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CONSEQUÊNCIAS DE
DECISÕES ERRADAS

 
“Ouçam agora, vocês que dizem: “Hoje ou amanhã iremos para esta

ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e
ganharemos dinheiro”.”

  Tiago   4:13  .

Um homem chamado
Elimeleque, que tinha a sua
família constituída, morava em
Belém de Judá. O nome
Elimeleque significa, no
hebraico, “Meu Deus é Rei”.
Embora Elimeleque soubesse
que Deus era o Rei da vida dele,
no momento em que a fome
chega na terra de Belém ele
toma uma decisão precipitada.

É curioso notar que o nome
Belém no Hebraico quer dizer,
“Casa do Pão”, ou “Casa do
Alimento”.

Muitas vezes nos deparamos
com situações difíceis, a tal da
crise internacional nos assusta,
abala só de pensar em perdemos
nossos empregos, nossos
clientes.

Mas tome a decisão correta,
ainda que essa crise seja muito
forte, não abandone a Casa do
Pão, não abandone a obra do
Senhor, não abandone o que
Deus lhe confiou.

Elimeleque colocou toda a sua
família fora da Casa do Pão.

Elimeleque tomou a decisão
errada em meio à crise, porque
não tinha alguém que dissesse
a ele que ficasse em Belém.

A crise o assustou, fez ele
abandonar a vontade de Deus.

Na hora da crise não deixa a
célula de lado de ser dizimista,
ofertante etc, isso atrai
maldição.

A consequência da decisão
errada ( morreu o pai e os dois
filhos).
Não tome decisões sem
orientação de Deus. 
Deus abençoe a todos.
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SÁBADO É NOITE DE VIGÍLIA!
ESSE É O DIA QUE O SENHOR FEZ, REGOZIJEMO-NOS 

E ALEGREMO-NOS NELE. SL118:24.
VIGÍLIA RENOVA, RESTAURA, É SEMPRE MARAVILHOSA,

QUEM PODE E NÃO VAI ESTÁ PERDENDO E MUITO, NADA

MELHOR QUE ESTAR NA CASA DO PAPAI, PRA VOCÊ QUE

NÃO PODE ESTAR PRESENCIAL, SERÁ TRANSMITIDO AO
VIVO ATRAVÉS DA NOSSA PÁGINA

NO FACEBOOK: IGREJA EVANGÉLICA AVIVAMENTO PARA AS

NAÇÕES. VOCÊ NÃO VAI PERDER NÉ, CHAMA TODO MUNDO

E VENHA PRA VIGÍLIA DO AVIVAMENTO, É NESTE SÁBADO

DIA 20 DE FEVEREIRO. QUALQUER DÚVIDA ENTRE EM
CONTATO COM SEU LÍDER.

O MANÁ DE ONTEM NÃO SERVE PRA HOJE E O DE HOJE NÃO SERVE PRA

AMANHÃ, CADA DIA PRECISAMOS NOS ALIMENTAR, E ESPIRITUALMENTE

FALANDO NÃO É DIFERENTE, CADA DIA QUE OUVIMOS A MINISTRAÇÃO DA

PALAVRA DE DEUS, É UMA ALIMENTAÇÃO PRA NÓS.

ENTÃO DOMINGO TEREMOS NOSSO CULTO ONLINE E PRESENCIAL EM

NOSSA IGREJA SEDE DE SÃO PAULO.

SERÁ BENÇÃO TRIPLA CULTO DA MANHÃ A PARTIR DAS 10H

PRESENCIAL E TAMBÉM A NOITE ÀS 19H PRESENCIAL E ÀS 20H ONLINE,

TAMBÉM TEREMOS A SANTA CEIA DO SENHOR, PARTICIPAR DA SANTA CEIA É

RENOVAR A ALIANÇA COM O CRIADOR.

MAS PORQUE DEVEMOS ASSISTIR OS CULTOS? PORQUE NOSSA ALMA

ANSEIA POR DEUS, E ALIMENTAÇÃO DELA É A PALAVRA DO SENHOR; PORQUE

ATRAVÉS DA PALAVRA SOMOS LIBERTOS; PORQUE QUANDO CREMOS

MILAGRES ACONTECEM, EXEMPLO DISSO É  QUE MUITAS PESSOAS TEM

RELATADO SEUS TESTEMUNHOS DO QUE O SENHOR TEM FEITO EM SUAS

VIDAS. NÃO FIQUE DE FORA, GRANDES COISAS DEUS TEM A FAZER EM SUA

VIDA E ATRAVÉS DA SUA VIDA, SEJA UM CANAL DE BENÇÃO DA VIDA ALGUÉM.
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SÁBADO DE VIGÍLIA

CULTO DOMINGO

SANTA CEIA DO SENHOR 
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“Hoje foi muito bom está participando do primeiro treinamento desse ano e graças a Deus
hoje foi um grande aprendizado, pra quem realmente ficou focado aprendeu, ouviu de
Deus, quem veio e disposto  a receber, recebeu algo de Deus.  Nossa expectativa é grande
para os próximos treinamentos, quem irá ministrar, como será, e estamos desde já nos
preparando pra ouvir o Senhor falar conosco para que venhamos ter um crescimento em
nossa célula,  um crescimento espiritual, na área financeira, em todas as áreas da nossa
vida".

