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A mente é a parte mais importante da alma. Ela é a sede onde se
formam os pensamentos, raciocínios, juízos e lembranças, ela
funciona como um comando central do ser humano e possui
faculdades como memória, inteligência, consciência, imaginação e
raciocínio.
Sua mente comanda TODO o seu corpo. Se sua mente é corrompida,
seu corpo também será. 
O que o homem pensa, ele expressa. Ou seja, a batalha por sua
mente não somente determina quem você é como pessoa agora,
mas também o que você será no futuro.
As decisões são formadas na mente, por essa razão ela é um dos
grandes alvos do nosso inimigo.
Satanás sabe bem que, se ele puder controlar os nossos
pensamentos, ele poderá controlar as nossas ações.

A estratégia de mentiras do diabo é a mesma desde o pecado original.
satanás sempre tentará levar o ser humano ao engano.

A melhor maneira de manter os pensamentos de satanás do lado de
fora da nossa mente é manter os pensamentos de CRISTO do lado de

dentro. O Salmo 119.11 diz
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“Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a
sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se

aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo”.

O alvo de Satanás é atingir a mente humana, pois nela acontece grande
parte das batalhas, observemos o que diz texto de Coríntios 11.3

“Tenha cuidado com o
que você pensa, pois a

sua vida é dirigida pelos
seus pensamentos.”

Provérbios   4:23   

A mente é o campo principal de
batalha dos Filhos de Deus. É aonde
ele decide se andará em vitória ou
em derrota. Se o seu caminho será

em santidade ou na carne.

Um estudo por Apóstolo Rowilson 
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O poder de levar vida ou morte, aceitar ser influenciado ou
influenciar. Transmitir ou assistir, conduzir ou ser conduzido.
Ser manipulado ou manipular, tanto para o bem como para o
mal, está muito mais rápido e prático.  Está à poucos
centímetros de distância, está muitas vezes em nossas mãos. 
Hoje o poder do compartilhar é algo inevitável.  Já faz parte do
nosso dia a dia. Compartilhar em redes sociais, via mensagem,
chamada de vídeo, links e entre outros. 
Mas a questão é, oque temos compartilhado ou recebido de
compartilhamento?

Você sabe compartilhar vida?
Compartilhar conteúdos que
edifica? 

Hoje e aqui, você vai aprender
a expandir muito mais o reino
de Deus. 

Se você conhece, é isso ai,
Mas tenho certeza que você
pode usar o poder do
COMPARTILHAR. 
E se você ainda não conhece,
muito bem, chegou o
momento 
olha só:

O Ministério Avivamento para as
Nações tem como objetivo nesta
plataforma te informar, alimentar
espiritualmente e fortalecer. 
Veja só agora as dicas:
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Passo a Passo Mas não acaba por ai!
Para você COMPARTILHAR

as coisas do REINO DE
DEUS, e expandir as boas

novas. Você tem essa opção
aqui para compartilhar em

muitas plataformas:

E não deixe de 
#CURTIR #COMENTAR E

#COMPARTILHAR
Matéria e Produção de Texto Gabriela Machado 
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Fonte: Tecmundo
Pesquisa: Ev Kátia Cristina

Produção de Texto: Rosária Regiane

Beliscar a tela? Nunca mais...
Não será mais necessário usar zoom ou os irritantes (e, muitas vezes
inócuos) movimentos de pinça pra procurar trechos ou até mesmo ler
melhor o PDF. O formato PDF, é um dos mais conhecidos no mundo
digital, demorou mas a adobe lançou uma nova versão que não cause
tanto desgosto aos usuários que querem abrir documentos no celular. 

Pedido atendido: chegou o adobe líquido mode, que usa aprendizado de
máquina, para reformatar PDFs a serem lidos. Esse modo líquido,
presente no Acrobat Reander usa a inteligência artificial da adobe, a
sensei, para analisar um documento em PDF, e reconstituí -lo
automaticamente, isso torna o App mais fácil de ser manipulado em
dispositivos móveis. 

As vagas remanescentes são
aquelas que "sobraram" ao longo
dos processos seletivos, seja por
desistência dos candidatos ou por
falta de documentação. No segundo
semestre de 2020, 0 Fies havia
ofertado 30 mil vagas para
financiamentos. O Fies é um
programa de financiamento para
estudantes cursarem o ensino
superior em universidades privadas
e, atualmente, possui duas
categorias: a primeira, oferece
vagas com juros zero para os
estudantes com renda mensal
familiar de até três salários
mínimos. Já a segunda, chamada
P-Fies, é direcionada para os
estudantes com renda mensal
familiar de até cinco salários
mínimos.
O edital de vagas remanescentes
atende somente à primeira
modalidade.
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 MEC publica edital do Fies com 50 mil
vagas remanescentes

Programa oferece financiamento
de mensalidades no ensino
superior em universidades
privadas.
O Ministério da Educação (MEC)
publicou nesta terça-feira (29) o
edital para preencher 50 mil
vagas remanescentes do
Financiamento Estudantil (Fies).
As inscrições serão abertas em 6
de Outubro no site oficial do Fies. 

