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Davi diz que lutou contra urso e pouco
antes de enfrentar o gigante, ele teve
que derrotar dois grandes ursos: seu
irmão mais velho e o rei.

Diz a história que quando Eliabe, o
irmão mais velho, ouviu Davi falando
com os soldados, ficou muito irritado
com ele e perguntou: “Por que você
veio até aqui? Com quem deixou
aquelas poucas ovelhas no deserto?  

Sei que você é presunçoso e você veio só
para ver a batalha”. *O rei, por sua vez,
disse a Davi: “Você não tem condições
de lutar contra esse filisteu; você é
apenas um rapaz, e ele é um guerreiro
desde a mocidade”. 

Quem nunca se deparou com uma
situação como essa, de alguém
afirmando que você é “ninguém”,
“incapaz de vencer”, “presunçoso” ou
de “coração mau”? 

O urso representa para nós hoje a
competitividade da vida. Ele é ligeiro,
astuto e sagaz. 

Quando um urso agarra a presa ele não
larga mais, até matá-la.  

Ele representa o que nos prende e não
nos larga. 
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URSO E LEÃO O QUE SIMBOLIZAM

Primeira parte será do Urso

1Samuel   17:34-36   NTLH   

Meu senhor, — disse Davi — eu
tomo conta das ovelhas do meu pai.
Quando um leão ou um urso carrega
uma ovelha, eu vou atrás dele, ataco
e tomo a ovelha. Se o leão ou o urso
me ataca, eu o agarro pelo pescoço e
o golpeio até matá-lo. Tenho
matado leões e ursos e vou fazer o
mesmo com esse filisteu pagão, que
desafiou o exército do Deus vivo.” 

Animais na Bíblia significam reis
e reinos 

O urso ataca sempre de cima para
baixo. 

Para a Bolsa de valores de Nova
Iorque, o urso representa as forças
de mercado que empurram o valor
das ações para baixo.  

Em nosso dia-a-dia, o urso são
todas e quaisquer situações que nos
sobrevêm e nos atacam colocando
situações buscando de todas as
formas diminuir o nosso valor
próprio. 

  

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


TODAS AS COISAS COOPERAM PARA O BEM DAQUELES

QUE SERVEM AO SENHOR VERDADEIRAMENTE E É

EXATAMENTE ISSO QUE OS APÓSTOLOS ROWILSON E

CRISTIANE OLIVEIRA TEM FEITO TODOS OS DIAS ÁS

20HS NA PÁGINA OFICIAL DO FACEBOOK. 

TODOS OS DIAS LEVANDO AO CONHECIMENTO DE

TODOS A VERDADEIRA PALAVRA, ENTÃO NÃO

PERCAM! 

CONVIDE AQUELA PESSOA QUE ESTÁ PRECISANDO DE

UMA PALAVRA AMIGA, CONVOQUE SUA CÉLULA E

JUNTE-SE À FAMÍLIA DO AVIVAMENTO. 

E O NOSSO, FESTIVAL DAS DELÍCIAS E VOCÊ JÁ ADQUIRIU O

SEU CONVITE? AINDA NÃO!

ENTÃO CORRE E ADQUIRA O MAIS RÁPIDO POSSÍVEL, VOCÊ

TEM APENAS ALGUNS DIAS DESSA SEMANA PARA

GARANTIR O SEU, E NÃO DEIXAR DE DEGUSTAR  ESSES

MARAVILHOSOS DOCES E IMENSAMENTE SABOROSOS, E

AINDA  SEM CONSERVANTES, TOTALMENTE CASEIROS.

EM CADA KIT VOCÊ TERÁ: BRIGADEIRÃO, PAVÊ, MOUSSE

DE MARACUJÁ, TRUFA, COCADA E BOLO BRIGADEIRO.  

BOM FESTIVAL A TODOS! 

AMANHÃ QUARTA-FEIRA NÃO PERCA MAIS UM

TREINAMENTO COM OS EMBRIONÁRIOS ÁS

20HS NA IGREJA SEDE E ONLINE PELA PÁGINA

OFICIAL NO FACEBOOK. 
MAS O TREINAMENTO NÃO ENVOLVE SOMENTE

EMBRIONÁRIOS, MAS A TODOS QUE POSSUEM

INTERESSE EM OBTER CRESCIMENTO E

CONHECIMENTO. 
NÃO FIQUE DE FORA E CONVOQUE SUA CÉLULA. 
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Que semana especial! A semana
passou e passou rápido.  Mas cada dia
foi uma troca de experiência,
aprendizado, comunhão e acima de
tudo servindo e louvando a Deus! 

Uma semana de homenagens também
para nossas mães guerreiras.
Locutores, editores, redatores e
muitas participações especiais que
prepararam tudo para agradecer à
essas mulheres guerreiras! 

Todos os finais de semana, uma
equipe de missionários tem se
deslocado pra ministrar a Palavra de
Deus em Mairiporã, levando vida a
outras vidas, inclusive também é feito
um trabalho intenso com as crianças,
pelas missionárias, Patrícia Oliveira e
Ingrid Cristina, e cada adulto, e
pequenino são importantes e
preciosos para nós, os missionários
têm levado amor as pessoas que às
vezes não recebem esse amor da
família, como exemplo disso a
Patrícia Oliveira comentou nesta
semana que uma pequenina falou:
“Eu só tenho meu pai e a igreja pra
me ajudar”, imagina ouvir isso de
uma criança de cinco anos, que apesar
de pequena entende a importância e a
força de uma igreja. 

Em Mairiporã foi o grupo de pagode,
fazendo um barulho santo,
ministrando o louvor, jovens que
foram ganhos e hoje estão ganhando
outras pessoas. 

E o que também trouxe e sempre traz
um impacto sobre nossas vidas, são as
equipes das obras de construção que
trabalham aos finais de semana, no
Embu das artes, Itapecerica da Serra,
Monjolinho e Igreja sede, não é só ir e
trabalhar, mas saber que isso vai trazer
conversão, santificação, envolvimento
e recuperação de vidas. 

E finalizamos mais uma semana
abençoada, com tema da semana sendo
concluído. 

Ouça, escute e viva cada tema
ministrado, pois, trará grande
crescimento sobre sua vida. 
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RESUMO DA SEMANA 

Provai e vede que o
Senhor é bom!

Salmos 34:8
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Desafio dado é desafio cumprido! Os
missionários kids mostraram aqui que estão
conhecendo mesmo a palavra de Deus,
glória a Deus por cada pequenino.
E você que ainda não fez, corre que ainda dá
tempo, não fique de fora e melhor ainda,
desafie um amiguinho,  vamos ver quem vai
acertar! 1...2...3... valendo!
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Parabéns para
cada criança que
aceitou o desafio

do Joan
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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!
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