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Próxima Edição 
SEGUNDA FEIRA

HOJE: 
PALAVRA DOS APÓSTOLOS:

INTERCESSÃO COM INTENSIDADE

O PODER DAS REDES SOCIAIS 
E DO COMPARTILHAR 

QUANTAS PESSOAS 
NAVEGAM NA INTERNET?

PROJETO AVIVA ONLINE :
DEPOIMENTOS REAIS DE VIDAS

TRANSFORMADAS PELAS 
REDES SOCIAIS.
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http://app.mobileradio.com.br/app/WebRadioAvivaNacoes
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.
A) Oração é falar com Deus,
dirigir a Ele palavras ou
pensamentos.

B) Súplica = Oração feita com
insistência e submissão,
Qualquer pedido que se faz
insistente e
permanentemente. 

C) Intercessão 
"Os céus são do Senhor, mas a
terra Ele a deu aos filhos dos
homens." (Salmos 115:16) 

DEUS NÃO VIOLA JAMAIS 
A SUA PALAVRA

Ele respeita a criatura que fez,
e as escolhas que o homem
faz. Deus fez o homem
semelhante a Ele, com
capacidade de escolha, e o
respeita como tal.

D) O que é clamor? 
Em muitos textos, temos o
uso da palavra clamor.
Vejamos um exemplo: 

"Ouviste a minha voz; não
escondas o ouvido aos meus
lamentos, ao meu clamor"

(Lamentações 3:56). 

Clamor é um tipo de oração
mais urgente, feita
geralmente em momentos
difíceis e complexos da vida.

DEUS interfere na vida do
homem a seu próprio pedido.
Ele tem falado pela boca dos
que estão em aliança com Ele,
revelando qual é o seu desejo
para a vida dos homens.

Intercessão é dar à luz no Reino
do Espírito às promessas e
propósitos de Deus. 

Esse é o propósito da
intercessão a qual Paulo
refere-se: 

1) "O qual deseja que todos os
homens sejam salvos e cheguem

ao pleno conhecimento da
verdade."

  1 Timóteo   2:4   ARA  

2) "Pois há um só Deus e um só
mediador entre Deus e os

homens: o homem Cristo Jesus".
  1 Timóteo   2:5   NVI
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PALAVRA DOS APÓSTOLOS 

"Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações,
intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens".

  1 Timóteo   2:1   
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Quanto tempo as pessoas passam navegando? 
O que elas tanto procuram nas plataformas digitais? 
O Brasil está em terceiro lugar do mundo no tempo de uso de internet diário: são 9 horas e 14
minutos, atrás apenas da Tailândia (9h38m) e Filipinas (9h29m). A maioria das pessoas 
 buscam conteúdos para entreter, para aliviar e distrair.  As redes sociais mais usadas no
planeta, segundo o site Statista, são: Facebook, Youtube, Whatsapp, Facebook Messenger,
WeChat e Instagram. 

Muitas pessoas buscam socorro, desabafar e procurar aconselhamentos nas redes sociais. 
É de suma importância saber o que temos publicado em nossas redes sociais.  
Muitos conteúdos pode gerar vida ou morte. Casos como de suicídios, já ocorreram 
e ocorrem através da internet, pessoas que foram chocadas por comentários maldosos,
influências perturbadoras e palavras mal colocadas em redes sociais. 
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Existem cerca de 7,6 bilhões de pessoas no mundo.
Desse total, 4 bilhões (53%) têm acesso à internet;
3,1 bilhões (42%) são usuários ativos de redes
sociais; 2,9 bilhões (39%) usam as redes sociais
pelos seus dispositivos móveis, especialmente os
smartphones. Os números são do relatório da
Hootsuite do We Are Social.
O celular continua a ser o principal aparelho para
acessar a internet no Brasil. Em 2016, o eletrônico
era usado por 94,6% dos internautas, à frente de
computadores (63,7%), tablets (16,4%) e
televisões (11,3%).
Segundo o IBGE, 77,1% dos brasileiros possuíam
algum celular. Em 2017 os dados do IBGE indicava
que 63,3% das casas brasileiras possuíam acesso.
Mas o que importa tantos números e dados nesta
matéria do JORNAL EXTRA CIDADÃO?