E Marcelly afirmou tudo o que Benedita disse e completou:
 
“Hoje foi muito bom, todas as ministrações, um alimento espiritual para nós. Aqueles que
vieram focados realmente receberam de Deus, fomos altamente ministrados pela palavra,
que venhamos crescer e as expectativas para o próximo é muito grande e que agora nós
venhamos lutar pra trazer outras almas”.

“Estamos lutando pelo crescimento, nós temos o alvo de levar cada discípulo a ser um
embrionário e levantar nossa célula em nome de Jesus”.

disse Mateus e continuou Gustavo falando sobre poder ter um líder como
orientador: 

“ Graças a Deus foi muito bom porque muitas das vezes a situação que a gente se
encontra no dia a dia , logicamente nós perguntamos pro nosso líder como isso acontece
e o porque, mas não que nós não possamos também ser instruídos por nossos Pastores e
nossos Apóstolos, porque nós temos que está crescendo sempre, o líder que não aceita
desafio ele para, esse é um desafio também pra nós e que venhamos desafiar nossos
discípulos também em nome de Jesus”.

E tantos outros desafios da vida. E na caminhada
com Cristo não é diferente. E por isso 2021 o
Avivamento para as Nações retornou nesta quarta-
feira (17) na igreja Sede e online o Treinamento 
 para discípulos e  embrionários. Com ministrações
de impacto aos corações daqueles que
ardentemente esperam e lutam por um grande
crescimento este ano. 
Embriões que esperam seu nascimento. E claro que
a equipe do JOAN estava lá no treinamento e
entrevistou alguns embrionários e discípulos:
O Embrionário Mateus que juntamente com seu
discípulo Gustavo que foi seu primeiro treinamento
- de muitos que viram - falou da experiência da
noite de treinamento:
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QUARTA FEIRA, UM GRANDE TREINAMENTO
ONLINE PRESENCIAL 

“ Cada discípulo um Embrionário,  Cada Embrionário um Estratégico “

Você sabia que apenas um em 300 milhões de espermatozóides consegue fecundar o óvulo
na criação de um novo ser humano? E você é um vencedor! Já nasceu com essa condição.
Para ser o que é, ganhou a primeira e a mais importante competição de toda a sua
existência, uma disputa mais concorrida do que qualquer vestibular.
Você contrariou estatísticas, desafiou regras matemáticas de probabilidade.
Derrotou outros 300 milhões de concorrentes. Entre outras etapas para nascer, para
caminhar,  conquistar suas primeiras palavras.

Maria Benedita e Marcelly são da mesma
célula e juntas estavam lá buscando mais de
Deus para um grande fortalecimento e
aprendizado.
Benedita ao falar com timidez, porém com
muita ousadia e alegria disse pra gente suas
expectativas :

2021 um ano de Santidade e o
Senhor está prontamente para
fazer amanhã maravilhas em

nosso meio.

Matéria e Produção de Texto Gabriela Machado
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Grupo Ebenézer é mais um grupo de ministros do louvor da Igreja
Evangélica Avivamento para as Nações  que nesta quarta feira (16) 
 primeira experiência do grupo no treinamento com embrionários no
presencial e ao vivo  e o JOAN estava lá pra trazer pra você leitor em
primeira mão uma entrevista exclusiva e Pastor Renan Teixeira,
Evangelista Leônidas Bezerra,  o Líder Lucas Alves e os missionários
Ricardo Almeida e Isaac Martins nos contou como foi, acompanhe:
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NOVOS ADORADORES: 
GRUPO EBENÉZER

" Temos só que agradecer aos nossos
Apóstolos que tem acreditado em nós e
foi algo tremendo, logo nesse primeiro
treinamento de embrionários poder
está louvando ao Senhor e ver cada um
ser tocado por Deus. Líderes de
multidões sendo preparados, grande
honra".
disse Pr. Renan.
 E o Evangelista Leônidas também falou
sobre o  desafio de estar fazendo parte
do grupo:

“ É  uma honra, um privilégio poder participar,  isso que é gostoso, o desafio
que nos é dado de poder fazer algo, tudo isso traz um crescimento não só nas
nossas vidas, mas também daqueles que participam do culto presencial e
online. Resumindo, é uma honra!”

afirmou o Evangelista.
Ricardo completou dizendo sobre esse desafio e ele agradece a oportunidade
concedida:

“É  uma grande experiência está tocando com o grupo Ebenézer. E  também sou um
embrionário e ser embrionário e está tocando em um culto pra embrionários com
esse irmãos é  uma honra. E teremos muito crescimento esse ano em nome de
Jesus”.

relatou o missionário Ricardo. 
Lucas Alves que também faz parte do Rap, contou como é a experiência de está
fazendo parte do grupo Ebenézer:

Afirmou ele.
 Isaac Martins também fez questão de deixar seus agradecimentos pela rica
oportunidade: 

“ Pra mim é um grande privilégio está participando, estivemos aqui aos cultos
pela manhã no domingo, mas esta é a primeira vez ao vivo e é um grande
crescimento, estamos recebendo aí esse desafio que é tudo muito novo, mas
estamos gratos pela oportunidade. Nós sabemos que Deus irá fazer muito
mais em nossas vidas,  estamos ensaiando há três meses e creio que Deus irá
usar nossas vidas de maneira poderosa”.

