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* Nesta passagem, somos
lembrados de quanto Deus cuida de
nós. Ele é nosso amigo, nosso
confidente, nosso líder, provedor.
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PALAVRA DOS APÓSTOLOS

por Apóstolo Rowilson Oliveira

Jeová Raah (O Senhor Meu Pastor)

João 10:11. Eu sou o bom Pastor; 
o bom Pastor dá a sua 

vida pelas ovelhas. 

* O nome Jeová Raah se traduz em “o
Senhor me apascenta ”, e é também
encontrado no Salmo 23 . 

* Um estudo mais aprofundado de
Raah é Rea, significando amigo. 

Pode ser traduzido como “O Senhor
meu amigo”.

* Veja como Deus ama, cuida 
e protege  você, 

nesse salmo maravilhoso.

O que o bom Pastor faz em nossas vidas

* Nos leva ao Pai-  João 14:6. Disse-lhe
Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a

vida; ninguém vem ao Pai, senão por
mim.

* Nos liberta-João 8:36. Se, pois, o Filho
vos libertar, verdadeiramente sereis
livres.

* Nos dá vida abundante- João 10:10. O
ladrão não vem senão a roubar, a matar,
e a destruir; eu vim para que tenham
vida, e a tenham com abundância.

* Não andaremos mais em trevas-  João
8:12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez,
dizendo: Eu sou a luz do mundo; quem
me segue não andará em trevas, mas
terá a luz da vida.

* O Salmo 23 é um texto da Bíblia que
fala sobre como Deus se relaciona com
quem entrega sua vida a ele. Quando
você se sente com medo ou
preocupado, o Salmo 23 ajuda a ver
que Deus está no controle e não vai
falhar.
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Quando precisei retornar ao médico para fazer a
avaliação dos exames, mais uma vez havia indícios
de alteração e temendo que precisasse reiniciar o
tratamento, pedi para a Apóstola Cristiane de
Oliveira orar e ela imediatamente começou as sete
unções, para honra e Glória do Senhor quando
terminei as sete unções, repeti todos os exames e
não foi identificado nenhum sinal de malignidade.
Hoje estou curada, não fiquei com efeitos colaterais
do tratamento e tenho uma vida normal, a cada seis
meses realizo os acompanhamentos e todos os
exames sempre estão excelentes. Sou muito grata a
Deus e aos nossos Apóstolos por ter recebido minha
cura, sofria demais com essa doença e temia pela
minha vida e por todas as consequências do
tratamento. Hoje sempre conto meu testemunho e
falo por onde passo do que Deus fez por mim, esse
foi um relato de uma das dezenas de pessoas
curadas por Deus em nosso Ministério. 

Meu nome é Patrícia Oliveira, sou uma
missionária e quando cheguei na Igreja
Evangélica  Avivamento para as Nações tinha
câncer na Tireoide, um nódulo grande na região
do pescoço que era formado por muitos
micronódulos, sofria com todos os efeitos da
doença, os hormônios todos alterados, cansaço
excessivo, falta de força, queda de cabelo,
dificuldade de concentração e de ganhar peso,
além do risco de metástase. Já tinha feito punções,
tratamentos como radioiodoterapia  que incluía
dieta restritiva de iodo e  isolamento social, fui
submetida a muitas sessões e sempre era um
sofrimento horrível pra mim e meus familiares.

Quantos convites na semana você recebe
para ir a bailes, festas e "roles"?
E quantos jovens a cada minuto perde a vida
em nome da liberdade e adrenalina?
A frase "viva o hoje como se não houvesse o
amanhã" é praticada em busca de uma
felicidade que até então "poderia"
preencher o vazio e tentar desvendar o
grande dilema de todos os jovens "quem
sou eu?". Um jovem, um adolescente em
alguma parte da vida se pergunta isso, e
também em algum momento se sentirá
sozinho mesmo com tantas pessoas em sua
volta. Tantas incógnitas sem respostas.
Identificou-se? Agora vai aqui algo
importante. 
Com tantas dúvidas, ruas sem saídas e
becos cheios de buracos, o que você precisa
está em 5 letras.

