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Durante essa semana quem acompanhou as
Lives pode aprender um pouco mais sobre
Batalha Espiritual. Cada ensinamento que
levou muitas pessoas á  reflexão no quanto
Deus já os amava, muito antes de serem
gerados, várias pessoas puderam entender
e lembrar de cada livramento que tiveram
antes mesmo de entregar sua vida para
Jesus e virão que foram separados pelo
próprio Criador para serem profetas das
Nações. Todas as semanas os Apóstolos
Rowilson e Cristiane Oliveira levam ao
conhecimento de todos  aqueles que
desejam chegar na nova Jerusalém o
verdadeiro evangelho, e esta semana não
foi diferente, frisando a importância da
consagração, oração e ser perseverante
para se obter a vitória assim ambos lutam
diariamente para que os entendimentos
sejam abertos, que vidas venham ser
liberadas e transformadas pelo poder da
palavra.

E no ultimo sábado (28) aconteceu mais
uma vigília do Avivamento. Assim como as
Lives durante a semana são essências na
vida de muitas pessoas as vigílias tem sido
de extrema importância também, como
foi visto e sempre tem sido ministrado
pelos Apóstolos Rowilson e Cristiane
Oliveira as investidas do maligno na vida
de todos e mostrado as ferramentas para
se vencer a cada investida dele, e com a
direção de Deus as vigílias tem dado a
oportunidade para aqueles que estão
chegando ou aqueles que já estão no
ministério se firmar ainda mais no
caminho certo.

A  vigília dessa semana foi marcante com o
depoimento  das jovens Elaine, Ingrid e
Stefane, do que tem feito através de suas
vidas, vídeos impactantes que vem
mostrando mais sobre batalha espiritual, e
mostrando aos jovens a realidade do que o
mundo tem a oferecer e um momento
reservado  para buscar o poder de Deus.
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Mas se caso você tenha perdido estes 
 momentos, é muito fácil acompanhar 

basta clicar na imagem 
que será direcionado(a) para 

a Live da vigília.
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O diabo investe pesado para que as vidas
não conheçam á Jesus e por isso
diariamente tenta matar aqueles que
foram escolhidos, então vejam agora
alguns depoimentos deixados nas Lives
desta semana. Acompanhe!

CONSAGRAÇÃO DE LÍDERESCONSAGRAÇÃO DE LÍDERESCONSAGRAÇÃO DE LÍDERES   
Na manhã deste domingo (29) aconteceu
mais um jejum, dessa vez com a liderança. 
Foi um treinamento, falando sobre as
plataformas que temos no ministério, foi
mostrado o trabalho por trás das câmeras
onde são feitos cada trabalho realizado da
através da mídia da igreja, expondo
também o crescimento do ministério
através dela, como o alcance de várias
vidas espalhadas por todo canto, trabalhos
como  web rádio, jornal e entres outros,
também teve um momento muito
riquíssimo onde cada líder pode está
aprendendo como está fazendo sua
própria Live através do seu próprio
Facebook.
Também foi mostrado o trabalho dos levitas na igreja Sede, Itapecerica, Embú das Artes na
cidade de São Paulo, Monjolinho e Campos Gerais no Sul de Minas e na África. Claro que
também não podemos esquecer das nossas crianças que tem sido acompanhadas através
das escolas bíblicas.
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Os cultos presenciais estão
acontecendo na igreja sede de São
Paulo, mas nada acontece sem ter uma
equipe por trás.  E no Avivamento à
muitas equipes trabalhando por trás de
um culto, de uma vigília. Para tudo
acontecer precisa de pessoas. E antes
de tudo começar a primeira equipe a
chegar e a última sair são das levitas do
Avivamento.  A equipe formada por
mulheres guerreiras, que limpam e
higienizam a igreja para segurança e
conforto dos Avivalistas.  Seguindo
todas as normas estabelecidas,  a
limpeza é feita principalmente para a
prevenção contra o corona vírus.

@igrejaevangélicaaviva @igrejaavivanacoes 

E a obra missionária e as construções
em Moçambique em Beira estão à todo
vapor. Pastor Domingos juntamente
com muitos irmãos estão com a mão na
obra, com muito amor, alegria e
gratidão, os nossos irmãos
moçambicanos estão avivados e
empenhados no levantamento da base
missionária Aviva Nações.
(Seja um semeador nesta causa.
Conheça mais sobre a missão nas
nossas plataformas digitais) 
Acompanhe as fotos. 

