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Uma das suas principais táticas está
refletida no seu codinome (ocultar a
identidade de alguém ou para nomear de
maneira secreta um plano de ação)
passarinheiro. 

Existe um sistema de forças invisíveis e
organizadas, cuja intenção é totalmente
maléfica.

Estes agentes do mal, que um dia foram
expulsos das habitações celestiais, sabem
da tamanha importância que o homem
possui para Deus.

.Fazer você confiar ou fazer associação
com a pessoa errada

.Fazer você envolver-se com pessoas
que você não conhece profundamente

.Fazer você envolver-se com pessoa
pelo impulso da paixão

.Fazer você tomar decisão em meio a
forte emoção

•Fazer você sentir necessidade de
comprar o que você não precisa

•Fazer você olhar as circunstâncias e
desistir de olhar pra frente

•Fazer você depositar seus sentimentos
nas coisas e não nas pessoas

•Fazer você ter inquietude e desesperar-
se diante das adversidades

.Fazer você se afastar da leitura da bíblia
e da oração

.Deixar o propósito de Deus na sua vida
em segundo plano. 
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QUAIS SÃO OS LAÇOS DO PASSARINHEIRO 

Salmos 91:3a 
Porque ele te livrará do laço do passarinheiro

Algumas armadilhas do passarinheiro 

Provérbios 13: 14
 A doutrina do sábio é uma fonte de vida para se desviar

dos laços da morte.
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Hum! Quem não gosta de apreciar aquela

feijoada feita por

mãos abençoadas, onde o maior tempero é o

amor que é depositado pelo SENHOR no

coração e nas mãos de quem faz.

Ainda não experimentou? Então sua chance

chegou, Ah vale lembrar que é feito com

materiais de primeira qualidade, tempero de

comida caseira e tudo fresquinho.

Ficou com vontade? Então procure agora

mesmo seu líder e adquira já o seu convite,

até porque comer com qualidade é outra

coisa, não é?!

Porque,  sempre que comerem deste pão e beberem

deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até

que ele venha. I Coríntios 11:26.

Participar da Santa Ceia é renovarmos

 nossa aliança com o Senhor Jesus Cristo, é está em

comunhão com o Criador.

Não deixe de participar!

Para aqueles que são de risco, não se preocupe você

poderá realizar em sua casa mesmo, pois será

transmitido ao vivo através da nossa

página no Facebook às 20h, reúna sua família e

vamos participar deste grande banquete,

E você criança que já passou pelo encontro também

está convidada a participar deste maravilhoso

banquete.
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Produção de Texto Cátia Ramos  

FEIJOADA BENEFICENTE 

SANTA CEIA

Neste domingo acontecerá uma

reunião importante. 

Reunião de planejamento dos

Evangelistas com seus Líderes

Estratégicos, onde será discutido

planos e projetos de crescimento para

a célula, projetos esses onde todos

estamos envolvidos, não perca é de

suma importância sua participação,

para mais detalhes entre em contato

com seu Evangelista.

REUNIÃO DE PLANEJAMENTO 

Produções de Texto: Rosário Regiane 
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Final de semana chega, na mente e no coração
já cria aquela expectativa, sabendo que a
vigília vai acontecer no sábado.
Isso é fato. Mas uma vigília nunca é igual a
outra, não é o mesmo tema, não são os
mesmos pregadores, e muito menos o agir de
Deus seria igual. Se pararmos para analisar,
cada vigília traz uma perspectiva nova, um
ensinamento novo, um agir de Deus diferente
sobre nós.
As vigílias são  uma verdadeira imersão,
durante às 3 horas, TRÊS HORAS, de muita
unção sendo transmitida ao vivo e online. E
com toda clareza vemos essa unção sendo
derramada por muitos lugares.
Mais de 15 mil pessoas sendo alcançadas a
cada sábado. Não sabemos ao certo em que
estados e países tem chegado. Mas a realidade
é exposta. ESTAMOS AVIVANDO NAÇÕES!

Cada vida que é alcançada são Nações que
Deus quer levantar, são líderes, assim
como na vida de Abraão, Deus o chamou,
para ser pai de Nações!
E amanhã dia 16 de Janeiro acontecerá a
vigília do Avivamento,  com ministrações,
orações e vídeos voltados para a
importância de habitarmos no esconderijo
do altíssimo.
Esta vigília está pra lá de abençoada,
venha você também ser abençoado e não
venha sozinho, convide seus amigos,
família e discípulos, pois a melhor forma
de você demonstrar  o amor a eles é
apresentando Jesus Cristo. 

LANCE SUA REDE AO MAR! AS REDES
SOCIAIS, LANCE AGORA E APANHE
AS NAÇÕES!

Sabemos que a Igreja Evangélica Avivamento para as Nações e a Associação Beneficente El Roi
lutam diariamente com um único objetivo. Levar vida onde não tem e trazer esperança para um
alguém. “ Onde a vida, é o maior patrimônio “umas das frases que representa a ABER.  Mas para
uma associação andar é preciso de muitas coisas. Há meses a ABER tem levado alimentos para
muitas mesas da região Oeste de São Paulo. Entre outras ações juntamente com o Avivamento. Até
distribuição de bíblias e kits de higiene bucal foram para o Nordeste através deste projeto! Mas
não para por aí. Hoje vamos apresentar duas formas diferentes de adquirir produtos que edificam
e produtos de interesse pessoal que através disso você pode semear nos ambos projetos.
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ESCOLA DE LÍDERES 

STAND RESGATANDO E
BAZAR BENEFICENTE 

VIGÍLIA DO AVIVAMENTO

O Pré Encontro, Encontro e Pós Encontro são
início de uma etapa para que possa ser
indiciado uma desconstrução de idéias e
definições do que você achava que era uma
boa vida. Esse início é fundamental para que
você tivesse ter uma pequena absorção da
verdade e poder estar face a face com Deus,
para Ele começar a boa obra. Mas a Obra de
Deus não terminou,  e ela a de continuar. 
Por isso vem aí a Escola de Líderes. 
Para que preciso fazer Escola de Líderes?

Talvez você se pergunte. E vamos te
responder, através da escola de líderes
você ficará familiarizado com a palavra de
Deus,  não vai mais ficar perdido na hora
de procurar um livro, capítulo ou versículo.
Aprenderá sobre Deus, Jesus, Espírito
Santo. Quer saber mais ? Ela já deu início,
mas dá tempo de você Começar! Então não
perca a Escola de Líderes neste domingo às
09:00 hs. Aos de outras cidades procurem
seu líder para obter mais informações.

Temos o BAZAR BENEFICENTE, onde há
centenas de acessórios,  calçados e roupas

diversas para você.  
Para ver as peças, click na imagem e você irá

acessar o catálogo online no Whatsapp e pode
diretamente falar com a Levita Rose Mendonça.

 
 É só Clicar na imagem você terá acesso!

Temos também  o STAND RESGATANDO COM
DIVERSOS PRODUTOS ENTRE ELES:
 
- Livro Síndrome  de Amnon      
- Apostilas
- Marcador de Páginas de Israel    
- Cd Tempo de Colheita 2
- Agasalhos Resgatando       
- Cartões de Oração

PARA VOCÊ SABER COMO ADQUIRIR E SABER
MAIS, FALE COM SEU LÍDER DE CÉLULA OU NA
IGREJA SEDE COM A LEVITA CIDA MENDONÇA. 
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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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