O encontrão de Jovens não é só mais um
evento do Avivamento. Mas é um encontro de
vidas que buscam a transformação de Deus em
si mesmos. Onde se podem JUNTOS, buscar a
força que vem DELE, a alegria que somente
vem DELE. E as repostas para tantas
perguntas. 
Queremos aqui de verdade, não escrever mais
um texto de chamada para mais um evento do
Avivamento.  Mas levar a você JOVEM, a ter
um convite que pode mudar a sua vida!
ENCONTRÃO DE JOVENS, jovens buscando a
Deus até tocar o céu.  Não se conformando
com o mundo, mas o transformando pelo
novo entendimento.
Participe e não fique de fora. Convoque,
convide, estejam presentes. Online ou
presencial esperamos vocês!
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NOTÍCIAS DO AVIVAMENTO 

Deus é Maravilhoso e tem operado
grandemente em nosso meio.
Igreja Evangélica Avivamento para as Nações,
ministério abençoado onde somos impactados
com testemunhos tremendos, dentre eles 
 temos: curas de câncer, anemia falciforme,
vitiligo, dermatite atopica, ressurreição entre
outros...
 O JOAN traz hoje para você o testemunho da
Missionária Patrícia Oliveira, acompanhe
agora:

Milagre de Cura

ENCONTRÃO DE JOVENS!
Com que purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. Com todo o meu

coração te busquei; não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração,
para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor; ensina-me os teus estatutos. Com os meus lábios

declarei todos os juízos da tua boca. Folguei tanto no caminho dos teus testemunhos, como em todas as
riquezas. Meditarei nos teus preceitos, e terei respeito aos teus caminhos. “Recrear-me-ei nos teus

estatutos; não me esquecerei da tua palavra”. 
 Salmos 119:9-16

Então Jesus declarou: “Eu sou o pão da vida”.
Aquele que vem a mim nunca terá fome;
aquele que crê em mim nunca terá sede.

João 6:35

J E S U SJ E S U S

EVENTOS  DO AVIVAMENTO 
Entrevista e Produção de Texto: Rosario Regiane

Produção de Texto Gabriela Machado 
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A parceria entre o governo do distrito federal
e o governo federal pode começar a formalizar
terras em favelas em todo o Brasil. Segundo o
ministro do Patrimônio Federal, Fernando
Bispo essa seria a primeira etapa do plano,
que poderá ser resolvido nos próximos 10
anos.  O foco inicial do plano será a Aliança
Vicente Pires, uma área de 1.600 hectares,
uma comunidade de classe média a  20
quilômetros do centro de Brasília. 

Eventuais parcerias entre a iniciativa privada e
a sociedade na construção e gestão de UBS
(Unidades Básicas de Saúde) não afetarão a
natureza do SUS (Sistema Único de Saúde),
que permaneceria público e gratuito para toda
a população, garantido por secretaria especial
do PPI (Programa de Parceria de
Investimento), Martha Seillier. O anúncio foi
feito um dia após o presidente Jair Bolsonaro
(sem partido) e o ministro da Economia, Paulo
Guedes, assinarem um decreto autorizando
pesquisas para essas parcerias. O SUS é um
sistema público de saúde. Estamos a falar de
estabelecer uma parceria para tornar o sistema
aberto e gratuito a 100% da população. Nada
mudou. Esperamos fortemente utilizar as
melhores práticas para atrair o investimento
privado e prestar melhores serviços. Nossa
população ", explicou Martha em uma
entrevista.