“Essa é uma oportunidade maravilhosa, nós temos que aprender
a deixar tudo sincronizado, os instrumentos, a entrada, tudo no começo tem
uma certa dificuldade, mais temos treinado, nos dedicado e muitas
experiências nó vamos ainda receber em nome de Jesus. Finaliza o
missionário Isaac”.

Ser um músico na casa de Deus é ser um
ministro, levar a
adoração ir além das paredes da igreja. E
louvamos a Deus por cada membro do
mais novo grupo, Ebenézer!

Matéria e Produção de Texto Rosário Regiane

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


M
OMENTO 

K ID S  

M
OMENTO 

K ID S  

Ao falar com a missionária kids Radasha ela
relatou que gosta muito do momento Kids,
pois sempre está aprendendo algo diferente e 
 mesmo quando erra alguma questão ela acaba
não esquecendo mais, pois os erros ajudam a
memorizar o certo! 

“ Gosto muito das atividades, desde o começo
sempre participo.
Fazer os desafios também, como o  bolo de
caneca que eu amei fazer. Ficou muito gostoso
e bem decorado! E sempre que tenho a
oportunidade de estar fazendo chamada de
vídeo eu passo o que estou aprendendo para as
minhas amigas”.
Ela diz ainda que fica com o coração muito
alegre ao participar da Web Rádio Aviva
Nações. Algo que é muito esperado por ela
também,são as vigílias pois todo sábado
temos o momento Kids e ela ama responder as
perguntas e se alegra ao ver os temas que é
passado pelos Apóstolos e poder entender o
que é ministrado. 
“ Agradeço  pela oportunidade e também a
equipe do JOAN"

E a Missionária Melissa também deixou sua
entrevista.
 “ Olá paz á todos!!! sou a missionária kids
Melissa, quero primeiramente agradecer a Deus
aos Apóstolos e a toda equipe do jornal pela
oportunidade. Quero falar um pouquinho do
momento Kids!” 

Melissa conta que desde quando começou
partícipar do MOMENTO KIDS tem amado em
fazer parte e de fazer os desafios:
“ Sempre quando sai uma nova edição do jornal
eu e minha mãe já ficamos atentas pois não
quero perder a oportunidade! Cada MOMENTO 
 KIDS é uma experiência diferente! Teve alguns
que ficaram marcados, por exemplo: eu amei
fazer o bolo de caneca, participar do
aniversário da Bebelle, e o último que foi o
tabuleiro que eu fiz junto com meu pai, mas
cada um eu amei!!! Teve outros que eu fiz junto
com a minha prima,
e foi muito legal. Eu só tenho a agradecer a
minha mãe e ao meu pai por sempre me ajudar,
agradecer também a todas as irmãs do JOAN
que estão sempre me mandando mensagem
para participar!”
E ela termina agradeço pela oportunidade!

DE FATO O MOMENTO KIDS TEM

PROPORCIONANDO MOMENTOS

MARAVILHOSOS ENTRE AS CRIANÇAS E O

JORNAL ONLINE AVIVA NEWS. E HOJE O

MOMENTO KIDS TROUXE 2 ENTREVISTAS COM AS

LEITORAS  QUE MAIS SE ENVOLVERAM EM TODOS

OS DESAFIOS. E TEMOS DESAFIOS COM  CERTEZA

PARA TODAS AS CRIANÇAS DO AVIVAMENTO

FIQUEM LIGADINHOS:
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E calma! Claro que não
podemos deixar sua

participação de
fora. Por isso mande sua foto

com uma plaquinha
#MOMENTOKIDS assim como a

Isabelly Vitória fez.
Então bora pro  desafio?

3...2..1. Let's go!

INCLUSIVE MISSIONÁRIA MELISSA FOI ANIVERSARIANTE
ONTEM, E TODA EQUIPE JOAN QUEREMOS DE CORAÇÃO

AGRADECER POR TODAS AS SUAS PARTICIPAÇÕES.  E
AMAMOS VOCÊ E DESEJAMOS UM....

" FELIZ ANIVERSÁRIO, MEGA, POWER, BLASTER
ABENÇOADO!"

DE TODAS AS RIQUEZAS
DE DEUS. Parabéns Missionária!
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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!

TV AVIVA NAÇÕES 
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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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