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Logo após a oração, saiu para o
quintal e viu que uma abóbora da sua
horta caseira já estava no ponto de
ser colhida. Decidiu, então, dar
aquela abóbora para missões. Para
tentar vendê-la por um preço
melhor, resolveu partir a abóbora em
4 pedaços, mas, ao ver as sementes,
teve uma idéia brilhante. Resolveu
“batizar” as sementes de “Semente
de Abóbora Missionária”. Secou-as e
saiu às ruas vendendo-as. E vendeu
todas. Muitos compraram pela
criatividade da mulher; outros, por
sua insistência; outros, ainda, por
amor a Jesus e às missões. Para cada
comprador ela dava um folheto
evangelístico de sua igreja.

Quando a campanha se encerrou, todos
ficaram espantados ao ver que aquela
mulher, uma das mais pobres da
comunidade, foi a que deu a maior oferta
de missões daquele ano. Superando em
muito o valor doado por pessoas de posse.
E Deus, na sua graça, salvou muitas
pessoas por meio dos folhetos que ela
distribuiu e a oferta que ela levou à igreja
sustentou muitas obras missionárias.
Pessoas servos de Deus superam
obstáculos e sempre são canais de benção.

Apóstolo Rowilson Oliveira 

@igrejaevangélicaaviva @igrejaavivanacoes 
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SEMENTE DA ABÓBORA MISSIONÁRIA

Uma mulher pobre queria muito
participar da campanha de missões
que sua igreja vinha fazendo, mas,
decididamente, não tinha dinheiro.
Ajoelhou-se em seu quarto e pediu a
Deus que lhe desse uma idéia, um
jeito de ganhar algum dinheiro, para
poder participar e ajudar na obra
missionária.

E Deus, que dá a semente para semear e o
pão para comer, também dará a vocês

todas as sementes que vocês precisam. Ele
fará com que elas cresçam e deem uma

grande colheita, como resultado da
generosidade de vocês.

  2Coríntios   9:10 .
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A resposta é simples, cada um é uma alma, e
não existe valor no mundo todo que pague
por ela, nem mesmo Jesus fez acepção de
pessoas. A importância é que quando Jesus
entra em sua vida Ele devolve a verdadeira
vida, transforma e limpa, isso gera uma
transformação de caráter, uma
transformação no corpo, alma e mente de
uma pessoa. Uma pessoa curada, a
transformação se estende dentro de casa, na
família, na vizinhança e em uma sociedade
como um todo. Assim terá menos pessoas
doentes, menos pessoas que matam,
destroem e assim por diante.  Nos
comentários na live podemos ver muitos
destes irmãos deixando bem claro o que
Jesus fez em suas vidas. Acompanhe agora e
veja a importância de se levar o evangelho á
todos!

Esta foi uma pergunta feita nos cultos de
quarta e quinta-feira e foi algo
extraordinário para quem estava
acompanhando, pois pôde ver o quão
amoroso o Senhor é, e o quanto Ele ama nós
pecadores. Muitos irmãos deixaram seus
comentários do que Jesus fez em suas vidas
após terem o recebido como Único e exclusivo
Salvador. Mas não chegaram até Jesus
sozinhos, teve alguém por trás de tudo isso,
um Líder que orou, jejuou e por muitas vezes
passou horas e horas ministrando em suas
vidas. E ainda existem aqueles que
perguntam pra que pregar a palavra de Deus?
Por que os Vocacionados por Deus se dedicam
e se importam e amam pessoas que a
sociedade não valoriza?

O maior milagre está no entendimento, esse
entendimento vem através da palavra de
Deus que consequentemente traz também
libertação sobre nossas vidas. Cada vez que
ouvimos o Senhor falar é uma oportunidade
de sermos transformados, restaurados e
preenchermos o vazio que há no nosso
coração, pois somente Deus pode ocupar esse
vazio. Não perca nossos cultos online todos
os dias transmitidos através da nossa página
oficial no Facebook: Igreja Evangélica
Avivamento para as Nações, ás 20h!  Assista e
participe conosco.