Dia Nacional do Livro é comemorado em 29 de
outubro e celebra a importância da leitura e,
consequentemente, dos livros na vida dos
seres humanos. Os livros têm como função
transmitir conhecimento, enriquecer as
pessoas culturalmente, divertir, além, de
outras coisas, ser uma boa companhia. Além
do benefício para a saúde, já que ler
comprovadamente afasta doenças, como a
falta de memória, também é possível melhorar
a compreensão dos textos e ampliar seus
conhecimentos. Confira cinco motivos que
explicam por que ler é importante:

Dois estudos do Reino Unido publicados
esta semana mostram que os níveis de
anticorpos caem drasticamente após a
infecção por Covid-19. O estudo do King's
College London envolvendo 96 pessoas foi
inicialmente lançado em Julho. De acordo
com este estudo, as pessoas que
diminuíram a imunidade cerca de três
meses após a infecção e que apresentam
sintomas mais graves recebem proteção
mais longa. O segundo estudo,do Imperial
College de Londres, envolveu 365 mil
pessoas. Este ainda não foi publicado, mas
foi divulgado nesta terça (27) em uma
versão prévia. Os resultados sugerem a
possibilidade de diminuição da imunidade
da população contra o novo coronavírus ao
longo do tempo, o que aumentaria a
possibilidade de reinfecção.
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NO DIA DO LIVRO CONHEÇA E A IMPORTÂNCIA DA LEITURA

SAÚDE E POLÍTICA
ANTICORPOS DURA POUCO TEMPO

Fonte e Imagem: Renova Mídia
Pesquisa e Texto: Talita Andrade

SUS CONTINUARIA GRATUITO MESMO
 COM PRIVATIZAÇÃO DAS UBS

Fonte: Uol notícias
Pesquisa: Cátia Ramos

Produção de texto: Talita Andrade

IMÓVEIS EM FAVELAS PODERÃO RECEBER  ESCRITURAS NOS PRÓXIMOS 10 ANOS

E assim como é o dia do livro a dica do
JOAN de hoje é o livro Bom dia, Espírito
Santo: Benny Hinn, um dos maiores
evangelistas do mundo, relata sua
trajetória incomum rumo à
transformação de sua vida por meio dos
ensinamentos de Deus. A partir de um
encontro surpreendente, uma longa e
peculiar amizade começou entre ele e o
Espírito Santo, amizade esta que também
estreitou seus laços com o Pai e o Filho.

Produção de Texto: Talita Andrade

CULTURA: DICA DO JOAN 

1. Falar sobre diversos assuntos.

2. Adquirir conhecimentos

3. Melhorar a memória

4. Aprimorar a capacidade de aprendizado

5. Diminuir o tensão 

Click na imagem e baixe o livro
em PDF que está disponível e

legalizado
no google docs

Aproximadamente 50.000 pessoas vivem em
13.000 propriedades irregulares. Todos de classe
média ,passarão a ter patrimônio regularizado,
que poderá ser vendido ou usado como garantia
em empréstimos.

Fonte e Imagem: Notícias
Pesquisa e Texto: Talita Andrade
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Uma médica rica, cujo nome não foi revelado,
decide abandonar tudo para seguir o chamado de
Deus na Índia juntamente com seu esposo e seus
filhos. Foram 15 anos realizando trabalhos em
aldeias, cuidando dos pacientes e anunciando a
palavra de Deus e as pessoas queriam Jesus, mas
não aceitava o batismo. A médica conta uma das
suas experiências do inicio desta trajetória que não
foi fácil, o chão onde eles ficavam tinha que ser
refeito a cada três dias com esterco de vaca e ela
chorava muito, até que um dia Deus falou com ela
que Jesus nasceu em um galpão de vacas, no meio
de esterco de vaca e desde então ela parou de
chorar.

Seu marido acabou ficando muito doente e foi
necessário ela voltar com ele e seus filhos para
sua cidade de origem para que ele pudesse
fazer uma cirurgia, do qual ele não resistiu e
veio a falecer. Com a sua morte todos falavam
para ela não voltar para aquele povo na aldeia,
que deveria parar o trabalho que já realizava
por anos naquele lugar, mas ela não deu
ouvidos ao que as pessoas estavam falando e
com nove dias da morte do seu esposo ela
retornou para Malkangiri com seus filhos, essa
atitude despertou aquele povo, e eles
começaram a ver que ela os amava e
começaram a falar que o Deus que ela servia e
pregava deveria ser real e com seis meses do
seu retorno 36 pessoas pediram para serem
batizadas e hoje existem 5,000 novos cristãos,
tudo isso fruto de perseverança e hoje ela esta
colhendo os seus frutos. 

