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O cedro é uma das árvores
mais poderosa que existe.
É símbolo de força e
eternidade.

Nos 3 primeiros anos de
vida, alcança apenas 5
centímetros de altura,
mas já possui 1 metro e
meio de raízes. 

Quem poderá arrancar tal
“plantinha”? Mesmo
jovem, já se mostra firme. 

Seu crescimento interior é
bem maior que o exterior.
Depois, cresce 20
centímetros por ano,
chegando a 40 metros de
altura. 

O cedro não depende da
chuva, pois suas raízes
profundas buscam água
diretamente dos lençóis
freáticos.

 

O cedro tem beleza,
perfume e força. Resiste
aos desafios da água e do
vento. É, portanto, muito
confiável.

O salmista disse que o
justo é como o cedro do
Líbano. Com isso,
podemos ter uma ideia do
que Deus espera de nós. 

O fruto é muito
importante, mas a sua
falta pode indicar um
problema na raiz. 

O cristão não pode ser
nômade, mutante ou uma
“metamorfose
ambulante”. As árvores,
normalmente,
permanecem onde estão. 
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PLANTADOS NA
 CASA DO SENHOR (CEDRO)

Muitas pessoas apresentam
uma preocupante instabilidade
em suas vidas. Não se firmam

no emprego, na igreja, na
profissão, na escola, no

casamento, etc. Esse modo de
vida parece favorável aos

propósitos do inimigo.
Imagino que ele fica muito
satisfeito quando alguém

chega a uma etapa avançada
da vida e não tem emprego,
nem profissão definida, nem

estudos, nem recursos
materiais, nem família, nem

igreja. É o caso de quem nunca
criou raízes.
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-Raiz: é a profundidade de uma vida cristã,
é estarmos enraizados em Cristo Jesus.
-Tronco: É a estrutura espiritual de uma
vida cristã equilibrada sobre o
fundamento que é Cristo Jesus,  tronco
forte pode sustentar muitos frutos, com
um tronco frágil não conseguimos
aguentar o peso dos frutos. 
- Folhas: São a expressão da árvore, assim
como a nossa palavra determina nosso
caráter, pela folha já percebemos que
árvore é aquela. 
- Flores: Perfumadas; exala o perfume de
Cristo através da nossa vida, somos o
perfume de Cristo. 
-Frutos: São os resultados espirituais
vindo de uma vida cristã fundamentada na
palavra de Deus, estamos ligados em
Jesus, como a árvore está ligada na terra,
na terra tem água,  Jesus é a água da vida,
sem essa água morremos, sem água planta  
nenhuma se desenvolve. 

Aprendemos também que devemos regar a
planta, e depois ela mesmo vai buscar água
com a raiz embaixo da terra, e que tem
árvore que demora pra crescer, o
pouquinho que cresce pra cima o dobro já
cresce baixo, isso significa que quando
crescer, não tem vento nem tempestade que
derruba porque a raiz está bem profunda,
em nossas vidas não é diferente, devemos
regar a vida de nossos discípulos com
discipulado, oração e jejum, mesmo que
demore a crescer aparentemente,  sabemos
que por dentro ela está se devolvendo e
quando passar qualquer dificuldade estará
alicerçada na palavra de Deus,e se balançar
e não cairá.
E então quando estiver fortalecida e com o
tronco forte, dará muitos frutos

Mais uma vigília tremenda,  que maravilha
poder contemplar as maravilhas de Deus,
em meio a comunhão com nossos irmãos,
cada missionário que sobe no púlpito pra
orar por cidades está declarando o senhorio
de Deus naquele lugar, e nós que
intercedemos estamos contribuindo para
que esse agir seja impactante, a bíblia fala
que aquilo que ligarmos aqui na terra será
ligado no céu,  pra vermos a importância
disso. Tivemos ainda nosso momento de
ministração de bênçãos sobre nossas vidas,
com o Evangelista Marcos, ministrando
sobre dízimo e oferta,  quer ser próspero?
Obedeça a palavra de Deus.

E com base neste texto da palavra de Deus,  
fomos e estamos sendo ministrados.
Uma árvore não nasce grande, linda e
frutífera,  mas ela começa ali pequena e
frágil, somente com o tempo e cuidados ela
começa a se desenvolver. 
Em uma árvore temos: a raiz, o tronco, as
folhas, as flores e os frutos,  até chegar ao
ponto de dar frutos, há um processo
materialmente falando,  e espiritualmente
também há um significado acompanhe:

