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Colheita
Milhares e milhares em todas gerações 
O que Jesus semeou para colher o nome
acima de todo nome?
Não foi por acaso, Jesus sabia o que tinha
que fazer e fez e no final colheu o nome
que está acima de todo nome. 
Deus O deu este nome porque ele semeou.
Jesus aprendeu a obediência pelo que
sofreu.

Como Jesus semeou?
1. Abandonou a forma de deus;
2. Se esvaziou;
3. Tomou forma de servo;
4. Semelhante aos homens;
5. Como homem se humilhou;
6. Morreu uma morte miserável onde os
piores condenados eram mortos.
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Apóstolo Rowilson Oliveira

DEUS  SEMEOU  EM NÓS
João 3: 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que

deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele
crê não pereça, mas tenha a vida eterna

Plantar para Colher
Um irmão queria adquirir dons
espirituais, frutos do espírito, semeadura
da palavra etc... Assim, foi ao local onde
poderia adquirir e encontrou Deus. 
— Pode pedir — disse-lhe disse O Senhor
—, estou aqui para te atender. Temos
amor, dons espirituais, graça, humildade,
fidelidade, submissão ao Espírito,
semeadura da palavra etc.
O irmão fez o seu pedido. Quis amor,
alguns dons espiri¬tuais, misericórdia,
sabedoria para ganhar almas etc. Em
seguida Deus pediu para que o irmão
abrisse uma de suas mãos para entre¬gar-
lhe tudo o que havia comprado.
— Mas tudo isso o que comprei caberá
somente na palma
de minha mão? — perguntou atônito o
irmão.
— Olha, meu irmão, aqui nós só
entregamos a semente.

Uma coisa disse Deus, duas vezes a ouvi: que o poder pertence
a Deus. A ti também, Senhor, pertence a misericórdia; pois
retribuirás a cada um segundo a sua obra 

(Sl 62.11,12).
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Matéria e Produção de Texto Gabriela Machado 

Lembrem disto: quem planta pouco colhe pouco; quem
planta muito colhe muito.

II coríntios 9: 6 
 

Versículo que não somente se aplica apenas para a vida
financeira, mas também podemos aplicá lá ao falar sobre a

busca com Deus e de tudo que seu Reino oferece. 
Neste sábado dia 09 de Janeiro teremos nossa vigília, que

está imperdível! 
Teremos louvores abençoados  com o grupo Revive Nations,

onde podemos louvar, engrandecer o nome do Senhor e
podemos ser batizados com o Espírito Santo ou pra uma

busca  de ser revestidos do poder de Deus.
Olha só  que oportunidade! Não vai perder um mover desse

né!? Então convida geral, família, amigos! 
E pra você que é do grupo de risco,  não se

preocupe a VIGÍLIA será transmitida ao vivo as
20:00h na página do Facebook!

E na mesma unção queremos convocar à todos  para o

culto online e presencial que acontecerá no dia 10 de

Janeiro em nossa Igreja Sede de São Paulo,  não fique

de fora!

 Venha sentir o impacto da

 Glória de Deus sobre sua vida.

Teremos ainda uma ministração tremenda com

nossos Apóstolos ao vivo, através da nossa página no

Facebook ás 20:00h!

 Venha ouvir e entender a palavra de Deus, pois

através do seu entendimento, você pode ser a ponte

entre sua família e Jesus, participe conosco e seja

porta de benção na vida de alguém!
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VIGÍLIA DO AVIVAMENTO 

CULTO DOMINGO

ONLINE E PRESENCIAL

FEIJOADA BENEFICENTE
Guarde bem essa data 16 de Janeiro,  o que acontecerá?

Uma maravilhosa feijoada beneficente,  venha

saborear e ainda semear no reino de Deus.

Tudo aquilo que você semeia uma hora colherá o

resultado,  só devemos escolher com sabedoria as

sementes que queremos plantar.

Quando semeamos no reino de Deus, não tememos

porque sabemos que a colheita é certa, sem contar que

é o melhor investimento que existe, a colheita é

sempre certa e a moeda nunca desvaloriza.

Quer comer bem e ainda contribuir para que o reino de

Deus cresça? 

Então não perca, fale com seu líder de equipe e adquira

já seu convite.
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Matéria de Rosário Regiane 
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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!
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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!

Designer: Gabriela Machado

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

