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A Vigília deu início com os Apóstolos, logo
após foi passado um vídeo falando do fim dos
tempos, o que vai acontecer foi um despertar
na vida das pessoas e  para aqueles que já não
estão acreditando nas coisas que estão
acontecendo ao redor do mundo, muitos sinais
conforme descrito na palavra de Deus vem se
cumprindo, foi algo muito impactante e mexeu
com muitas pessoas.
Durante toda a Live todos que acompanhavam
puderam ouvir grandes testemunhos de curas
de pessoas que foram  diagnosticados com a
Covid-19 e foram curados para a honra e glória
do Senhor. Tivemos o depoimento do Pastor
Domingos diretamente da África trazendo uma
palavra de Fé que esta localizada no livro de
Hebreus 11:1, onde retrata que sem fé é
impossível agradar á Deus, que devemos viver
pela fé e isso ele e todos os discípulos de Jesus
que moram ali estão vivendo isso, crendo que o
Senhor está guardando cada um e trará a
vitória.
Também tivemos o testemunho do irmão
Jardel que esta há dois anos fazendo um
trabalho missionário em Campos Gerais que
vem crescendo através de perseverança,
renúncia, e orações, trouxe testemunhos e
experiências vividas por ele, embrionários e
discípulos.
Hoje estamos completando 100 Lives
Ininterruptas, onde a palavra de Deus vem
alcançando muitos lares, cidades, estados e até
mesmo países, tivemos nesta vigília pessoas
que pela primeira vez participaram do Egito e
outras já alcançadas no Japão, um verdadeiro
agir de Deus é a palavra sendo levada através
das Lives em lugares onde fisicamente não
poderíamos chegar neste momento.

Durante esta semana quem acompanhou as Lives pode aprender a respeito do Terceiro
céu, onde o primeiro e segundo céu podemos ver com nossos olhos físicos, mas o
terceiro é visto espiritualmente, é onde nosso Pai e Senhor mora e no momento correto
virá buscar sua igreja, devemos nos preparar á cada dia para o seu retorno, pois o noivo
virá buscar á sua igreja.

Houve outra surpresa também que foi o Pastor Renan e o embrionário Marcos juntamente
com as líderes de equipe cantando o Rap do Avivamento, o que foi algo sobrenatural ver as
líderes das equipes  fazendo os backs vocals deste louvor abençoado. E assim a vigília foi

encerrada com o grupo de louvor Revive Nations Group com mais louvores, uma noite
maravilhosa na presença de Deus.
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NOTÍCIAS DO AVIVAMENTO

Ebenézer, Até aqui o Senhor tem nos ajudado!
Eis que cedo venho e está comigo a minha recompensa,

para retribuir a cada um segundo a sua obra.  
Apocalipse 22:12 

A SEMANA DO AVIVAMENTO

#VIGILÍATERCEIROCÉU
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Olá meus queridos irmãos, Isaac falando
aqui. 
É com sorriso no rosto que venho aqui
dizer sobre o privilégio de fazer parte
deste grupo de construções e reformas... o
grupo dos "levitas". 
Talvez você já conheça as passagens
bíblicas onde o nosso Deus, separa, dentre
os seus servos, aqueles que cuidariam de
seu templo sagrado. 
E é exatamente isso que este grupo realiza:
Trabalhamos construindo e reformando
edifícios para o nosso Deus, visando
sempre um projeto específico, contando
sempre com a direção e supervisão do
Ap. Rowilson, que juntamente conosco,
tem dedicado tempo e toda sabedoria para
concluirmos obras que servirão para algum
fim especial em nosso amplo
ministério.  Além de podermos obedecer e
servir ao SENHOR DEUS, estamos sempre
fortalecendo e aconselhando uns aos
outros através dessa comunhão em
equipe, e isso faz com que todos os
momentos com este grupo sejam
tremendamente importantes e
satisfatórios para mim, e assim, o retorno
aos nossos trabalhos fica com um gostinho
ainda mais especial.  Que grande bênção
de Deus é fazer parte disso! Enfim, gostaria
de deixar meus agradecimentos aos
colaboradores deste lindo Jornal, aos
apóstolos e para este grupo muito ungido
dos Levitas. Um abraço a todos e até breve.

