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1. Errar faz parte do processo de
crescimento. O problema não é errar. O
problema maior é o que fazemos
depois que erramos.

2. O texto lido nos conta a história de
um filho que tomou uma decisão
errada, mas, reconheceu o erro, e
procurou mudança.

3. Ele aprendeu que viver longe da
Presença do pai, é desperdiçar a vida. 

4. Depois de ter gasto tudo  vers. 14 
(depois que o mundo te usou, tirou
tudo de você, aí ele te despreza) Agora
chega a conta pra pagar. 

5. Mandou cuidar do porco vers. 15 
(dentro do contexto do judaísmo era a
pior coisa que poderia acontecer com a
pessoa "era a pior maldição").

6. Nem a comida dos porcos ele tinha
direito de comer vers. 16 (lá no mundo
até resto você não tem direito).

7. Caindo em si vers. 17 (admitiu o
erro, quando acontece isso já é um
grande sinal, caminho do
recomeço).

8. Voltarei para casa de meu Pai vers.
18 (tomou a decisão mais acertada
de sua vida).

9. Reconheceu que era pecador ver.
21 (arrependimento traz o Reino de
Deus pra dentro de nós).

10. O pai colocou o anel na mão do
filho ver. 22 (Porque as famílias
nobres carregavam um anel de
filiação, era a marca, o brasão da
família e onde quer que a pessoa
estivesse ela era respeitada com
base no anel da família) foi
devolvendo-lhe a filiação.... a
autoridade. 

11. Estava morto e reviveu ver 24 
(pra Deus quem não está no
caminho de Jesus é considerado
morto).

Na prática, ao pedir a antecipação da herança, o filho levando em
consideração à época dentro do conceito do judaísmo um 

filho que agia dessa forma era a mesma coisa que 
mandar matar o pai para obter a herança.
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RESUMO DA SEMANA
A cada semana vemos o mover de
Deus acontecer através dos
ensinamentos de nossos profetas,
desta vez descrito em Lucas 15, fomos
ministrados a respeito das parábolas
das restituições. 
Na parábola do filho pródigo
aprendemos que por diversos motivos
as pessoas acabam saindo da presença
de Deus, querendo conhecer o mundo
e lá acaba perdendo tudo, porque o
diabo não perdoa, ele maltrata, na
casa de Deus temos tudo do bom e do
melhor, somos tratados como
príncipes e princesas do Senhor mas
lá fora satanás nos coloca na lama,
mas a bíblia fala que ele se lembrou
do cuidado de seu Pai, se arrependeu,
reconheceu seu terrível erro e
conseguiu retornar a casa de seu Pai,
e houve festa e muita alegria, assim 

Vigília abençoada, tivemos a
continuidade das consagrações das

equipes. Consagrar significa que
teremos a interferência de Deus em

nossas vidas e assim tudo que
fizermos sairá por excelência. 

Equipe do Joan, que trabalha pra que
você leitor esteja sempre bem

informado, equipes de festival que
fazem doces e salgados maravilhosos

e a equipe resgatando que sendo
treinada pela Apóstola Cristiane de

Oliveira, tem feito um trabalho lindo
com as crianças, todas trabalham para

que o reino de Deus cresça.

como há alegria quando um filho
retorna a casa de Deus,  não que os
que estão na casa do Pai cause alegria,
mas os que estão na casa do Pai estão
seguros e já fazer parte da alegria de
Deus, porém quem está lá fora está
em perigo constante e quando volta é
uma alegria sem tamanho. Nas
parábolas da dracma e da ovelha,
precisamos limpar nossa casa,
acender a lamparina e procurar aquela
pessoa, pois tem um valor muito
grande. O Pastor deixou as 99 e foi
buscar sua ovelha perdida, e a dracma
uma casa inteira foi organizada e
limpa até que foi encontrada. Nestas
três parábolas houve um final feliz, 
 isso significa que o filho pródigo vai
voltar, e acendendo a candeia
acharemos a dracma e ao sairmos
acharemos a ovelha  perdida. 

Tivemos também nosso momento
kids dedicado aos nossos pequenos
missionários,  e sim teve quizz, foi

lindo ver a participação da crianças e
dos adultos também. E ainda tivemos
nossos comentaristas Rodrigo Silva e

Tainã Anastácio, trazendo as
participações. Cada vigília é um

mover diferente, uma unção
diferente, mas sempre impactante.
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“Lá no mundo só fui pisada,  era uma
vida a qual o inimigo "pintava" ao meus
olhos que era bom. Mas lá no fundo eu
sabia que não. Minha irmã Verônica a
mesma coisa passou por momentos
difíceis na vida dela até que o Senhor a
colocou no estreito e ela voltou para os
seus caminhos”.

Amanda diz que teve as piores
experiências que poderia ter no
mundo, mas através da sua irmã que
também estava afastada, porém
novamente retornou aos braços do Pai,
através das orações de Verônica, Deus
começou a agir:

E ela conta que depois que o Senhor
usou a vida da sua irmã para falar essas
palavras ela tomou uma posição em
sua vida e começou a servir ao Senhor
verdadeiramente.

“Foram 2 anos de oração pela minha
vida e sempre tendo aquela resistência
mas ela não desistiu de orar por mim e
minha família e sempre me chamando
para ir para a igreja e eu dava uma
desculpa e ela ali persistindo na minha
vida. Até que um dia passei muito mal e
no hospital o Senhor falou comigo
através da vida dela. Que o Senhor
queria eu nos caminhos Dele, servindo à
Ele e não ao diabo".

E no fim da entrevista Amanda
deixa um alerta para que possamos
nos atentar para as dracmas,
ovelhas e os filhos pródigos:

“Temos que lutar, persistir em
oração pelas vidas. O tempo do
Senhor não é o mesmo que o nosso.
Temos que fazer nossa parte, assim
como o Apóstolo Rowilson esteve
pregando nas lives. Ir atrás daquele 1
que se perdeu das 99, lutar para
encontrar com as candeias acesas as
dracmas perdidas”

VIDA SEM CRISTO

VIVENDO PARA CRISTO

“Eu creio que através das nossas vidas
nossa família servirá ao Senhor Jesus e
ganharemos  muitas almas para o reino
de Deus”.
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Olá Missionários Kids!
Hoje iremos desafiar vocês com um  jogo das
três pistas!
MAS... Temos mais crianças que cumpriram
com o desafio e fizeram os jogos bíblicos,  olha
só que bênção!  
Agora vamos para o novo jogo:
É muito fácil, daremos a vocês três pistas e
queremos ver quem vai aceitar o desafio de
responder e mandar para nós.
Ah mas não brinque sozinho, ligue para seus
amiguinhos e convide eles para brincar
também. Sem mais delongas, bora para o jogo!
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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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