O Brasil sofre uma epidemia de ansiedade.
Segundo dados da OMS (Organização Mundial
da Saúde), o país tem o maior número de
pessoas ansiosas do mundo: 18,6 milhões de
brasileiros (9,3% da população) convivem com
o transtorno. E muitas dessas pessoas buscam
socorro, ajuda, aconselhamento nas redes
sociais. Nós como cidadão, temos que ter
consciência de que cada ato nosso pode refletir
no amanhã. 
E o que temos publicado nas nossas redes
sociais? 
E o que temos assistido, lido, escutado nas
plataformas digitais? 

De forma negativa as plataformas digitais
podem trazer influências perturbadoras. 
Mas de uma forma positiva pode trazer vida ,
restauração, libertação e milagres na vida de
muitas pessoas que buscam socorro. 

Assim trouxemos como um belo exemplo o
Ministério Avivamento para as Nações que a
muitos anos tem dado suporte para muitas
vidas, e através das plataformas também
esteve sempre presente. E na pandemia mais
do que nunca investindo todo o possível para
trazer vida e esperança para muitas pessoas
dentro do Brasil e a fora. 
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Avivamento para as Nações tem usado as redes sociais para alcançar pessoas em todo o
mundo, não tendo limites e nem barreiras, tomando posse de todas as plataformas
digitais  para resgatar vidas para o Reino Eterno.
Através disto muitas vidas estão sendo tiradas do cativeiro do inimigo e assim, sendo
restauradas das opressões, de uma solidão, das tristezas profundas, do medo, recebendo
uma cura na alma.
Nesse momento que estamos em isolamento podemos ver a enorme diferença na vida das
pessoas quando elas são alcançadas por nossas abençoadas publicações. 
Notamos isso nas Sagradas Escrituras, onde Jesus passava, algo novo surgia em cada vida.
A esperança inundava os abatidos.

A plataforma do YouTube no canal TV Aviva Nações
tem sido também o fortalecimento muito grande para
todos.
Programações onde são pregadas diversos temas
bíblicos para o crescimento espiritual de todos.
Não se inscreveu ainda? 
Corre lá, se inscreva e receba a notificação a cada vídeo
novo publicado. 
Já somos mais de 1000 inscritos e você que ainda não é,
não fique de fora do Avivamento. 
 
Instagram também é uma grande ferramenta
de evangelismo.

Ainda hoje, Jesus pode manifestar o seu
Glorioso poder por meio do seu
compartilhamento no seu Facebook, acredite.
Quantas pessoas têm deixado o seu
testemunho de cura e libertação em nosso
Ministério.  
Pessoas que não tinham mais expectativas. 
Através das nossas lives, e um servo do
Senhor que compartilhou, esta vida foi
alcançada por Jesus. 

Atualmente estão sendo alcançadas 
em torno de 6.540 de vidas.

E podemos alcançar ainda mais!
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A plataforma da Web Rádio também não
tem ficado para trás, através dela vidas
em muitos países estão sendo edificadas
pelo Senhor. 
Vemos que o nome do nosso Ministério
Avivamento para as Nações, vem a cada
dia mais se tornando uma forte
realidade. 
Através de nossas programações,
muitas vidas já foram curadas, libertas,
consolidadas e transformadas.

Essa programação está chegando em
vários países, por exemplo França.

Vemos a importância da rede social através de cada
plataforma. Não usando com brincadeiras e nem
outras coisas a não ser para o reino de Deus.
Vidas estão sedentas do Reino do Senhor esperando
somente serem convidadas para uma live ou
escutarem uma programação na web rádio ou ainda 

assistirem uma pregação no
YouTube ou até mesmo
através de um post no
Instagram.
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Recebemos também o depoimento da Maria
Zélia. Dona Maria mora em Francisco 
 Morato, ela vivia sozinha e depressiva. Ela
conta que quando começou a assistir os
cultos online a sua casa ganhou vida e que
tem luz, porque Jesus chegou ali. 
Ela fala também que recebeu um grande
livramento do Senhor,  por conta de um
tombo que levou, pela gravidade era para
está em uma cadeira de rodas mas pra honra
e glória do Senhor Jesus Cristo não teve
nada, ela ligou pra Terezinha e falou que em
tudo isso ela vê a mão de Deus.

