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Palavra dos Apóstolos

Apóstolo Rowilson Oliveira 

TERCEIRO CÉU  1° parte

Onde fica o primeiro céu?

O primeiro céu seria aquele que é o
mais próximo de nós, de nossa vista,
aquele onde podemos ver os pássaros
voando e as nuvens, além de outros
fenômenos meteorológicos, daí ser ele
o primeiro nível.

“Disse também Deus: Ajuntem-se
as águas debaixo dos céus num

só lugar, e apareça a porção seca.
E assim se fez” (Gênesis 1:9).

Onde fica o
segundo céu?

Já o segundo céu seria uma referência ao
segundo nível dos céus, ou seja, aquele onde
ficam as estrelas, as constelações e os
luzeiros, que conhecemos mais popularmente
por espaço sideral.  

Disse também Deus: Haja
luzeiros no firmamento dos

céus, para fazerem separação
entre o dia e a noite; e sejam

eles para sinais, para
estações, para dias e anos”

(Gênesis 1:14).

Esses luzeiros, apesar de podermos vê-los
(alguns), estão a um nível extremamente
distante aqui da terra, daí poderem ser
classificados como segundo céu.

Onde fica o terceiro céu?

O terceiro céu aponta para uma
realidade espiritual e não física. 
É o nível que não pode ser visto
pelo olho humano, onde a Bíblia
aponta que Deus tem o Seu trono:

“O SENHOR está no seu santo
templo; nos céus tem o SENHOR
seu trono; os seus olhos estão

atentos, as suas pálpebras
sondam os filhos dos homens”

(Salmos 11:4).

É uma realidade espiritual que foi
descrita na Bíblia por diversas vezes
como um lugar existente e habitado
não só por Deus, mas também por
criaturas celestiais e por aqueles que
morreram no Senhor, chamado
paraíso citado por  Paulo em (2
Coríntios   12:4 ) foi arrebatado ao
paraíso e ouviu coisas indizíveis,
coisas que ao homem não é permitido
falar.”
 

  Jesus fala com um dos malfeitores
que estava junto com Ele na cruz .

 “Então ele disse: “Jesus,
lembra-te de mim quando
entrares no teu Reino ”. 

Jesus lhe respondeu: 
“Eu garanto: Hoje você

estará comigo no paraíso”.
  Lucas   23:42-43   NVI

https://www.instagram.com/igrejaavivanacoes/
https://www.youtube.com/user/TvAvivaNacoes
https://www.facebook.com/igrejaevangelicaaviva/


AVIVA NEWS
Jornal Online

Lúpus é uma doença inflamatória autoimune, que pode afetar múltiplos órgãos e
tecidos, como pele, articulações, rins e cérebro. Em casos mais graves, se não tratada
adequadamente, pode matar. O nome científico da doença é “Lúpus Eritematoso
Sistêmico (LES)”.
 
O que causa o Lúpus?
 
Não se sabe ao certo que causa o Lúpus, tendo em vista que o sistema imunológico ataca
e destrói tecidos saudáveis do próprio corpo, é um comportamento anormal do
organismo. No entanto, os estudos presentes na literatura médica e científica nacional e
mundial apontam que as doenças autoimunes, o que inclui o Lúpus, podem ser uma
combinação de fatores, como:
Hormonais;
Infecciosos;
Genéticos.
 

 -Os gatilhos para desencadear o Lúpus,
 de acordo com a ciência, são:
 
Luz solar: a exposição á luz do sol, de
forma inadequada e em horários
inapropriados, pode iniciar ou agravar
uma inflamação preexistente a
desenvolver lúpus.
Infecções: ter uma infecção pode iniciar
lúpus ou causar uma recaída da doença
em algumas pessoas, o que pode gerar
um quadro leve ou grave, conforme cada
situação.
Medicamentos: lúpus também pode estar
relacionado ao uso de determinados
antibióticos, medicamentos usados para
controlar convulsões e também para
pressão alta.
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Saúde e Política
O que é Lúpus?