Paz a todos Meu Nome é Lucas Macário,
primeiramente gostaria de agradecer a
Deus pela rica oportunidade de estar ali
no grupo dos Levitas e também
agradecer aos nossos Apóstolos. Ser um
Levita na casa de Deus e estar
trabalhando ali com o Apóstolo e os
irmãos é uma coisa maravilhosa.
Estamos retornando aos poucos com o
grupo de Levitas, é uma grande
felicidade poder estar com os irmãos
em comunhão, trabalhando para o Pai,
traz muita alegria e Deus nunca deixou
faltar nada, graças a Deus! Um Abraço a
todos os Levitas e irmãos da Igreja
Evangélica Avivamento para as Nações.
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Um pouco mais de 3 meses os levitas vem
aguardando a volta das atividades das obras
do Avivamento. Claro que um servo de Deus
nunca fica parado. Mas pelas orientações e
normas as atividades foram suspensas, e aos
poucos retornando parcialmente. Mas neste
final de semana os Levitas voltaram as suas
atividades (cumprindo todas as normas de
saúde) e com muita alegria. Na Igreja Sede de São Paulo alguns Levitas

retornaram para a reforma que está sendo
feita no local, e uma equipe foi para o
Espaço EL Roi no Embú das Artes- - SP
para a continuação da construção. 
Claro que o Jornal Online Aviva News foi
até um dos locais das obras para Registrar
a volta das atividades dos Levitas.
 E eles nos deram uma entrevista bem
bacana, acompanhe agora:

RETORNO DOS LEVITAS

Isaac Martins Lucas Macário

Paz! Está sendo muito bom retornar as
atividades, está sendo pouco a pouco, mas já é
uma vitória. 
 
Mas logo, logo, todos os levitas irão voltar a
obra do Senhor Jesus Cristo. Já é uma vitória
também poder estar com os irmãos, pois
muitas vezes não víamos os irmãos, hoje a
gente se vê, trabalhando junto. Glória Deus por
essa oportunidade!

Kelvin Silva

Igor Campos
Paz irmãos! Para mim tem sido uma

experiência marcante, porque a
expectativa nossa era muito grande para
voltar a nossa rotina. Estar na comunhão

dos irmãos, na adoração, trabalhando, um
ajudando o outro, exortando um ao outro,

a rotina a qual fazia parte das nossas
vidas. A expectativa nossa agora é ter o
nosso Apóstolo junto conosco, claro que

ele sempre tem nos orientados através do
WhatsApp, direcionando a nossas vidas.

Mas nada melhor do que ele presente
conosco na obra. E graças a Deus, Deus

tem dado mais uma oportunidade de nós
estarmos ali trabalhando. Eu mesmo

estive principalmente na igreja sede. A
gente sempre sente aquele amor, aquele
carinho de Deus mesmo, trabalhando ali

em cima do púlpito ou até mesmo
arrumando o banheiro, pintando uma
parede, e graças a Deus esse amor, na

quarentena não saiu, Deus permitiu que o
amor Dele permanecesse em mim nesses

tempos. É o mínimo que poderíamos fazer
para Deus, de tantos cuidados que o nosso

Deus tem para conosco. Agradeço aos
Apóstolos por cada oportunidade neste

ministério que nos ensina a ser um
verdadeiro guerreiro!  
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E já que estamos falando de pessoas
recuperadas, temos um caso que aos
olhos humanos seria impossível
obter uma cura. Paciente de 86 anos
diabético, cardiopata e
hipertenso apresentou sintomas do
Covid-19, foram realizados 2 testes
com resultado negativo, porém após
uma semana voltou a se sentir mal,
foi levado ao hospital e ao realizar
novo exame foi constatado o vírus,
embora com sintomas leves foi
internado, 
onde seguiu em observação, foram
20 dias de internação, e neste período
sofreu um AVC, a permanência se deu
devido o AVC. Foi um milagre, vimos
o agir de Deus, afirmou a neta do Sr.
José, o que era impossível para a
medicina, ele nos surpreendeu. Foi
curado do vírus e não ficou com
sequelas do AVC. Recebeu alta sem
precisar ficar em isolamento, pois
estava curado e sem risco de
transmitir o vírus. Podemos ver
nitidamente a mão de Deus nesta
cura e em muitas outras que já
puderam ser acompanhadas aqui no
JOAN.
  

