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A expressão “buscai primeiro o Reino de
Deus” significa que a vontade de Deus
deve estar em primeiro lugar em nossas
vidas. 
Quando buscamos o Reino de Deus
acima de tudo, Deus cuida de nossas
outras necessidades. 
Nada é mais importante que o Reino de
Deus.

Jesus nos desafia a mudar nossas
prioridades. 
Normalmente, as pessoas colocam como
primeira prioridade a comida, 
a roupa, 
o dinheiro, 
a família, 
a carreira... 
Mas existe algo que é mais importante
que todas essas coisas: o Reino de Deus.

O rei é a figura central de qualquer reino.
Da mesma forma, o Reino de Deus é
onde Deus está no centro.

Em vez de focarmos em nós, devemos
focar primeiro em Deus. Se Ele é nosso
rei, é Ele quem deve comandar nossas
vidas. Nosso trabalho principal deve ser
procurar o que é a vontade de Deus para
nossas vidas. “Portanto, vós orareis
assim: Pai nosso, que estás nos céus,
santificado seja o teu nome. Venha o teu
Reino. Seja feita a tua vontade, tanto na
terra como no céu.”
  Mateus   6:9-10   ARC  

E a sua justiça
Jesus é a expressão máxima da justiça de
Deus.

 Romanos 3:21. Mas agora se manifestou
sem a lei a justiça de Deus, tendo o
testemunho da lei e dos profetas;
22. Isto é, a justiça de Deus pela fé em
Jesus Cristo para todos e sobre todos os
que creem; porque não há diferença.
23. Porque todos pecaram e destituídos
estão da glória de Deus;
24. Sendo justificados gratuitamente
pela sua graça, pela redenção que há em
Cristo Jesus. 

“Porque sou eu que conheço os planos
que tenho para vocês’, diz o Senhor,
‘planos de fazê-los prosperar e não de
causar dano, planos de dar a vocês
esperança e um futuro.”
  Jeremias   29:11   NVI
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PALAVRA DOS APÓSTOLOS 

Mas buscai primeiro o Reino de Deus, e a sua justiça, e
todas essas coisas vos serão acrescentadas.”

  Mateus   6:33   

Vivendo a prioridade de Deus 

Por Apóstolo Rowilson Oliveira 
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Projeto que luta pelo bem estar das
pessoas, com um trabalho transparente e
extremamente sério, sendo assim muitas
famílias tem sido beneficiadas.
Entre doações de frutas, legumes,
verduras e alimentos não perecíveis a
ABER tem alcançado grande êxito. 
De braços dados e na mesma visão a
associação tem trabalho mesmo em meio
a pandemia e com tanto esforço tem
alcançado grandes resultados. 
Palavras de gratidão é o que não falta na
página do Facebook,  pois mesmo em
tempos difíceis os cuidados continuam.
Acompanhe agora alguns depoimentos de
quem tem se beneficiado.
Acompanhe....

ASSOCIAÇÃO 
BENEFICENTE EL ROI

Adultos, jovens e adolescentes todos
envolvidos na obra do Senhor, estamos com
obras em andamento em Itapecerica da
Serra,  Embu das artes, monjolinho e na 
 África, em todos esses lugares homens de
Deus estão trabalhando e através do
trabalho estão crescendo profissionalmente
também, além de estarem tendo um grande
crescimento espiritual,  pois estão
envolvidos. Segue agora o
testemunho de alguns levitas, 
acompanhe....

 Me chamo José Matias
Nunes, faço parte dos levitas sou muito
feliz graças a Deus de está fazendo parte
da equipe dos levitas, na Igreja Evangélica 
 Avivamento para as Nações,  agradeço aos
Apóstolos e aos meus líderes
(Larissa e Ricardo) em nome de Jesus.
Amém.

Paz seja convosco irmãos aqui é o Ricardo, 
 sou um levita na casa do Senhor, estou ali
em Itapecerica da Serra,  estou fazendo a
obra de Deus. Pra mim ser um levita é uma
honra muito grande, agradeço muito ao
nosso Deus e aos nossos Apóstolos pela
oportunidade que tem me dado.
Através da obra muitas pessoas estão
sendo recuperadas. A partir do momento
que tenho me colocado pra ser um levita
eu tenho visto a provisão do Senhor na
minha vida, na minha família, no meu
trabalho e posso dizer Ebenézer até aqui o
Senhor tem nos sustentado,  finalizou ele.
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O que é ser um levita? É ter todo prazer em
cuidar da casa de Deus,  ter zelo pelo templo
do Senhor.

