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A palavra já diz bem:  “des-animado”. 
É como se a pessoa estivesse sem alma. 
A chama se apagou. 
*Se você abafar uma vela com um copo,
o que acontecerá? Ela apagará 

*A palavra desânimo vem do termo em
latim “desanimus”, que significa “sem
alma” (entregar a alma a aquela situação)
vida, movimento, coragem, entusiasmo,
vivacidade.

*Não alimente atitudes que produzam
desânimo. 
*Pessoas fervorosas traz um avivamento 
*Aquilo que você produz em outros
frequentemente é o que você recebe. 
*Se você alimenta as pessoas com
desânimo e tristeza com frequência, é
isso que receberá.
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Desânimo não está em 
nosso vocabulário 

"E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio
colheremos, se não desanimarmos.”

  Gálatas   6:9   NVI

E o que é alguém
desanimado? 

Então Como vencer o desânimo
produzido pelas pessoas?

“Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles
que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu

propósito.” Romanos   8:28   NVI 

Na v ida  pessoa l

( em todo  p ro je to  Você  va i

encont ra r  pessoas  que  vão

ten ta r  co loca r  desân imo )

Na  cé lu l a  Deus  t i r a  os

judas  ( co loca  um Pau lo )

*Não alimente seus
relacionamentos com desânimo;
*Reproduza ânimo ( o ânimo é

irmão da perseverança )
*O que você dá frequentemente é

o que recebe.
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Se iniciou mais um ano e pela frente temos
grandes dias de oportunidades. E em Beira -
Moçambique cada dia é um dia para se dedicar ao
Reino de Deus. A dedicação e mover de Deus ali,
não para!
Pastor Domingos José Meque divulgou em sua
página do Facebook uma foto do culto com a igreja
lotada de vidas sedentas pela palavra de Deus e
buscando serem cheias do poder de Deus.
Um povo cuja alegria é de estar cultuando ao
Criador, isso é claramente visto em suas
expressões, um povo que sabe e reconhece que,
sem o Senhor nada podem fazer.
Cada culto uma nova oportunidade de demostrar
mais e mais sua gratidão e obediência ao Ide, e
assim o Avivamento vem crescendo na África,
lutando dia após dia por almas e pelo Reino de
Deus.

Cada semana, um ensinamento, cada
ensinamento um aprendizado para aqueles que
verdadeiramente ouvirem com os ouvidos e
entenderem com o coração.  Continuando com o
tema a respeito da semeadura, tivemos
aprendendo o tamanho da necessidade que
temos de saber semear, pois colheremos os
frutos da semente que plantamos, se você
plantar feijão consequentemente colherá feijão,
assim como se plantar na sua vida espiritual
você colherá uma vida tremenda e sua célula
também será atingida por esses frutos.  Entre
experiências e testemunhos estivemos também
relembrando acontecimentos na vida do nosso
Apóstolo Rowilson.

Vigília riquíssima, onde o Espírito Santo falou
grandemente através dos louvores, orações e
ministrações. Desta vez os Líderes das
equipes: Ganhar, Consolidar, Treinar e Enviar
tiveram compartilhando experiências vividas
dentro das equipes, doações que tem sido
ganhas durante a pandemia, integrantes que
verdadeiramente tem colocado a mão no
arado e tem colaborado com o  Reino de Deus. 
Algo dito por uma das Líderes, foi muito
importante: a diferença entre integrante e
voluntário na equipe. O que se precisa não é
de componentes, mas sim, de  mais
voluntários que chegue, entenda o propósito
de Deus e que se coloca para lutar e vestir a
camisa.

E não podemos esquecer do nosso
momento kids dedicado aos pequenos
missionários do Avivamento,  com a
participação especial dos fantoches. 
Tivemos também vídeos a respeito da
semeadura em nossa vida: espiritual,
ministerial, financeira....Quer ter uma boa
colheita na área espiritual e ministerial?
Plante a semente da oração, do jejum, de
uma vida com Deus, seja perseverante e
esteja disposto a abrir mão do que te
atrapalha e sempre dê o máximo de você
por uma vida, assim como foi pago um
preço por sua vida.  Na vida financeira,
obedeça a palavra de Deus, sendo fiel em
seus dízimos e ofertas e você verá o agir de
Deus em tudo.
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Deixando sua cidade, sua família, sua
vida pelo chamado do Senhor, ele soube
plantar e hoje desfruta de um
Ministério abençoado e próspero,  tudo
isso porque depois de plantar ele soube
regar essa semente com oração, vida
com Deus, jejum e muita perseverança.
Ensinou os Líderes do Avivamento a
também plantar e quem deu ouvido,
hoje está também colhendo os frutos de
sua semente plantada, pois quem dá o
crescimento em tudo chama-se: DEUS. 
Só colheremos os frutos desejados, se
plantarmos a semente certa.

MOÇAMBIQUE: UM CULTO CHEIO,
CHEIO DE VIDAS SEDENTAS

Produção de Texto Rosário Regiane 

Produção de Texto Cátia Ramos  
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Agora imagina um conteúdo, um
ensino, uma divulgação.
Imagine então o ensino da palavra
de Deus, que além de envolver o
corpo e seus sistemas, envolve
Alma e Espírito. 
Se divulgarmos muito mais,
insistentemente, tudo o que
envolve o Reino de Deus a
capacidade de você memorizar será
incrível. E assim você memorizando
poderá automaticamente aplicar
isso no seu dia a dia.
O fato é  se uma informação
recebida é muito importante, o
melhor que deveria acontecer seria
o cérebro memorizar  por muito
mais tempo. O órgão responsável
pela memorização ajuda a criar
conexões entre o que aprendemos
com o que já temos registrados na
nossa memória, para que algo
recebido não se perca para sempre.

Sim, porque por meio das ligações
existentes nos nossos neurônios, as
memórias se criam no cérebro
humano. Estas ligações são
conhecidas também como “sinapses”.
E dessa forma conseguimos praticar o
que foi memorizado, aplicaremos no
dia a dia automaticamente.

Por isso ao compartilhar um link da
Web Rádio Aviva Nações,  o Jornal
Online Aviva News,  a página do
Facebook do Avivamento e
respectivamente os cultos online, o
canal TV AVIVA NAÇÕES no Youtube
e todas as plataformas é importante,
para que assim a palavra de Deus se
espalhe. Para que as pessoas tenham
conhecimento e sejam despertadas para
o chamado em suas vidas. Mas pra isso
é preciso compartilhar! 
Veja só o Alcance do culto neste
domingo. PODEMOS ALASTRAR O
REINO ATRAVÉS DE UM CLIQUE!

Você pode compartilhar muito mais!
 2021  novas oportunidades.
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Matéria e Produção de Texto Gabriela Machado 

Mas novamente, Jornal Online Aviva News publicando uma
matéria sobre o poder de compartilhar? E a resposta é, com certeza. 

 Antes de falarmos sobre o Alcance maravilhoso do Avivamento,
 vamos entender  o porque falamos novamente do poder de compartilhar.

Você sabia que para as pessoas
memorizarem uma palavra, ao ponto de
se lembrarem automaticamente e
usarem em seu vocabulário diário é
preciso ouvi lá de 15 a 20 vezes?

Agora entendemos que o “poder de
compartilhar“ O REINO DE DEUS faz
com que vidas sejam despertadas, MAS
O COMPARTILHAR, SÓ TERÁ O PODER
SE FOR PERSISTENTE, CONSTANTE E
ABUNDANTE.

O PODER DE COMPARTILHAR 2021

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


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!
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