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Isto representa a estrutura espiritual de uma
vida cristã equilibrada sobre o fundamento,
que é Cristo 
( Colossenses 1: 9. Por esta razão, nós
também, desde o dia em que o ouvimos, não
cessamos de orar por vós, e de pedir que
sejais cheios do conhecimento da sua
vontade, em toda a sabedoria e inteligência
espiritual;
10. Para que possais andar dignamente diante
do Senhor, agradando-lhe em tudo,
frutificando em toda a boa obra, e crescendo
no conhecimento de Deus; 
11. Fortalecidos em todo o poder, segundo a
força da sua glória, em toda a paciência, e
longanimidade com gozo; 
12. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos
para participar da herança dos santos na luz;  

A VIDA DE UM SERVO DE DEUS É
COMPARADA A UMA ÁRVORE

Será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas a qual dá
seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem e tudo quanto

fizer prosperará'. Salmos 1:3
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Apóstolo Rowilson OliveiraApóstolo Rowilson Oliveira  

No sentido espiritual, fala da profundidade da
vida cristã arraigada e sobre - edificada em
Cristo
 (Colossenses 2: 6. Como, pois, recebestes o
Senhor Jesus Cristo, assim também andai
nele,
7. Enraizados e edificados nele, e confirmados
na fé, assim como fostes ensinados, nela
abundando em ação de graças).

As folhas são a expressão da árvore, assim
como as palavras a expressão de um caráter
(“Seja, porém, o vosso falar: Sim, sim; não,
não, porque o que passa disso é de
procedência maligna.” Mateus   5:37).

As flores são perfumadas, esse é o
perfume de Jesus através de nossas vidas
(Mas graças a Deus, que sempre nos
conduz vitoriosamente em Cristo e por
nosso intermédio exala em todo lugar a
fragrância do seu conhecimento; porque
para Deus somos o aroma de Cristo entre
os que estão sendo salvos e os que estão
perecendo.” 2 Coríntios   2:14-15   NVI  )

São os resultados espirituais vindo de uma
vida cristã fundamentada na palavra de
Deus ( ““Eu sou a videira; vocês são os
ramos. Se alguém permanecer em mim e eu
nele, esse dará muito fruto; pois sem mim
vocês não podem fazer coisa alguma.”
  João   15:5   NVI  ).

A raiz

O tronco

As folhas

As flores

Os frutos 
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E amanhã acontecerá a vigília do Avivamento.

Sim, isso mesmo! E você terá a oportunidade de

interceder por sua cidade, sabendo que aquele

que serve a Deus é o sal da terra e luz do mundo,

conforme está escrito na palavra de Deus. No

último sábado foi orado por cada bairro assim

deixados nos comentários, muitos deles antes do

Avivamento chegar eram completamente

confusos, a perturbação era diária e a violência

muitas vezes tomava conta, mas graças aos

Apóstolos Rowilson e Cristiane Oliveira, orando,

ensinando, treinando e enviando missionários

aos perdidos, vidas estão sendo  transformadas.

Precisa de uma palavra, uma solução ou uma luz no

fundo do túnel? Então fique calmo(a). Neste domingo

acontecerá o culto presencial na Igreja Evangélica

Avivamento para as Nações, ás 19hs, sua oportunidade

de encontrar o que tanto busca. Mas caso você não

possa estar presencialmente, poderá acompanhar ás

20hs pela live na página da igreja no Facebook.

Aproveite essa oportunidade e participe tanto

presencial ou online  por meio do seu telefone, tablet

ou até mesmo seu computador, a palavra de Deus pode

sim entrar não somente na sua vida como na vida das

pessoas que moram com você. Então o Avivamento

ficará muito feliz em receber você. 

Venham e sejam transformados!
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ENTREVISTA: COMO COMEÇA UMA
AÇÃO BENEFICENTE?

Matéria e Produção de Texto Gabriela Machado 

O MISTÉRIO DA GENEALOGIA DE ADÃO 

Você já parou para pensar como é feito o planejamento para ir atrás de uma doação? 
Como é separado, dividido todas as tarefas? E hoje trouxemos á você caro leitor o 

depoimento dos  Líderes da equipe consolidar Paloma e Lucas. 
Eles compartilharam conosco, como é feito o planejamento.  Acompanhe agora:

Matéria e Produção de Texto: Cátia Ramos

A bíblia é um livro vivo, eficaz e necessário.  Mas além disso é um mistério em muitos
detalhes.  E quem não busca a intimidade com a palavra de

Deus nunca terá o prazer de descobrir coisas incríveis que há nela.