Exemplo de pessoas que dedicam a esse
trabalho temos de sobra aqui no ministério
Avivamento para as Nações.

Tv Aviva Nações - TAN www.avivanacoes.com.br@igrejaevangélicaaviva @igrejaavivanacoes 

NOTÍCIAS DO AVIVAMENTO 
AVIVA ÁFRICA 

LEVITAS: 
O trabalho continua 

Produção de Texto: Rosária Regiane

E na África o avivamento Continua.
A tenda do Avivamento em Beira está em
continua construção, e na última semana
a tenda foi colocado as últimas telhas
que faltava para cobrir a parte onde os
nossos irmãos fazem seus cultos.
E assim os irmãos moçambicanos
seguem adorando e glorificando a Deus.
O projeto Resgatando crianças para Jesus
também chega la, muito criancinhas tem
sido ensinadas na palavra de Deus e
fortalecidas pelo evangelho através do
Trabalho feito com Pastor Domingos e
sua família e irmãos em Cristo.
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EVENTOS DO AVIVAMENTO 

Neste sábado dia 19 de Dezembro teremos
mais uma vigília pra lá de abençoada, 
 vigília que é sempre
esperada porque somos impactados com
ministrações, louvores, testemunhos e
muito mais..
E não para por aí, podemos através das
ministrações do lovor sermos batizados
com o Espírito Santo,  receber o renovo do
Senhor, renovo esse que trás
fortalecimento pra continuarmos lutando e
crescendo no reino de Deus. 
Você não vai ficar de fora né, convide
amigos e família, grandes coisas o Senhor
tem a fazer em nossas vidas, e pra você que
não pode estar presencial, será transmitida
ao vivo através da nossa página no
Facebook.

Sabe aquele lanchinho na cantina no
domingo a noite antes e depois do
culto? Ou teve um desejo em seu
coração de ofertar ou precisa estar
depositando seus dízimos? 
Chega acampamento e congresso não
deu tempo de sacar seu dinheiro para
fazer seu pagamento da sua inscrição?
Agora o Avivamento se modernizou e
agora você pode fazer todos esses
pagamentos com esse código. Em
qualquer lugar e hora.
O QR CODE é um novo modelo de código
de barras. Mas agora com seu celular
através do seu aplicativo do seu banco,
você pode fazer pagamentos em
qualquer horário e lugar. 

É simples.

1• ABRA seu aplicativo do banco a
qual você tem conta.

2• NO seu Aplicativo tem opções
de pagamentos. Abra pagamentos
por QR CODE

3• Aponte sua câmera para 
 imagem ( QR CODE) e pronto, Só
digitar o valor e confirmar a
transição do valor para a conta do
Avivamento. 

Simples e fácil. Qualquer dúvida
entre em contato com seu líder e
ele estará pronto pra te informar.
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VIGÍLIA DO AVIVAMENTO 

PÓS ENCONTRO

Neste domingo acontecerá em
nossa igreja sede de São Paulo,
às 9:00 o pós encontro pra
você que passou neste último 
 encontro com Deus.
Venha aprender a como está
fechando as portas.
Não perca, seja feliz servindo o
Senhor todo poderoso.

COMO FUNCIONA O QR CODE DO AVIVAMENTO?

O QR CODE ESTA DISPONÍVEL NA PRIMEIRA
PÁGINA DO JOAN
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TODOS OS FILHOS DE DEUS TEM O SEU CHAMADO
PARTICULAR, MAS O CHAMADO DO IDE É PARA TODOS,
MAS COM ESSA QUARENTENA TEMOS COMO OBEDECER 
O IDE DE JESUS ?
CLARO QUE SIM, ATRAVÉS DAS PLATAFORMAS DIGITAIS
VOCÊ PODE ALCANÇAR MUITAS ALMAS E EXPANDIR O
REINO DE DEUS! VEJA AGORA ALGUMAS DAS FORMAS DE
ESPALHAR A PALAVRA DE DEUS:

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!

Designer: Gabriela Machado

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