“PAGÁVAMOS ALGUÉM PARA FICAR COMIGO“
A Neusa hoje tem o acompanhamento da célula, 
 porém antes sofria de depressão,  e  sua irmã não
conseguia nem ficar em casa , precisando que seu
marido contratasse alguém pra lhe fazer companhia
enquanto trabalhava.
Tudo isso mudou quando recebemos as orações dos
líderes Jacira e Paulo diz ela.
Ela continua dizendo, que um familiar seu estava
com falta de ar e suspeita de covid-19,  ficou
bastante desorientada sem saber o que fazer, porém
depois da oração sentiu uma paz ,uma tranquilidade
na mente,  foi maravilhoso acrescenta.
Continua dizendo que é Deus tremendo,
maravilhoso, recebeu uma grande força de seus
líderes. 
Foi uma maravilha pra mim, eu estava tão
apavorada, mas agora é uma paz, estou até
dormindo melhor,  cheguei a comentar com minha
mãe: as orações da Jacira me fez muito bem, a mão
de Deus tocou na minha mente, finaliza.

A Yasmim mora na comunidade do Jardim do Lago, 
 em uma casa de dois cômodos,  ela entrou em contato
com a Evangelista Nísia  pedindo oração porque estava
com a impressão de ter alguém na sua casa atrás dela.
A Evangelista a orientou a assistir os cultos e ouvir a
web rádio, para que o louvor entrasse em sua casa.
Para termos uma ideia da gravidade da situação,  ela
não estava conseguindo ficar dentro da própria casa,
ficava quase que o tempo todo na rua, e por conta
dessa pandemia estava bem preocupada. 
Mas começou a assistir os cultos, ouvir também a Web
Rádio AVIVA NAÇÕES. Hoje ela sente que sua casa está
totalmente diferente,  entrou luz ali dentro, vemos aí
a importância que tem compartilhar os links,  pois
cada testemunho contado é uma Vitória para o
Avivamento para as Nações.

DEPOIMENTOS REAIS DE VIDAS SENDO 
ALCANÇADAS NAS REDES SOCIAIS 
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“TÃO SOZINHA! ME SINTO DEPRESSIVA“

O PODER DE TRANSMITIR VIDA OU MORTE ESTÁ NAS MÃOS DE TODOS. O QUE
TRANSMITIDOS 
COMO INSTITUIÇÃO,  MINISTÉRIO,  SER HUMANO, OU UM INDIVÍDUO COOPERADOR DA
SOCIEDADE, PODE REFLETIR POR GERAÇÕES.  E ISSO CABE A NÓS A PRODUZIR VIDA
ATRAVÉS DO MAIOR MEIO DE COMUNICAÇÕES DA REVOLUÇÃO HUMANA, A INTERNET.
O QUE VOCÊ POSTA E DEIXA DE POSTAR PODE REFLETIR PARA O BEM OU  O MAL NA
SOCIEDADE COMO UM TODO. 
VOCÊ REPRODUZINDO CONTEÚDOS DE VIDA, A ESTATÍSTICA DE UM DOS PAÍSES COM MAIOR
NÚMERO DE PESSOAS COM ANSIEDADE PODE DIMINUIR COM UM CLICAR. MORTES,
TRAGÉDIAS ENTRE TANTOS CASOS PODERÃO DIMINUIR COM A PROPAGAÇÃO DE
CONTEÚDOS SAUDÁVEIS E EDIFICANTES.

POR ISSO COMPARTILHE VIDA! 

“SINTO ALGUÉM ME PERSEGUINDO NA MINHA CASA”

PROJETO AVIVA ONLINEPROJETO AVIVA ONLINE
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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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