A Secretaria de Transportes Metropolitanos
inaugurou nesta quarta-feira (28) doze ônibus
com tecnologia antivírus. A frota faz parte dos
veículos administrados pela EMTU (Empresa
Metropolitana de Transportes Urbanos) que
conectam as cidades da Região Metropolitana com
a capital. De acordo com a empresa que fabrica o
produto, os bancos, as barras de apoio e as portas
giratórias são revestidas com um tecido que tem
efeitos antibacterianos e antivirais, podendo até
resistir a microrganismos envoltos, como gripe,
corona vírus e outros  vírus. Essa tecnologia deve
chegar para 200 ônibus. O Vice-Governador do
Estado Rodrigo disse: “À medida que a população
retorna para reciclar e usar o transporte público,
precisamos cada vez mais de iniciativas para dar
mais segurança às pessoas para combater a Covid-
19 e outras doenças.” Garcia , Em uma conferência
de imprensa.
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PERSEVERANÇA SEMPRE NO SENHOR

“Às vezes, Deus leva você em situações
muito difíceis, para treiná-lo para coisas

melhores” É difícil, mas Deus ainda está me
ensinando. Sempre nos momentos difíceis,

Deus me dizia: "Eu recebi os pregos por
você", relata a Drª.

Fonte: Guiame
Pesquisa e Produção Texto: Cátia Ramos

NOTÍCIAS INTERNACIONAIS

ÔNIBUS DA GRANDE SP RECEBEM 
REVESTIMENTO ANTIVIRAL

Fonte e Imagem: Notícias
Pesquisa e Produção de Texto: Talita Andrade

ÚLTIMA CHANCE DE FAZER A REMATRÍCULA

Fonte: Notícia
Pesquisa e produção de texto: Talita Andrade

WHATSAPP IRÁ COMBATER 
NOTÍCIAS FALSAS

Devido algumas notícias que estão sendo
divulgadas falsas na eleição o WhatsApp como
uma devida providência, o posicionamento foi :
Para tornar o WhatsApp ainda mais pessoal,
criamos o conceito de mensagens
encaminhadas muitas vezes e adicionamos uma
etiqueta de setas duplas para indicar que essas
mensagens não foram criadas pelo contato que
as enviou. Geralmente, as mensagens
encaminhadas muitas vezes podem conter
informações falsas e não são tão pessoais
quanto as mensagens típicas enviadas pelos
seus contatos no WhatsApp. Agora, atualizamos
o limite de encaminhamento para que essas
mensagens só possam ser encaminhadas para
uma conversa por vez.

Fonte e imagem: WhatsApp
Pesquisa: Talita Andrade

Os alunos das escolas da rede estadual de São
Paulo tiveram até o dia 16 de outubro para fazer
a rematrícula do ano letivo de 2021. Já os alunos
que ainda não estudam na rede estadual, terão
até o dia 30 deste mês para se matricularem, ou
seja até o dia de hoje.  A solicitação deve ser
feita pelo aplicativo Minha Escola SP ou pela
plataforma Secretaria Escolar Digital (SED). O
governador explicou que os pais e responsáveis
dos alunos podem procurar qualquer escola
estadual, a diretoria de ensino ou os postos do
Poupatempo em todo o estado de São Paulo.

No momento da matrícula, os alunos poderão
selecionar oportunidades adicionais como os
cursos idiomas oferecidos pelos Centro de
Estudos e Línguas; o modelo de ensino
técnico do Novotec desenvolvido em parceria
com o Centro Paula Souza; o 4º ano opcional
do ensino médio; e a matrícula em escolas de
tempo integral.
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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
 ATRAVÉS DAS REDES SOCIAIS 

Coluna Extra 

TV AVIVA NAÇÕES 

Direção Geral: Apóstolos Rowilson e                                                      
                           Cristiane Oliveira 

Editora de Texto:  Ev. Katia Cristina
                                  

Colunistas Redatoras:
Gabriela Machado 

Talita Andrade
Cátia Ramos

Rosário Regiane 

Pesquisadores:
Ingrid Cristina

Marina Antunes

Jornal Online Aviva News

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

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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