Mas a Pandemia do Coronovírus vai além de
uma Pandemia, uma guerra contra a morte.
Sabemos que toda guerra causa uma
mudança drástica na forma de ir e vir, de
compra e venda, estilo de vida e
comportamento social. A Pandemia do
Coronavirus, pode ser uma guinada para
uma mudança histórica na civilização
mundial.  Nossa forma de compra e venda
mudou, nossa liberdade de ir e vir foram
limitadas e impostas a regras, nossa forma
de se comunicar, os avanços tecnológicos
para acessos e monitoramentos são cada vez
mais estudados e colocados em prática.

Um estudo da Universidade de Harvard,
publicado na revista Science, mostra que o
isolamento, ainda que intermitente, deve se
perpetuar até 2022 em várias partes do
mundo, se não surgir uma vacina.
Se observamos o Estado volta a ser a grande
força protetora, a única capaz de criar um
sistema robusto para dar segurança ao
cidadão, garantindo a saúde, a educação e o
incentivo à pesquisa científica. A saúde
pública ganhará prestígio porque a maioria
das pessoas dependerá dela para sobreviver.
Já se fala na criação de um novo Estado-
Nação que não pode ser comparado com as
democracias ocidentais e 

 com os populismos nacionalistas
atuais e que se funda na maior
eficácia e na capacidade de gestão
para enfrentar uma situação de
emergência. Novos modelos
autoritários também podem se
desenvolver e se espalhar para
garantir a ordem e o controle social.
As escolhas que fazemos nesta crise
da Covid 19, é como se fosse um
molde para os próximos anos no
mundo todo.

SAÚDE E POLÍTICA 

Brasil ultrapassa
EUA em pacientes curados

Brasil assume o 1º Lugar de pacientes que
se recuperam do novo coronavírus no
mundo, de acordo com a informação
passada pela Universidade norte-
americana Johns Hopkins o número é de
660.469 pacientes recuperados,
ultrapassando os Estados Unidos que
contabiliza 656.161.

Paciente de 86 anos
diabético, cardiopata , e

sofreu AVC é
milagrosamente curado

da Covid - 19

Uma Nova Ordem Mundial, 
Pós Pandemia

São Paulo, 29 de Junho de 2020
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Com 1,1 bilhão de habitantes, a Índia é
palco de perseguição á uma minoria.  
10º lugar na Lista Mundial da Perseguição
(LMP) 2020, o mesmo da LMP 2019.
Converter-se ao cristianismo, quando se
vem de uma família hinduísta  é suportar
o peso da perseguição na Índia e estar
constantemente sob pressão para
retornar ao hinduísmo. Muitas vezes, os
cristãos ex-hindus são agredidos
fisicamente e até mortos.
 
Em depoimento ao projeto Portas
Abertas, a Seree, menina indiana, hoje
com 12 anos declarou a perseguição que
tinha dentro de sua casa. 
 
 A polícia indiana revista reuniões cristãs, emitem

ameaças aos cristãos, se recusam a registrar
queixas relatadas por cristãos e dão asilo a
extremistas hindus.
Quando nossos irmãos querem registrar uma
queixa, em 90% dos casos a polícia local se recusa
a fazê-lo. Os policiais também têm uma reputação
de brutalidade, batendo e maltratando cristãos sob
custódia.
 
Outro grande problema social para os cristãos na
Índia é a presença dos maoístas, mais conhecidos
como naxalitas. Os cristãos que vivem em áreas
sob o controle naxalita são constantemente
monitorados e não podem praticar a fé em público.
 
2 Timóteo 3:12 – “De fato, todos os que desejam
viver piedosamente em Cristo Jesus serão
perseguidos”
Oremos pelos nossos irmãos! 
 
 

O BRASIL E A 
NOVA ORDEM MUNDIAL: 

 O ministro das Relações Exteriores,
Ernesto Araújo, afirmou ao presidente
Jair Bolsonaro e aos colegas ministros
que o Brasil fará parte de um grupo de
seis países que vai "definir a nova ordem
mundial" depois de passada a pandemia
do coronavírus. A projeção do chanceler
foi apresentada em reunião ministerial
em 22 de Abril, na sede do governo.

Eu estou cada vez mais convencido de que o
Brasil tem hoje as condições, tem a
oportunidade de se sentar na mesa de
quatro, cinco, seis países que vão definir a
nova ordem mundial", afirmou Araújo. Na
análise do chanceler, o pós-pandemia será
semelhante ao pós-guerra. "Assim como
houve um conselho de segurança que
definiu a ordem mundial, cinco países
depois da segunda guerra, vai haver uma
espécie de novo, é conselho de segurança e
nós temos, dessa vez, a oportunidade de
esta nele.
Araújo diz prever que surja nesse contexto
uma "nova globalização", que, para ele será
focada na liberdade e em "valores".