Muitas vezes lemos correndo as genealogias, não é
mesmo? Mas se lermos atentamente iremos
desvendar muitas coisas e iremos entender alguns
acontecimentos históricos bíblicos.
Se pegarmos a genealogia de Adão até Noé temos
exatamente 10 gerações.  E traduzindo os
significados de cada nome, mas na tradução exata
em Hebraico para o Português teremos os seguintes
significados veja na imagem a seguir:

Observe que surge uma frase, que na língua original
(hebraica) do Antigo Testamento pode-se entender
perfeitamente o seu significado. Porém, para nós,
que falamos língua portuguesa entendermos, é
preciso reposicionar algumas palavras:
 
Aos HOMEM (ns) está designada (APONTADA) uma
MORTAL DESGRAÇA, mas O DEUS SANTO DESCERÁ
ENSINANDO, e a SUA MORTE TRARÁ
DESCANSO AOS DESESPERADOS
 
Isso não é Incrível? Os propósitos de Deus para a
humanidade já estava designado na genealogia de
Adão, Deus preparou tudo para nos resgatar do
pecado. 
Deus já tinha planejado tudo isso nos mínimos
detalhes, agora imagina em sua vida? 
Acredite Ele tem preparado nos mínimos detalhes!

O primeiro passo é entender o benefício das
arrecadações. É necessário sim do ofício e ele é
muitas das vezes deixado no estabelecimento
também, e para conseguirmos contatos é
procurando mesmo, pondo a cara pra bater indo
atrás pesquisando.
As arrecadações são feitas mediante a necessidade
do momento, por exemplo: em casa de material de
construção, açougues, mercados e (de boca a boca
mesmo) falando com quem conhece,  explicando o
projeto, dessa forma muitas doações são
liberadas)...
Os lugares podem ser diversificados, não tem lugar
específico.

E sabendo que está em andamento as construções,
sempre são bem vindos materiais para construção,
claro que também temos uma meta, mas também
o que for conseguido e se o transporte não for mais
caro que o arrecadado tudo é bem vindo. 
Quando somos contemplados em receber uma
doação entramos em contato com essa pessoa o
empresa e  todos os meses é necessário uma
prestação de contas, tanto da nossa parte quanto
da deles, o que está sendo doado e para onde está
indo essas doações para não ter problemas
futuros. E claro que somos responsáveis na
maioria das vezes com a logística e o transporte.

Disse Lucas Alves na entrevista. 
 Paloma Silva também deu uma entrevista e contou tudo pra gente:

O primeiro passo é apresentar o projeto,  levar
o ofício e explicar,  nisso colhemos informações
de como fazer uma parceria, eles explicam e
damos andamento; geralmente é bem
burocrático essas portas maiores, empresas por
exemplo,  mas sempre contamos com nossa
Apóstola que está sempre nos orientando,  nos
conta Paloma. 
Nós não temos um local específico para estar
pedindo doações, é sempre visto qual é a
necessidade da Associação no momento e
então é passado para a equipe e aqueles que
entendem o projeto nós vamos nos lugares,
fazemos solicitações, e vemos qual a forma com
que eles podem estar colaborando e o intuito
sempre é de fazer parceria com cada um.
Como visamos a necessidade da Associação
sempre estamos em busca de materiais de
construção, itens que vão ser usados na
cantina, itens de limpeza, frutas, legumes e
verduras, em época de marmitex, estamos
sempre em busca das coisas que vão contribuir
com o cardápio, continuou ela.

Não há uma coisa definida pra conseguir os
contatos, sempre estamos buscando, pesquisando e
explicando o projeto pra algumas pessoas que
acabam indicando outras, então vão surgindo os
contatos, vamos explicando e mantendo a parceria,
com algumas fazemos o contrato. Aí fazemos a
retirada mensalmente e também fazemos a
prestação de contas,  tudo certinho. Paloma ainda
completa dizendo. Quando alguém ou algum local
quer fazer uma doação,  a gente entra em contato
com a pessoa ou a empresa e geralmente há uma
data estipulada para a retirada e sempre tem toda
uma organização por trás, como por exemplo
pessoas e carros disponíveis, se não fica bagunçado
e as pessoas não querem mais doar por falta de
organização,  finaliza ela.
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HOJE O JOAN TRAZ PARA VOCÊ EM NOSSO MOMENTO
KIDS, MAIS UM DESAFIO CUMPRIDO. VEMOS QUE OS

MISSIONÁRIOS KIDS ESTÃO A TODO VAPOR!!!
APROVEITANDO CADA OPORTUNIDADE PARA APRENDER

MAIS SOBRE A PALAVRA DE DEUS.  E OLHA SÓ QUEM
CUMPRIU O DESAFIO DE HOJE:

ISABELLY, RODRIGO E GABRIEL. NA ÚLTIMA EDIÇÃO A
MISSIONÁRIA KIDS MELISSA PARTICIPOU DO MOMENTO
KIDS COM O  TABULEIRO ONLINE E JOGOU JUNTAMENTE

COM SEU PAI RICARDO. E AGORA OS MISSIONÁRIOS KIDS:
ISABELLY, RODRIGO E GABRIEL, VIERAM PARA MOSTRAR

O TABULEIRO MANUAL QUE FIZERAM.
E ESTÃO ATÉ JOGANDO!!! ACOMPANHE:
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Disseram que gostaram muito desse desafio e estão
prontos para o próximo!!!

E Assim ficou o tabuleiro dos missionários:
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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!
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