Fonte: fies.mec.gov.br
Pesquisa e Texto: Marina Antunes
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Depois de mais de três meses em patamar
elevado, a média diária de óbitos pelo
novo coronavírus no estado de São Paulo
voltou este mês ao  patamar de Maio. O
governo do estado disse em entrevista à
imprensa no Palácio dos Bandeirantes na
sexta-feira (25) que esta semana é a 39ª
desde o início da pandemia, e a média de
mortes caiu para 158. O número de casos
diários também diminuiu 2%, com uma
média de 1.110 registros por dia. Na última
segunda-feira, a taxa de ocupação por
leitos na unidade de terapia intensiva
atingiu a menor neste mês de Setembro,
mas nesta sexta-feira 25/9 caiu ainda
mais, com São Paulo e Grande São Paulo
atingindo 46,3% e 45,3%
respectivamente.  Os números levaram a
liderança de João Doria (PSDB) a ficar
otimista com a desaceleração dos casos e
mortes na capital, embora em
profundidade os números ainda sejam
elevados em algumas regiões como
Franca e Ribeirão Preto.

"Tenha uma vida espiritual forte".
Nascida em 28 de Agosto de 1913, mas somente
com quase 50 anos teve um encontro com Deus,
e se converteu ao Senhor Jesus Cristo, desde
então vive pra pregar aos idosos, ela é um
exemplo pra muitos, no início era apenas uma
reunião pra estudar a bíblia, mas com a
perseverança dela esse grupo cresceu.
Muitos encaram a aposentadoria como um
tempo de descanso não somente do trabalho,
mas também da sua atuação na igreja, diz ela.
Até aos 105 anos dona Miriam esteve ativa
presencialmente na igreja, hoje aos 107 anos
precisou ser transferida pra receber cuidados
especiais, mas mesmo com a desaceleração por
conta da idade avançada, dona Miriam ainda
mantém contato com as pessoas e tem uma vida
intensa de oração diz Eve, sua filha.
Exemplos de fé a ser seguido, se for criança
pregue, se for adulto pregue, se for idoso
continue pregando....
O Senhor te revestirá de força. 
O segredo da longevidade é uma vida espiritual
forte!

A casa de oração de Jerusalém pra todas
as nações se reúne para oração em
encontro online. A JHOPAN, convoca para
oração vários líderes de diversas nações, 
 por conta da pandemia e por ser de suma
importância essa oração, o encontro tem
sido online.
Essas convocações devem durar até dia 2
de Outubro, tudo isso porque esse dia
corresponde ao período entre Rosh
Hashaná (ano novo Judaico) e Yom Kipur
(dia do perdão). O JHOPAN, conta com 120
representantes espalhados pelo mundo, 
 o Brasil é representado pelo Pastor Joel
Angel. O Senhor tem levantado em todos
os lugares ministérios verdadeiros que
oram, que jejuam, que lutam pelo maior
projeto da terra: Ganhar almas,  povoar o
céu,  seja sábio, Deus é contigo.

O mercado elevou as expectativas de inflação no
Brasil pela sétima vez consecutiva este ano,
depois que o presidente do Banco Central,
Roberto Campos Neto, admitiu que havia
pressão no curto prazo, mas reafirmou a calma.
A Pesquisa Focus divulgada pelo BC no início
desta semana mostra que a situação atual é de
que o IPCA termine em 2020, uma alta de
2,05% ante 1,99% da semana anterior. Estima-
se que a taxa de inflação atinja 3,01% até 2021.
O centro da meta oficial para 2020 é de 4%, e à
partir de 2021 é de 3,75%. A faixa de tolerância
entre os dois é de mais ou menos 1,5 pontos
percentuais.
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Fonte e foto: UOL Folha São Paulo
Pesquisadora: Ev Katia Cristina 
Texto: Talita Andrade

AOS 107 ANOS IDOSA PREGA A
PALAVRA DE DEUS 

BRASIL É REPRESENTADO EM
ORAÇÃO EM JERUSALÉM 

Fonte: Guiame / Foto: WTVD
Pesquisa e Produção de Texto: Rosária Regiane

Fonte: Guiame 
Pesquisa e Produção de Texto: Rosária Regiane

MERCADO ELEVA PROJEÇÃO PARA
INFLAÇÃO ESTE ANO PELA 7ª VEZ

Fonte : Uol Economia
Pesquisadora: Ev Katia Cristina
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 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!

 ESPECIAL: COMO SER UM MISSIONÁRIO
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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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