Matéria Jornalística e Produção de Texto:
Gabriela Machado
Fonte para Pesquisas: Isto é// Valor Economico

“Eu tinha apenas 11 anos. Quase
todas as vezes que ia à igreja,
meu irmão e pai me batiam.

Então, me deram algumas
roupas e me jogaram na rua.

Meu pai disse: ‘Você não é mais
nossa filha’.”

Perseguições de
 cristãos na Índia

Fonte: Portas Abertas
Matéria e Produção de Texto: Talita Andrade
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Exemplo dessa violência é a jovem Jamila,
de um país da Ásia Central. Por pertencer a
uma família muçulmana muito pobre e
dividida (a jovem foi abandonada pelo pai
ainda muito cedo e sua mãe casou-se
novamente), ela foi obrigada, aos 16 anos,
a se casar com um muçulmano muito mais
velho. Ela já era convertida ao
cristianismo quando saiu de casa e seu
marido, ao descobrir sua nova fé, a
espancava e abusava dela diuturnamente
“Ele me batia até que eu perdesse os
sentidos”, conta. Após dois anos
enfrentando todo tipo de violência e
privações, Jamila reuniu coragem e fugiu
de casa. Ela conta que a princípio ficou
escondida na casa de irmãs de uma igreja
secreta que a resgataram das ruas. Com o
tempo, e o fim das ameaças do marido à
família, ela retornou à casa de sua mãe.
Hoje, apesar das marcas físicas e
psicológicas deixadas pela violência e
perseguição, Jamila retomou sua vida,
trabalha como babá e se encontra
frequentemente com suas irmãs da igreja
cristã que se reúne secretamente em sua
cidade. Ela ainda é perseguida por sua
família que não aceita sua nova fé.

@igrejaavivanacoes @igrejaevangélicaaviva

Existem várias formas de perseguição
escondida contra mulheres cristãs,
como por exemplo: violência sexual,
casamento forçado,  estupro,
humilhação, fuga e divórcio forçado e
a perda da guarda dos filhos. 
Pra terem uma ideia em 35% dos
países onde há esse tipo de
perseguição, as mulheres quando
aceitam a Jesus, são abandonadas
pelo esposo, sendo obrigadas a morar
na rua perdendo assim a custódia dos
filhos. 

 
O corpo humano é como
uma máquina complexa e
perfeita. Composto por
diferentes partes, como
pele, músculo, órgãos,
ossos, etc.
Vamos listar 15 coisas que
apostamos que você não
sabia sobre seu corpo.
Tenha uma pequena aula de
anatomia humana.

 
Tv Aviva Nações - TAN www.avivanacoes.com.br
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Mulheres cristãs enfrentam 
perseguição escondida

2 Timóteo 2: 12. Se sofrermos,
também com ele reinaremos; se o

negarmos, também ele nos negará;
13. Se formos infiéis, ele permanece
fiel; não pode negar-se a si mesmo.

Um exemplo de fé e perseverança. Oremos por nossas irmãs. E que o evangelho chegue
cada vez mais. Mas se possível,  doe alimentos, vestimentas e ofertas para os Cristãos

perseguidos!

Conhecimentos Gerais: VOCÊ SABIA?

15 coisas que você
não sabia sobre o
corpo humano

Pesquisa e Matéria Jornalística:Gabriela Machado 
Produção de Texto:Talita Andrade

Fonte e Fotos:Portas Abertas

Pesquisa e Matéria:Kátia Cristina 
Produção de  Texto: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 TEM, ATRAVÉS DAS PLATAFORMAS DIGITAIS
VOCÊ PODE ALCANÇAR MUITAS ALMAS E EXPANDIR O
REINO DE DEUS! VEJA AGORA ALGUMAS DAS FORMAS DE
EXPALHAR 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!
 

24h conectando você ao Reino
de DEUS. 

Ouça a Web Rádio 24h, com
programações ao vivo das 9h
ás 18h. Mande seu recadinho,

grave  seu áudio. Participe
desta programação

abençoada. 
Mande o link para seus

contatos assim todos podem
ouvir e serem edificados
através da Web Rádio! 
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