PARTICIPE DOS CULTOS ONLINE
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MURAL
Testemunho

s

Família, amigos, namorada(o) pode ser
algo reconfortante, uma zona de
conforto. Você espirra, fica doente
terá à  todos em seu favor, você pensa,
tem alguém para opinar. Jesus Ele quer
que aqueles que aceitaram o chamado
estejam inteiramente dispostos a ouvir
e depender somente Dele. O erro de
muitos jovens é seguir o “coração“ o
“amor" à  família, namorada(o) seja lá
quem for e não seguir à Cristo. Claro
que não estamos aqui falando sobre
desobediência aos pais. Isso é outra
situação. Mas é saber que nada e
ninguém pode estar acima de Jesus. E
sua jornada deve ser somente você e
Ele. A quem você tem seguido? 

“A carne é fraca” quantos aqui já
ouviram alguém falando isso? Apesar
que o sentindo dessa frase é bem
errante ao significado. Realmente a
carne deveria ser bem fraca, e o
Espírito bem fortalecido. Mas essa
frase é muito usada quando alguém
usa como desculpa para cair em
pecado. O Jovem com convicção da sua
vocação ele sabe que é forte, por que
ele se fortalece em Deus. Sua força
não vem do seu próprio conhecimento.
Mas vem da palavra de Deus. E dessa
forma ele vence o maligno. Se você não
se sente forte o bastante para cumprir
o seu chamado vocacional, então
comece se fortalecer na palavra de
Deus. Você irá vencer o adversário.  

Um jovem vocacionado por Deus está
convicto daquilo que foi chamado
para ser. Está disposto à usar e ser
usado em tudo que for preciso em
favor do Reino de Deus. 
Mas o que a bíblia fala para nós
como jovens com relação ao nosso
chamado vocacional? A bíblia se
direciona a todos. Mas há versículos
que podemos trazer para nós.
Citaremos então três:
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UM JOVEM
VOCACIONADO

De fato muitas vezes os jovens tornam
seus desejos em um contexto, que gera
pretexto para não fazer o que é certo.
Muitas vezes tem todo o potencial, mas
a ambição de obter riquezas e desejos
carnais se torna obstáculo. Pois para
seguir Jesus você deve abandonar tudo
o que pode estar em 1° lugar em seu
coração. Quais tem sido suas
prioridades?

1° : Respondeu-lhe Jesus: “Se
queres ser perfeito, vai,

vende o que possuis, dá o
dinheiro aos pobres e terás
um tesouro no céu; depois
vem e segue-me”. (Mt 19,21)

2°: E todo aquele que deixar
casas, irmãos, irmãs, pai,
mãe, filhos ou terras por

amor de mim, receberá cem
vezes mais e terá como
herança a vida eterna. 

(Mt 19,29) 

3°: Jovens, eu escrevi a vocês,
porque são fortes e em vocês

a Palavra de Deus
permanece, e vocês

venceram o Maligno.
 ( 1 João 2:14 )

E Foi assim que o jovem Gustavo Santos entendeu que ele poderia não ser
mais o saco de pancada do diabo, mas agora ele poderia ser um lutador que
pode boxear no mundo espiritual como um verdadeiro escolhido de Deus. 
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Gustavo Santos foi ganho para
Jesus por Mateus Barbosa, outro
jovem que também chegou à casa
de Deus totalmente destruído.
Mateus como um Jovem que está
cumprindo sua vocação lutou e
luta pela vida de Gustavo, um
jovem que na perspectiva do
mundo, morreria em breve. 
Gustavo nesta semana causou
reações em suas redes sociais com
um lindo e impactante testemunho. 
Ele conta que sua vida era apenas
voltada em usar drogas e viver
para os “amigos". Quando Mateus
o conheceu, esteve disposto a
lutar por ele indo até sua casa
todo os dias, na rua e onde ele
estivesse. Por muitas vezes fugia
de Mateus. 
No testemunho em suas redes
sociais ele conta fortes
depoimentos, que passou a chegar
a tomar venenos de rato em
substituição da droga. Todo seu
dinheiro era investido em drogas.
Deus deu livramentos para ele em
diversas ocasiões. Depois de
muitos perrengues na mão do
maligno, Gustavo Santos entendeu
que ali não era seu lugar:
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“Hoje vou atrás de almas
para DEUS. Antes onde
fosse pra comprar droga eu
estava indo. Mas hoje vou
pra levar a palavra de Deus,
sou um Levita na casa de
Deus e agora tenho vício
enorme de ganhar almas
para Jesus, e pregar até se
converterem, lutar pelas
vidas, ser cheio do poder de
Deus, estar com os irmãos
do Avivamento para as
Nações onde foi que meu
LÍDER MATEUS me ganhou
para Jesus. Um enorme
abraço a todos, você que
está tendo oportunidade de
se converter, sirva ao
SENHOR, não espere o diabo
acabar com você não”.

