, comente sobre
tudo isso em nossa página no facebook, dê seu
depoimento em nosso post, interaja conosco, pois
sua voz aqui, será ouvida ou melhor dizendo,
lida! 
 
 Jornal Online Aviva News
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Chá de louro com camomila:
melhora o sono, evita gripe e

fortalece o sistema imunológico.

Este chá de folhas de louro com
camomila é calmante e ajuda a
fortalecer a imunidade.
Chás de plantas medicinais são
excelentes para cuidar da saúde.
Além de ter sabor revigorante, os chás
caseiros podem ser feitos com diversos
tipos de ervas medicinais, que
proporcionam vários benefícios ao
organismo.

Com o consumo você consegue: aliviar
dores, evitar problemas de estômago e
digestivos amenizar, sintomas de gripes
e resfriados melhorar a sua noite de
sono, baixar febre , tratar inflamações e
muito mais.
Benefícios do chá de louro traz
inúmeros benefícios para o organismo,
já que possui vários antioxidantes,
como: vitamina A , vitamina C, ácido
fólico e entre outros.
 

Como se prevenir do
coronavírus?

Higienização das mãos e de
superfícies são fundamentais para
evitar transmissão, de acordo com
infectologistas.
A prevenção contra a transmissão
do novo coronavírus exige cuidados
simples no dia a dia, como a forma
correta de lavar as mãos, espirrar e
tossir.
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Com a nova rotina do nosso dia ao qual estamos
enfrentando, a igreja Evangélica Avivamento para as
Nações oferece um banquete espiritual.  Notícias e
Entretenimento para você e sua família. Fique agora
com os links de todas as nossas plataformas digitais e
tenha também notícias e novidades das mais novas
plataformas:

Com as rotinas mudadas em nosso dia
a dia, a Igreja Evangélica Avivamento
para as Nações está proporcionando

cultos ao vivo pela plataforma
de lives do facebook da igreja. 

Com os Apóstolos Rowilson e Cristiane
Oliveira trazendo uma palavra de

fé, oração e muita mais.
              click na foto e acesse já!

RÁDIO WEB
 AVIVA NAÇÕES

A web rádio também contará com
programação especial:

com notícias, informação, palavra
de Deus e louvor, para trazer tudo
que você e sua alma precisam no

dia. 
    " WEB  RÁDIO AVIVA  NAÇÕES,  
     24 hrs sintonizando você na     

 presença de Deus ".

O canal que oferece vídeos
como: 

Programa transformando
vidas, Vídeos para jovens,

Conteúdo infantil,
Documentários 
e muito mais. 

Acesse clicando na foto e fique por dentro!

RÁDIO WEB
 AVIVA NAÇÕES

Live no Facebook

 PLATAFORMAS DIGITAIS

Culto Online 

JORNAL ONLINE
AVIVA NEWS

Últimas notícias do Brasil,
Mundo e do Avivamento.
De forma Rápida e Prática .

Canal TAN
 - TV AVIVA NAÇÕESTV AVIVA NAÇÕES

#CURTA #COMENTA #COMPARTILHE

ATIVE O SININHO 

Canal TAN
 - TV AVIVA NAÇÕES

Click aqui e fique sintonizado

AVIVA NEWS
JORNAL ONLINE

Todas ás
Segundas feiras,
Quarta feiras e
Sextas feiras.

Live no Facebook

COLUNA EXTRA
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