 
- Quais são os sintomas do Lúpus?
Os sintomas do lúpus podem surgir de
repente ou se desenvolver lentamente.
Os sintomas podem também variar de
acordo com as partes do seu corpo que
forem afetadas pelo lúpus. Os sinais
mais comuns são:

 

 
 
Como prevenir o Lúpus?
Ainda não existem formas conhecidas de se prevenir o Lúpus, tendo em vista que as causas da
doença ainda não são totalmente conhecidas e também não há vacinas.
 
No entanto, os cuidados são:
•Tenha hábitos e estilo de vida saudável;
•Tenha alimentação saudável;
•Evite exposição ao sol;
•Cuide da sua saúde regularmente.
 
Prevenção e cuidado na saúde são as melhores formas de evitar doenças!
 

 

- Como é feito o tratamento para
Lúpus?
 
O tratamento do Lúpus, assim
como para outras doenças crônicas
como câncer, hipertensão e
diabetes é mais paliativos e tem
por objetivo controlar os sintomas,
melhorando a qualidade de vida da
pessoa. Isso porque, até o
momento, Lúpus não tem cura na
medicina.

 

Imagem: Tuasaude  / Fonte: Ministério da Saúde
 

@conhececalupus

Ms Saúde
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Crescente movimento de entregadores por
melhores condições de trabalho e pagamento.
No próximo dia 1° de Julho, os trabalhadores
prometem uma paralisação da categoria.
Segundo eles, o objetivo é “parar” o serviço de
entregas em boa parte do país, setor
comandado principalmente por três empresas:
Ifood, Rappi e Uber Ests.
Entre as demandas, o grupo pede: maior
transparência sobre as formas de pagamento
adotado pelas plataformas, aumento dos
valores mínimos para cada entrega, mais
segurança e fim dos sistemas de pontuação,
bloqueios e “exclusões indevidas”.
Paulo Lima, motoboy falou "Queremos mostrar
que as empresas dependem de nós,
trabalhadores. Vamos provar para eles que sem
nós eles não ganham dinheiro, que não somos
apenas números.

 

O ministro Herman Benjamin, do
Superior Tribunal de Justiça (STJ), negou
uma liminar (decisão provisória) para
suspender o reajuste nos preços de
medicamentos ao menos até o fim do ano
por causa da pandemia do novo
Coronavírus.
A liminar havia sido pedida pelo partido
Rede Sustentabilidade, que queria a
suspensão da tabela de reajuste
publicada em 31 de Maio pela Câmara de
Regulação do Mercado de Medicamentos
(CMED), em virtude da crise econômica
provocada pela pandemia.
O reajuste dos preços dos remédios já
chegou a ser suspenso por 60 dias pelo
governo através da Medida Provisória
933/2020, mas o prazo expirou antes que
o congresso votasse à MP e um possível
prolongamento da suspensão.
 

 

O governo federal prorrogou por mais 15 dias
a restrição da entrada de estrangeiros de
qualquer nacionalidade no Brasil em razão da
pandemia do novo Coronavírus.
A restrição excepcional e temporária foi
definida pela Portaria Interministerial nº
255/2020, publicada em 22 de maio e que
tinha prazo de 30 dias, agora prorrogado. A
medida vale para entradas por rodovias ou
outros meios terrestres, por via aérea ou por
transporte aquaviário.
 A medida não se aplica aos seguintes casos:
● Brasileiros (natos ou naturalizados);
● Imigrantes com residência definitiva, por
prazo determinado ou indeterminado;
● Profissionais em missão a serviço de
organismo internacional ou acreditado
juntos ao governo brasileiro;
● Passageiro com trânsito internacional,
desde que não deixe a área internacional do
aeroporto.

