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Não importa o quão degenerado um ser humano possa
se tornar,  Deus sempre irá em direção a ele.  Jesus foi
criticado por andar com o que hoje chamaríamos de
maus elementos, cobradores de impostos (traidores de
seu próprio povo), prostitutas e estrangeiros pagãos.
Essa critica veio da casta religiosa da época, que em
muitas vezes se julgavam superiores aos olhos de Deus.

Jesus sendo o único
realmente santo desceu ao
nível de pecadores para
encontra-los.  
E desceu a um nível tão
profundo que encontrou
homens endemoniados,
crianças esquizofrênicas,
mulheres devassas e uma
multidão assolada pela
miséria e pela doença.
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O VALOR DE CADA ALMA AOS
OLHOS DE DEUS

O que Jesus enxergava nessas
pessoas que o fazia amá-las?
Ele enxergava a imagem de Deus
(GN 1:26) impressa na alma de
cada uma delas, imagem esta
manchada por um mar de pecado
e perversidade.
Ele enxergava ovelhas andando a
esmo a beira de um precipício.

Lucas 15: 10.
 Assim vos digo que há alegria
diante dos anjos de Deus por
um pecador que searrepende.
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Semana riquíssima onde quem esteve
acompanhando as lives pôde aprender e
muito com cada ministração. 
- Laço do passarinheiro: ciladas
preparadas pelo diabo para te prender.  
- Esconderijo do altíssimo: lugar de
proteção máxima de Deus, lugar de
amparo, refúgio, lugar de intimidade
com Deus. 
Como podemos habitar no esconderijo
do altíssimo? Aceitando a Jesus Cristo
como Senhor e Salvador de nossas vidas,
pois ele é o único caminho que nos leva
até Deus.  Se estivermos fora do
esconderijo do altíssimo, o diabo irá nos
iludir até cairmos no laço do
passarinheiro. Lá no início quando Adão
e Eva pecaram eles entregaram a satanás
o direito de reinar, porém quando
aceitamos a Jesus e habitamos no
esconderijo do altíssimo que é Deus e
vivemos com ele, tomamos esse direito
de volta. 

Aprendemos também mais uma vez a
importância de lutarmos pelas vidas, pois
até hoje tem pessoas lutando por nós. 
Quando Eva e Adão pecaram lá no jardim do
Édem, foi a dado a satanás a chave, o diabo
sempre quer se vingar de Deus, e como ele
faz isso? Usando a vida das pessoas, porém
um alto preço será pago pois tiveram a
oportunidade de estar no esconderijo do
altíssimo e desperdiçaram.  
Aprendemos ainda que os anjos estão a
serviço de Deus, então não adianta
querermos dar ordem pra anjo nos guardar
porque eles só obedecem ao Criador, anjos
de Deus também não recebem adoração. 
Enfim a respeito de Salmos 91, estamos
aprendendo e ainda temos muito a
aprender, graças a Deus por termos
Apóstolos que verdadeiramente se
importam conosco.  
Enquanto estivermos na terra viveremos
em guerra e pra vencermos precisamos está
no esconderijo do altíssimo. 

Toda terça o JOAN faz aquele resumo da semana do Avivamento com o objetivo
de atualizar você leitor e deixar registrado a semana produtiva do Avivamento!

 
Que tal você mandar agora o JOAN para cinco discípulos que você esteja

alcançando e deixar ele de coração bem quentinho com informações que vai
edificar e aproximar ele do Ministério. Bora lá? 