Gustavo diz em suas redes
sociais depois de contar sua
experiência e testemunho.
Isso que ele fez foi propagar
o Reino, um ato que só os
vocacionados fazem. Usam
tudo para que o poder da
palavra seja manifesta. E
através disso, já houve jovens
sendo impactados. Pessoas ali
sendo fortalecidas pelo seu
testemunho. 

E você jovem, já se dedicou em propagar o Evangelho hoje?
TESTEMUNHE TODO BEM QUE ELE TE FEZ, SEJA UM

VERDADEIRO VOCACIONADO POR DEUS! 

Matéria e Produção de Gabriela Machado 
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OLÁ MISSIONÁRIAS KIDS! O DESAFIO FOI DADO. E
DESAFIO DADO É DESAFIO? ..... 

ISSO MESMO CUMPRIDO. E VOCÊS CUMPRIRAM MAIS
UM DESAFIO, E FOI CONCLUÍDO COM MUITO SUCESSO.

DEUS ABENÇOE A TODOS OS MISSIONÁRIOS KIDS!
VOCÊS CAPRICHARAM NO DESAFIO! VEJAM SÓ :
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TODOS OS FILHOS DE DEUS TEM O SEU CHAMADOTODOS OS FILHOS DE DEUS TEM O SEU CHAMADO
PARTICULAR, MAS O CHAMADO DO IDE É PARA TODOS,PARTICULAR, MAS O CHAMADO DO IDE É PARA TODOS,
MAS COM ESSA QUARENTENA TEMOS COMO OBEDECERMAS COM ESSA QUARENTENA TEMOS COMO OBEDECER  
O IDE DE JESUS ?O IDE DE JESUS ?
CLARO QUE SIM, ATRAVÉS DAS PLATAFORMAS DIGITAISCLARO QUE SIM, ATRAVÉS DAS PLATAFORMAS DIGITAIS
VOCÊ PODE ALCANÇAR MUITAS ALMAS E EXPANDIR OVOCÊ PODE ALCANÇAR MUITAS ALMAS E EXPANDIR O
REINO DE DEUS! VEJA AGORA ALGUMAS DAS FORMAS DEREINO DE DEUS! VEJA AGORA ALGUMAS DAS FORMAS DE
ESPALHAR A PALAVRA DE DEUS: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 MISSIONÁRIOESPECIAL: COMO SER UM MISSIONÁRIO
  ATRAVÉS DAS REDES SOCIAISATRAVÉS DAS REDES SOCIAIS  

  

Coluna ExtraColuna Extra  

TV AVIVA NAÇÕES 
 

Direção Geral: Apóstolos Rowilson e                                                      
                          Cristiane Oliveira 

Editora de Texto:  Ev. Katia Cristina
                                Ev. Patrícia Silva

Colunistas Redatoras:
Gabriela Machado 

Cátia Ramos
Rosário Regiane 
Talita Andrade

JOAN EM ÁUDIO 
Ingrid Cristina

Steffany Cristina

Jornal Online Aviva News

@igrejaevangélicaaviva @igrejaavivanacoes Tv Aviva Nações - TAN app.mobileradio.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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