Criado há mais de 3 mil anos, o calendário
judaico tem sua origem em histórias
religiosas, de acordo com as passagens
bíblicas. A criação do primeiro homem
(Adão) considerado o ponto inicial na
contagem de tempo desse calendário.
Enquanto países como o Brasil comemoram
2021 daqui 1 mês, o povo judeu já
comemorou o ano novo em Setembro,
entrando no ano de 5781.
No próximo "você sabia?" vamos trazer pra
você o ano novo judeu e o dia conhecido
como dia do perdão. Fique de olho nas
próximas edições.

E neste sábado na igreja sede as levitas
capricharam ainda mais na limpeza. Em nome
de toda a igreja, agradecemos a todos as levitas
pelo empenho e amor por poder proporcionar
tudo para nós.

Você sabia que o calendário judaico
(denominado luach, em hebraico) é o tipo
de calendário que o povo judeu utiliza para
a contagem do tempo e comemoração de
aniversários, festividades, casamentos,
falecimentos, celebrações religiosas e
outras solenidades. De acordo com os
hebreus, os anos passaram a ser contados á
partir do que eles acreditam ser a criação de
Adão. 
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Notícias internacionais

Em 2020, o Facebook apresentará sua
própria moeda: a libra. Os usuários do
WhatsApp e do Messenger poderão trocar
dinheiro de sua carteira digital, e o
Facebook também oferecerá o serviço como
um aplicativo independente. Ao apresentar
o projeto na Internet, a empresa disse que o
principal objetivo da nova moeda será
facilitar o câmbio de moedas nos países em
desenvolvimento - “1,7 bilhão de pessoas
não tem conta em banco, 31% da população
mundial”. O objetivo de Libra é atrair esses
usuários: esta será a conta deles, que eles
poderão usar para economizar, fazer
pagamentos e fazer transferências. Em
relação ao custo das remessas, o Facebook
apenas disse que seria "gratuito ou de baixo
custo".

O portal para o primeiro semestre de 2021
das secretarias de tecnologia do estado de
São Paulo (Fatecs) oferece, pela primeira
vez, uma direção abrangente no
desenvolvimento de software
multiplataforma. O curso foi desenvolvido
em cooperação com a Associação Brasileira
das Empresas de Tecnologia da Informação e
Comunicação (Brasscom). O curso conta
com o currículo mais atualizado da Fatec em
TI. As inscrições estão abertas até o dia 15 de
Dezembro e só podem ser feitas pelo site
vestibularfatec.com.br. A inscrição será feita
por meio da análise do histórico escolar, sem
a necessidade de realização do exame
presencial ou online. Os padrões devem ser
alterados para acomodar o distanciamento
social preconizado pelo governo do estado
de São Paulo e autoridades sanitárias, com o
objetivo de manter a saúde dos candidatos e
observar o desempenho dos alunos antes da
pandemia, ou seja, do segundo ano do
ensino médio. A formação inovadora visa
aproximar os futuros técnicos do mercado
de trabalho na área de tecnologia da
informação e comunicação (TIC) e será
ministrada inicialmente nas unidades de
Araras, Osasco, São José dos Campos, Franca
e região leste da capital.
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O Graphogame foi projetado para ajudar
crianças de 4 a 9 anos a aprender a ler e
escrever. Lançado nesta sexta-feira (27)
pelo Ministério da Educação de Brasília, o
jogo para celulares, tablets ou
computadores, desenvolvido por
cientistas finlandeses, já é utilizado em 30
países e foi traduzido para 25 idiomas. O
aplicativo utiliza um método para
estimular a consciência das pessoas sobre
o som da língua falada e sua relação com
os personagens. Comandos de voz
chamados. A ferramenta pode ser baixada
gratuitamente para uso em telefones
celulares, tablets e computadores com
sistemas operacionais Android e IOS ou
Windows. Após a conclusão do download,
o programa pode funcionar offline, ou
seja, sem se conectar à Internet. Como o
público-alvo do programa são crianças de
baixa renda, Carlos Nadalim, secretário
nacional de alfabetização, lembrou que,
segundo ele, 126 mil das 130 mil escolas
públicas brasileiras estavam conectadas à
Internet. Instale no equipamento das
famílias interessadas.

FIM DE QUARENTENA 
NA ARGENTINA 

Alberto Fernández, presidente argentino,
anuncia o fim do isolamento social na
Argentina ao qual foi a maior no mundo, com
exceção apenas das cidades de Bariloche e
Puerto que será mantida o isolamento.
Fernández pede que a população permaneça
com os esforços de proteção e não relaxem 
 em seus cuidados o problema da pandemia
ainda não foi superado.
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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 
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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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