Vigília do Avivamento, louvores que te levam
a adorar, testemunhos impactantes de
pessoas que habitam no esconderijo do
altíssimo, que colocam mesmo a mão no
arado e Deus tem honrado, porque Ele é fiel e
trabalha em favor daqueles que o servem. 
Tivemos vendo o trabalho por trás das
vigílias, web rádio, desenhos infantis, levitas
homens do Embu das Artes, Itapecerica da
Serra, Monjolinho e Igreja Sede, ainda
tivemos também representantes das levitas
mulheres e equipe do som, todos esses
voluntários são pessoas que entregaram suas
vidas pra Jesus e lutam a cada dia pra
permanecer no esconderijo do altíssimo. 
Por trás de cada plataforma do nosso
Ministério tem pessoas trabalhando para que
tudo saia por excelência, parabéns a cada
voluntário do Avivamento, Deus abençoe
poderosamente cada um de nós.  
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AO FALARMOS DE AVIVA ONLINE ESTAMOS NOS
REFERINDO A TUDO O QUE ENVOLVE O GANHAR,
CONSOLIDAR, TREINAR E O ENVIAR DE UM
TRABALHAR COM UMA VIDA, MAS TUDO ONLINE!
COM CERTEZA O PRESENCIAL NÃO PODE SER
SUBSTITUÍDO.  MAS COM O INÍCIO DA PANDEMIA
O AVIVAMENTO NÃO FICOU PARADO. O
EVANGELHO FOI CHEGANDO DE CASA EM CASA,
ATRAVÉS DE MUITAS PLATAFORMAS, E VIMOS
QUE PODEMOS IR ALÉM, ALCANÇAR VIDAS EM
CIDADES E PAÍSES QUE TALVEZ NUNCA NOSSOS
PÉS PODERIAM CHEGAR. 
ALCANÇAR UMA VIDA É BEM SIMPLES, COM UMA
MENSAGEM, UM CONVITE NO FACEBOOK,
TALVEZ ATÉ MESMO DENTRO DE SUA CASA VOCÊ
PODE EVANGELIZAR.
AGORA CONSOLIDAR TEM MUITOS FATORES QUE
PODERÁ TE AJUDAR!

CANAL TV AVIVA NAÇÕES:
É UMA DAS PLATAFORMAS BEM PRÁTICAS E
COMPLETA PARA AJUDAR AQUELE SEU
DISCÍPULO SER CONSOLIDADO NA FÉ.  
NO CANAL TV TAN HÁ CENTENAS E
CENTENAS DE VÍDEOS RECHEADOS DE
CONTEÚDO IMPECÁVEL E RIQUÍSSIMO EM
PALAVRAS E INFORMAÇÃO.
SABE AQUELES VÍDEOS MOTIVACIONAIS,
QUE FAZEM PARAR PRA PENSAR? NOTÍCIAS
QUE EDIFICA? ENTRETENIMENTO? VOCÊ
TAMBÉM ENCONTRA, COMO COREOGRAFIAS
E LOUVORES COM MINISTRAÇÕES. 
SEPARAMOS ALGUNS PRA VOCÊ LEITOR.

CLIQUE NAS IMAGENS E SEJA EDIFICADO!  
(COMPARTILHE  O JORNAL ONLINE AVIVA
NEWS PARA SEUS  DISCÍPULOS).
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É MUITO FÁCIL 
SE INCREVA
APROVEITA E ENTRE NO CANAL E 

E ATIVE O SININHO
E RECEBA TODAS AS NOTIFICAÇÕES 
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Uma semana repleta de ensino

 da palavra de Deus!

E aprendemos muito sobre estar debaixo do

esconderijo do Altíssimo.

Será que vocês guardaram bem aí dentro do

coraçãozinho de vocês sobre tudo isso? Para

ajudar vamos de jogos Bíblicos! 

A CRUZADINHA do Altíssimo, será que você
sabe bem sobre se esconder no melhor

esconderijo e estar bem guardado por ELE?

Então vamos lá.
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(1) Em quanto uns vistam outros  habitam no
esconderijo do ... 

 
(3) Contar tudo pra Deus é bem importante. A ... é falar

com Deus
e poder fortalecer em seu poder. 

 
(3) A ... da palavra de Deus também é uma forma

 para se manter firme no esconderijo! 
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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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