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A internet não tem barreiras geográficas, não limita a distancia de uma pessoa a outra é livre
para qualquer tipo de conteúdo, desde as más as boas. 
De fato estamos vendo um Avivamento acontecendo e o Evangelho se alastrando como nunca. 
Já mostramos aqui várias formas de envagelismo online, conteúdos de reportagens de alcance
mundial, entre outros. 
Hoje no Notícias do Avivamento, vamos comprovar como dá sim, para alcançar vidas para o
Senhor Jesus através das suas redes socais!

Nas redes sociais é possível fazer novos
amigos, reencontrar amigos, criar um
relacionamento, torcar experiências
entre outros. 
Mas as redes socias também é uma
ferramenta de evangelismo.
E isso os guerreiros do Avivamento tem
feito. Veja agora:
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Evangelista Katia Cristina estava com Maria, uma das vidas
que estava sendo alcançada no Aviva Lar.

Através das lives tem sido consolidada e impactada pela
palavra de Deus.

Maria foi ao culto presencial neste último domingo. 
Toda a célula se alegrou pela sua ida ao Culto!

Maria começou a participar da lives, e hoje junto com sua
família assiste e não perde uma, e marca muitos 

amigos e familiares. 

(Maria a esquerda e Evangelista Katia a direita)

Edilson foi uma vida alcançada através das Redes
sociais. Kauan e sua líder Lígia Caetano tem sido de
suma importância no papel de missionário online

na vida de Edilson. 
Ele que também esteve no culto presencial, e tem

ido também para as vigílias.
(Ligia a esquecer, Edilson no meio e Kauan ao lado direito da tela)

Tina que mora em Casa Verde é tia da 
Evangelista Letícia. 

Evangelista usou usas redes socias e alcançou sua tia.
Desde da primeira live, Tina tem acompanhado as
lives e neste último domingo na igreja Sede de São
Paulo ela estava presente. Para ela tem sido uma
benção e feliciadade participar do Avivamento!

( Evangelista Letícia ao lado esquerdo e Tina ao lado direito da tela)

Samanta de Regente
Feijó - Sp, foi uma dos

alcances através das
redes sociais de

Gabriela Machado.
Através do Facebook

ela alcançou Samanta.
Desde então ela tem

acompanhado e
participado das lives, e

sempre tem sido
orientada e

participando por
mensagens.

Renaldo um Jovem que também através das
Redes Sociais tem sido impactado pela palavra
de Deus. Através do seu amigo Rodrigo Silva,

conheceu as lives e tem conhecido as
plataformas do Avivamento.Produção de Texto Gabriela Machado 
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As lives do Avivamenrto  tem tido um grande
alcance em países, cidades e bairros. E nesta

semana as Lives tem proporcionado aos
internautas que acompanham as lives, a

participarem ainda mais, comentando de
que local estão assisnto a live e tem surgido

muitas vidas de vários lugares que tem
acompanhado fielmente as lives do

Avivamento. Veja agora alguns comentarios:

ALCANCE DAS
LIVES NAS 
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E claro que não poderíamos 
deixar de falar da web rádio,

Que tem tido um grande alcance. 
Vamos ver alguns comentários:
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O secretário de Estado de Saúde Gilberto
Figueiredo demonstrou preocupação com
a possibilidade de retorno das aulas
presenciais em instituições de ensino do
Estado, suspensas desde Março por conta
da pandemia da Covid-19.
Especialmente entre as escolas
particulares, existiria uma grande pressão
para a retomada, em razão de muitas
unidades acumularem prejuízos
financeiros por conta da paralisação.
“Tenho uma visão muito pessimista sobre
o controle do vírus, face ao
comportamento que vejo da população. 

A classe econômica acha que tem que abrir
tudo, há pressão para voltar as aulas. Se
isso ocorrer, a coisa vai piorar muito e aí
teremos que chorar pelo falecimento de
crianças, que neste momento estão
protegidas”, disse o secretário.
As crianças não são as mais vulneráveis ao
vírus, mas elas transmitem, movimentam
o vírus. Criança vai ter contato com alguém
infectado, vai levar a infecção para dentro
de casa e infectar os que são vulneráveis:
pais, avós. Com a volta às aulas, imaginem
quantas mil crianças teremos como
‘transportadores do vírus’ à disposição”, e
finalizou com essas palavras.

