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A recusa e a escolha andam juntas. Se
por um lado entender a recusa de
Moisés já é difícil, por outro lado
entender a escolha para ser “maltratado
com o povo de Deus” é mais difícil
ainda, visto que agora ele iria trocar o
trono de Faraó que estava à sua espera
pelas chicotadas dos egípcios sobre os
hebreus, que eram tratados como
escravos naqueles dias.

Recusou o material, o visível e o
passageiro, mas em compensação pode
ver o espiritual, o invisível e o eterno.

Renunciou viver no palácio de faraó para
ter experiência sobrenatural com Deus. 

*Deixou o Egito 
 

*Sabia que poderia ser morto 
 

*Ficou firme em seu propósito 
 

*Como vendo o invisível 
(fé que nos leva à ousadia) 
Essa fé fez com que Moisés
visse muito além do mundo

físico ao seu redor.
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Apóstolo Rowilson OliveiraApóstolo Rowilson Oliveira  

F O I  A  R E N Ú N C I A  D E  M O I S É S  Q U E  O  L E V O U  A O  C H A M A D O

O U  F O I  O  C H A M A D O  Q U E  O  L E V O U  À  R E N Ú N C I A ?

1 “Pela fé Moisés, já adulto, recusou ser
chamado filho da filha do faraó,”

 

Hebreus   11:24   NVI   ( Recusou ser o
herdeiro do trono. Os palácios, os
tesouros, os banquetes, os exércitos
do Egito… tinha tudo nas mãos para
conquistar o mundo dos seus dias.
Moisés seria o provável substituto de
Faraó no Egito, pois era filho (adotivo)
da filha de Faraó. Ao fazer uma idéia
dos valores que ele tinha consigo era
impossível, à luz da razão, imaginar
como recusar tudo aquilo. 

Hebreus 11: 27. 

Pela fé deixou o Egito, 

não temendo a ira do rei; 

porque ficou firme, como vendo o

invisível. 

E S C O L H E R

R E C U S A R
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Tivemos também um momento de ler os
comentários só de pedidos de oração,  aqui
vemos a preocupação dos nossos Profetas
com cada vida que entra pra assistir a
vigília, pela fé eles orientam os Líderes a
orar por cada pedido,  isso é impactante,
nossa vigília foi voltada pra orações e no
final ainda tivemos as Evangelistas Dirce e
Eliane Pereira também orando pelos
pedidos citados nos comentários. 
Em meio a tanta benção tivemos o
momento kids dedicado aos nossos
pequenos missionários,  também falando
sobre a fé,  porque as crianças também
precisam ter fé e Deus falou grandemente
através da palavra deixada pelos
fantoches. Tivemos também ministração
de dízimo e oferta, uma vigília rica em
tudo que diz respeito ao Reino.

“Pela fé Abraão obedeceu a voz de Deus, e
foi à um lugar que não conhecia....
Pela fé Raabe não pereceu com os
incrédulos, quando Jericó foi tomada....
Pela fé Moisés já grande recusou ser
chamado filho da filha de Faraó....
Que mais direi? Faltaria o tempo contando
dos outros guerreiros....
Homens que apedrejados, serrados, 
 mortos ao fio da espada... “Hebreus 11
Homens que tiveram uma fé inabalável,  a
bíblia diz: Sem fé é impossível agradar a
Deus. 
Fé é ver o invisível, crer no impossível e
viver o inacreditável,  cresça a cada dia em
fé, se não tem o bastante, peça ao Senhor.

Todos estes tiveram um preço alto a ser
pago por amor a Cristo, envolvendo
também renúncias, obediência e muita fé,
pois tiveram que crer em meio a um
turbilhão de dificuldades de que Deus
estava cuidando deles e que abriria uma
janela onde já se mostrava tudo fechado.

Semana de aprendizado sobrenatural, 
 descrito em Hebreus capítulo 11, vemos a
galeria dos heróis da fé,  não que somente
eles tenham feito a diferença, pois vários
homens e mulheres na bíblia foram
valorosos, porém em Hebreus a bíblia relata
pessoas guerreiras que deram a vida, mas
não negaram sua fé em Deus.
No tema "Fé o firme fundamento"
aprendemos que há vários tipos de fé,  tem
aquela fé de você receber uma benção,  um
trabalho, uma cura...
Mas tem aquela fé  salvífica, que leva a
aceitar Jesus Cristo, crê na salvação do
Senhor, no sobrenatural de Deus.