 

 
Empresa paulista desenvolve

tecido capaz de
 eliminar novo Coronavírus por

contato
  

Pesquisadores da universidade federal São
Carlos (UFSCar), em São Paulo,
desenvolveram um tecido com
micropartículas de prata na superfície que
demonstrou ser capaz de inativar o novo
Coronavírus.
Em testes de laboratório, o material foi
capaz de eliminar 99,9% da quantidade do
vírus após dois minutos de contato.
“Já entramos com o pedido de depósito de
patente da tecnologia e temos parcerias com
duas tecelagens no Brasil que irão utilizá-la
para a fabricação de máscaras de proteção e
roupas hospitalares”, diz a Agência FAPESP
Luiz Gustavo Pagotto Simões, diretor da
Nanox.
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“Queremos parar o serviço”

STJ nega suspensão de 
reajuste de medicamentos

neste ano

Brasil prorroga restrição
á entrada de

estrangeiros em meio á
pandemia

Fonte: Uol economia

Fonte:Agência Brasil

Fonte:Agência Brasil e Renova mídia
Foto:Renova mídia

Fonte: Renova mídia
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Pulverização no bairro
 

 

 Placar de vida

Nesta manhã de segunda-feira (22) no
bairro de Sapopemba SP teve um
momento desinfecção nas ruas. 
Com ajuda das lideranças comunitárias,
os principais locais de aglomeração
foram pulverizados, em especial o
entorno das unidades de saúde, escolas,
ruas de comércio e comunidades
vulneráveis.
A subprefeitura de Sapopemba mostrou
um cuidado com os moradores

 
O número de recuperados do Covid-
19 no mundo rompeu a marca dos 4
milhões: até este domingo (21).
No Brasil as ações e investimentos do
Governo Federal já salvaram mais de
549 mil vidas, outras 571 mil estão
em tratamento. Na luta contra o
Coronavírus, a ordem é não deixar
ninguém para trás.
Entre os países com os maiores
números de curados o Brasil tem
ficado em segundo lugar.
O Brasil tem lutado cada vez mais
para o avanço do País.
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Estamos em um momento que
todos estão focados em um único
vírus, mas não podemos esquecer
de outros que ainda estão aí á
solta.
Todo dia é dia de conferir se não
tem água parada em casa.
Combata os criadouros do
mosquito e proteja a sua família
da dengue, chikungunya e da
zika.
Não deixe água parada.

 

 
 Não deixe água parada 

Cidade de São Paulo começa
testes em massa de Covid-19
por sorteio

 

 
Escolhidos de todos os distritos da capital recebem a
visita de agentes de saúde em casa.
A Prefeitura de São Paulo começou a realizar, nesta
quarta-feira (17), testes em massa para Covid-19. Os
paulistanos estão sendo escolhidos via sorteio. Os
exames serão feitos em oito etapas, começando pela
zona leste da capital paulista.
O processo seletivo funciona da seguinte maneira:
unidades básicas de saúde englobarão 12 pessoas de
domicílios diferentes localizados em suas
respectivas áreas de abrangência.
O sorteio é baseado no cruzamento de dados de
contribuintes do IPTU (Imposto Predial, Territorial
e Urbano), hidrômetros da Sabesp (Companhia de
Saneamento Básico do Estado de SP) e na base dos
endereços das famílias cadastradas no programa
Estratégia de Saúde da Família.
A Covisa (Coordenadoria de Vigilância em Saúde) faz
a seleção pela internet. Os sorteados recebem uma
ligação telefônica para agendar o procedimento.
Agentes de saúde vão até á residência e realizam o
teste, preferencialmente no dia seguinte. Quem
recusar o atendimento cede a vaga para outra
pessoa.
Apenas quem tiver mais de 18 anos poderá fazer os
exames. A ação vai até o início de Outubro.

 

Fonte: Facebook /Subprefeitura Sapopemba

Fonte:Ministério da Saúde.

Fonte: Jornal Oeste News

Fonte: Ministério da Saúde
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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 TEM, ATRAVÉS DAS PLATAFORMAS DIGITAIS
VOCÊ PODE ALCANÇAR MUITAS ALMAS E EXPANDIR O
REINO DE DEUS! VEJA AGORA ALGUMAS DAS FORMAS DE
EXPALHAR 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!
 

24h conectando você ao Reino
de DEUS. 

Ouça a web rádio 24h, com
programações ao vivo das 9h
ás 18h. Mande seu recadinho,

grave  seu áudio. Participe
desta programação

abençoada. 
Mande o link para seus

contatos assim todos podem
ouvir e serem edificados

através da web rádio! 

 ESPECIAL: COMO SER UM MISSIONÁRIO
 ATRAVÉS DAS REDES SOCIAIS 

 

Coluna Extra 
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