Fonte : 163 notícias
Imagem: Folha 5

Pesquisadora: Ev. Katia Cristina
Texto: Talita Andrade

 

Vacina contra a covid-19 pode
estar no SUS em Janeiro de 2021

Governador de São Paulo, João Doria,
disse nesta segunda-feira (27) que a
vacina contra a covid-19 pode estar
disponível para a população à partir de
Janeiro de 2021. 
“Se os testes forem concluídos com
bons resultados, ela já poderá ser
produzida, mediante autorização da
Agência Nacional de Vigilância
Sanitária, na segunda quinzena do mês
de Novembro, ou nos primeiros dias de
Dezembro. Aí teríamos uma quantidade
necessária para iniciar a imunização de
brasileiros de todo o país no início de
Janeiro de 2021 pelo Sistema Único de
Saúde“, disse Doria em entrevista à
Rádio Itatiaia na manhã desta segunda.
O Instituto Butantan lidera no Brasil os
testes da CoronaVac, uma das mais
promissoras do mundo e desenvolvida
pelo laboratório chinês Sinovac
Biotech.
A vacina em teste no Brasil está na
chamada fase 3 em que um grande
número de pessoas participa do estudo
para comprovar a eficácia. Na última
terça-feira (21) a primeira voluntária
brasileira, uma médica do Hospital das
Clínicas (HC) de São Paulo, recebeu
uma dose. A previsão é de que todos os
testes sejam concluídos até Outubro
deste ano.

Deixando sua marca na história, a covid-19
tem forçado empresas de pequeno, médio e
grande porte, em todo o mundo, a
transformarem sua maneira antiga de
exercerem suas tarefas como organizações
lucrativas. 
Assim sendo, muitas dessas organizações já
estão mudando radicalmente suas filosofias
de trabalho. Há aqueles que acreditam que o
mundo pós-covid não será mais aquele
anteriormente tão conhecido por nós. 
O diretor geral da  Alphabet e da empresa
Google, Sundar Pichai, afirmou:
"A medida que as economias começam a
abrir está claro que estamos voltando para
um mundo muito diferente daquele que
deixamos”.
Com isso, algumas empresas preparam um
novo estilo de vida no que se refere a
prestações de serviços e funções de seus
empregados, como por exemplo: 
•Usarem plataformas de colaboração virtuais
e vídeo-conferências para o trabalho.
•Usar comunidades virtuais para o serviço,
entre outros.

Jornal Online

AVIVA NEWS

Tv Aviva Nações - TAN www.avivanacoes.com.br@igrejaavivanacoes 

Saúde e Política 

@igrejaevangélicaaviva

Fonte: Exame
Foto: Google
Pesquisadora: Rosário Regiane
Texto: Talita Andrade

Possíveis Mudanças no
Trabalho

Fonte / Imagem: CIO.com.br
Produção de texto: Isaac Martins

Com a volta às aulas, iremos chorar pelo falecimento de
crianças”, diz secretário da saúde de MT sobre a pandemia

NOTÍCIAS INTERNACIONAIS 

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


Momento Kids traz para vocês as fornalhas das nossas crianças! 
Um tutorial feito através da vida da professora Luciclaudia,

 
Vídeo encontrado no nosso canal Tv Aviva Nações. 

Avivamento para as Nações não tem deixado ninguém para trás! 
Mesmo nesse momento de distanciamento, o Avivamento tem investido
nas vidas dos pequeninos profetas do presente. Acompanhe depoimentos

de algumas das nossas crianças. 
 

Rowilson: Foi uma honra para mim fazer
a fornalha, eu gostei muito de fazer, não
só a fornalha, mas gostei de fazer a
arcar de noé e o quebra-cabeça, eu
gostei muito. É uma benção, que é muito
importante fazer as atividades do
Avivamento

 
Vitória: Foi muito importante fazer o
tutorial do Avivamento , que é um

divertimento nesta quarentena

Mateus: foi uma benção faz esse tutorial.

MOMENTOkidskidsMOMENTO
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Matias: é muito importante para a gente.

Fazer parte da Equipe Resgatando tem sido uma grande honra pra
mim, tem sido um grande crescimento também, quando comecei na

equipe eu era uma Líder embrionária hoje sou uma Líder
estratégica, Deus honrou minha vida ministerial.

Diante do momento que estamos vivendo eu pude ter mais uma
oportunidade na Mídia Infantil, de estar fazendo os fantoches e os

tutoriais para o canal no Youtube, agradeço a Deus e aos Apóstolos
pela oportunidade, tenho visto o resultado deste trabalho na vida de

cada criança, é maravilhoso estar no Ministério que nos dá
orportunidade de crescimento.

Através dos vídeos temos alcançado muitas crianças ee famílias pra
Jesus e eu louvo a Deus pela oportunidade

Depoimento da nossa professora e
protagonista dos tutoriais,

Luciclaudia

Entrevistas e Matéria 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 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!

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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