No sábado dia 06 aconteceu a vigília , com
louvores, ministrações e tivemos orações
específicas por bairros representado nas
lives durante a semana, além de louvores
abençoados, Deus tem falado
grandemente através de cada louvor, 
 quem estava sensível ao Espírito Santo,
viu, ouviu e sentiu o agir de Deus. Em cada
oração feita em favor dos bairros, não
vimos mais temos a plena convicção que o
Senhor já está agindo em cada local
representado. 

Tivemos também o início da campanha Posso orar por você?.
Campanha essa que o Avivamento tem lutado diariamente, postando e orando para que as
vidas sejam liberadas.
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RESUMO DA SEMANA
FÉ É NÃO VER PARA CRER, MAS É 

 CRER PARA DEPOIS VER O
MILAGRE DO TODO PODEROSO.

Produção de Texto: Rosário Regiane

VIGÍLIA DO AVIVAMENTO
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TESTEMUNHO

Matéria e Produção de Texto: Cátia Ramos 

 Gustavo e Mateus Barbosa

Paz a todos, quero compartilhar o milagre que Deus operou
através das orações na célula, na segunda feira 01 de Fevereiro,
Taylane pediu oração para meu discípulo Gustavo pela vida de

seu sobrinho Mateus um bebê que estava entubado na UTI,
logo em seguida que ele me passou esse caso começamos a orar

e passamos também no grupo da célula e todos oramos e
clamamos por essa vida. Dois dias se passaram e a moça

mandou mensagem para o Gustavo agradecendo as orações e
que o bebê já tinha sido desentubado e só estava no respirador,

mas já estava tendo resultado de melhoras no seu quadro, e
recebemos a notícia na quarta-feira que a criança já estava 

 em casa, louvado seja o nome do Senhor.

Hoje iremos trazer o testemunho
do pequeno Mateus, um bebê  que

teve um verdadeiro milagre em
sua vida, vemos mais uma vez 

que Deus é um Deus de milagres
 e provisão, e quem vai contar 

este testemunho é o Mateus
Barbosa seu líder.

Deus 
do 

Impossível
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Ser Missionário(a) online não
basta apenas compartilhar os
cultos ou os posts da página do
Facebook.
Hoje iremos falar um pouco do
Canal do Youtube: TV Aviva
Nações, que possui centenas de
vídeos que vão de encontro com
cada área da sua vida, e até mesmo
daquela pessoa que você tem
lutado. Conteúdos ricos, com
estudos, para todas as idades e
para todas as horas que você quiser
acompanhar.
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Produção de Texto: Cátia Ramos

PTV - FIRME FUNDAMENTO
DA FÉ (PARTE1)

PTV - FIRME
FUNDAMENTO DA FÉ

(PARTE 2)

O PROFETA DE
DEUS (PARTE 1)

O PROFETA DE
DEUS (PARTE 2)

MISSIONÁRIO ONLINE
 POR MEIO DO YOUTUBE 

Ainda não acessou ?
Entre hoje mesmo, dê seu like,
compartilhe e  não esquece de
ativar o sino para ser notificado
quando for postado um vídeo
novo.

Acesse hoje mesmo, tem vídeo
novo no canal!

Click na imagem a seguir que
você será direcionado ao Canal
do Youtube.
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https://youtu.be/mDCLUFLeg_U
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JOGOSJOGOSJOGOS   
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JOGUE ONLINE COM
SEUS AMIGOS, FAÇA
VíDEO CHAMADA E

PODERÁ SE DIVERTIR
JOGANDO COM SEUS

AMIGOS OU DISCÍPULOS!
3... 2 ... 1 LET'S GO

E na semana passada
lançamos um jogo de

Tabuleiro para o MOMENTO
KIDS: JOGOS BÍBLICOS!

 
E Claro as crianças amaram

jogar com sua família.
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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!

TV AVIVA NAÇÕES 
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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
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