E não podia faltar nosso momento kids
dedicado aos pequenos missionários do
avivamento, e o que falar do nosso pagode
abençoado, só alegria. 
Vigília nunca é igual,  sempre tem um
mover diferente,  uma unção sobrenatural
cobrindo cada detalhe da nossa vigília: som,
mídia,  levitas todas estas equipes
trabalham em prol do bom andamento da
nossa programação pra que tudo saia por
excelência,  não perca nenhuma
oportunidade,  pode ser a última.
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Paz a todos os irmãos do Joan e do Avivamento
para as Nações. Primeiro as arrecadações sendo
ela de qualquer espécie, são incentivadas a todos
os membros da equipe a irem atrás de comércios
e ali explicarem os projetos do nosso Ministério e
Associação Beneficente El Roi, para assim fazer a
possível parceria. Eu trabalho com metas. E assim
dentro do alvo planejado começo a pesquisar
regiões ou contatos e sobre a doação desejada,
passo então para os voluntários como e qual
doação devemos ir atrás. Para alcançar a doação
em específico, nem sempre de primeira
conseguimos. Geralmente vamos em vários
comércios, alguns doam com mais frequências,
outros somente em datas marcadas. E ali
permanece aqueles que forem se familiarizando
com o projeto e com os voluntários que ali entram
em contato". 
"É sempre bom expandir as experiências e
mostrar que é possível qualquer pessoa ser usada 
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ORAÇÃO QUE TRAZ RESULTADO
Orar é ter comunhão com Deus, é ter
relacionamento íntimo com o criador .
Se nossas palavras tem poder, quanto mais
nossa oração que não é simplesmente falar... a
bíblia fala que a oração do justo faz muito em
seus efeitos,  quando podemos falar com o
Senhor em oração é um privilégio que favorecia
mais a nós do que por quem estamos orando.

A Igreja Evangélica Avivamento para as Nações, 
 tem um ritmo maravilhoso de orações,  e porque
devemos orar? Porque através da oração
milagres acontecem, o céu abre e tudo é possível. 
Em que a oração resulta? Te responderemos com
resultados,  segue agora testemunho de milagres
obtidos através de oração feita por nossos
apóstolos e liderança,  acompanhe.....

E continuando a nossa série de entrevistas,  mostrando e encorajando a cada leitor do JOAN
a fazer parte de cada projeto que tem beneficiado a centenas de vidas. Desta vez

Fábio Kate e Evangelista Letícia Caetano da equipe Ganhar  deram entrevista para nossa equipe:

Fábio Kate nos contou como é feito o
planejamento de cada tipo de doação.

“ São feitas sobre às orientações dos Apóstolos,
nós líderes de equipes estamos sempre falando
com os componentes da equipe sobre eventuais
doações. Nós fazemos a maioria dos contatos
pessoalmente. .Falamos dos nossos projetos a
cada doador, e tentamos firmar esse contato.
É preciso levar sempre o ofício e deixar no
estabelecimento se possível, em alguns casos pode
ir sozinho sim, mas sempre lutamos para que vá
no mínimo de duas pessoas para a busca de
doações”

Fábio nos conta que à muitos tipos de
doações para ser adquiridas. E que sempre é
muito importante aproveitar cada
oportunidade.

“Aproveitamos muito às oportunidades que
aparecem no dia a dia , nós líderes de
equipes damos sempre uma palavra e
desafiamos cada componente da equipe, 
sempre estipulamos uma meta e lutamos
para alcança-la, o que conseguirmos
é sempre bem vindo e  mantemos contato
com os estabelecemos, desta maneira
buscamos uma aproximação maior e um
retorno eficaz nas próximas arrecadações”

COMO FUNCIONA UMA AÇÃO SOCIAL 

Evangelista Letícia também falou um pouco deste trabalho:

por Deus e ser uma porta de bênçãos para
vida de todos os irmãos!
Depois nós os líderes da equipe vemos se
aquela doação está em estado de uso /
consumo de acordo com os critérios
orientados pelos nossos Apóstolos e se aquela
doação cogitada tem necessidade naquele
momento ou se a quantidade x daquela
doação está de acordo com os planejamentos
da Associação, como distribuição, como e
onde será feito essa distribuição e etc.. Sendo
aprovado, damos continuidade em marcar
dias e horários para as retiradas e deixar
pessoas responsáveis para essa retirada e
assim levar ao destino final.

Agradeço aos nossos Apóstolos pela
oportunidade de estar liderando a Equipe
Ganhar e agradeço a equipe do Joan pela
oportunidade. Deus abençoe".

Matéria de Cátia Santos
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Feito o primeiro passo,
automaticamente aparecerá o
Aplicativo da web Rádio Aviva
Nações.
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Primeiro passo é ir na barra de pesquisa do seu
navegador (Google,  Chrome, Internet, Safari etc) 
 e pesquise por esse endereço de site:

Para você ter mais facilidade
de acesso, fixe o Aplicativo
na sua página inicial. Fazer
isso é bem simples.

Click nos 3 pontinhos da
sua tela. Ou procure por
estas opções:

Click em adicionar à Tela
inicial, depois siga estes
passos ( assim como esta
aqui nestas imagens)

Para ouvir basta apenas apertar o play. E pronto você
esta sintonizado(a) na melhor.  
Você poderá ouvir a Web Rádio Aviva Nações mesmo
se precisar usar outros aplicativos do seu celular.

Todos os dias chegam pessoas novas na Família do
Avivamento.  Então é mais que comum vermos
discípulos com dúvidas de como usar as
plataformas do Avivamento.  
Daniele Teixeira foi uma das muitas vidas que já
chegaram na Família e já querem ficar conectadas
com a Web Rádio Aviva Nações.  E o JOAN tem o
papel de trazer informação e prestação de serviço. 
 Então a dúvida é: Como faz para ouvir a WEB RÁDIO
AVIVA NAÇÕES? 
Então bora lá, é bem simples.
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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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