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INTERNADO HÁ CINCO DIAS, IDOSO
DE 81 ANOS DIAGNOSTICADO

COM COVID-19 TEM ALTA NO AC. 
"FOI CURADO" diz Médico.

 

 
ALIMENTOS PARA AUMENTAR A

IMUNIDADE DE FORMA NATURAL.

 

BOLSONARO REÚNE MINISTROS
NO PALÁCIO DA ALVORADA PARA

DISCUTIR CRISE DO
CORONAVÍRUS.

 
 

Matéria Especial: Mais que
uma Palavra um Estudo

Profundo da Palavra de Deus
A Biblia e o Coronavírus
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Ainda no livro de Gênesis temos
a primeira aparição de pragas
sendo enviadas por Deus como
juízo sobre o faraó do Egito:
 

“Feriu, porém, o Senhor
a Faraó e a sua casa,
com grandes pragas, por
causa de Sarai, mulher
de Abrão” (Gn 12.17)
 
devido ao incidente com
Sarai, esposa de Abrão.
Uma praga não identificada
vem sobre o povo do Egito o
que leva rapidamente o
faraó a devolver a esposa
de Abrão:
 
“agora, pois, eis aqui tua
mulher; toma-a e vai-te”
(Gn 12.19b).
 
O tempo passa e vemos
agora os filhos de Israel
escravos no Egito
esperando por um
libertador enviado por
Deus. Moisés vem de Midiã
para libertar os hebreus.
Deus através de seu servo,
derrama dez pragas sobre a
potência mundial que era o
Egito naquela época. Na
verdade, as pragas são para
desbancar as falsas
divindades dos egípcios.

Então vejamos:
1 a água transformada em
sangue – o Nilo que era tido
como um deus;
2 a praga das rãs – a rã era
sagrada para os egípcios;
3 a praga dos piolhos – feriu a
pele dos sacerdotes egípcios,
impedindo-os de servirem nos
templos de seus deuses;
4 as pragas das moscas – havia
um deus chamado Belzebu,
encarregado de afugentar as
moscas (aquele mesmo que
aparece no Novo Testamento –
(Mt 10.25);
5 as pestes nos animais –
muitos animais eram
considerados deuses no Egito;
6 Úlceras – Tifon era o deus
encarregado de livrá-los da
dor e da morte;
7 a praga das Saraivas –
Serapis era a deusa protetora
da lavoura (Êx 9.24-31);
8 a praga dos gafanhotos –
Serapis falha novamente;
9 a praga das trevas – Rá era o
deus sol que os livrava da
escuridão;
10 a praga da morte dos
primogênitos (TONIGNI, 1983).
Jetro, o sogro de Moisés
reconhece “… O Senhor é maior
que TODOS os deuses…” (Êx
18.10,11).

Palavra dos Apóstolos 

Coronavírus e a
Bíblia.

Todas às vezes que houveram
ou haverá pragas e

pestilência na Bíblia refere-se
a algum tipo de castigo vindo

em decorrência a uma
desobediência vamos ver

alguns exemplos: 
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Contudo, o próprio povo de
Israel sofreu sobre as pragas
de Deus por sua rebelião,
pecado, desobediência e
murmuração no deserto. 
A alma do povo desejou
comer carne em pleno
deserto, menosprezando o
maná que descia do céu,
então, o Senhor trouxe
codornizes do mar e o povo
comeu por um mês inteiro, 

Os murmuradores de vinte
anos para cima morreram de
praga no deserto (Nm 14.37); a
praga de Baal-Peor ceifou a
vida de vinte e quatro mil
homens (Nm 25); também
Moisés usou o incenso para
expiar o pecado do povo e
encerrar a praga de
mortandade (Nm 16.46-50).
Por fim para o antigo Israel as
pragas sempre foram vistas
como juízo divino (Dt 28.59).
O antídoto sempre esteve
disponível ao povo de Deus
através do arrependimento e
da fé. As palavras do rei
Salomão. Palavras ditas por
ocasião da inauguração do
grande Templo de Deus no
monte Moriá, em Jerusalém, a
cidade do grande rei.

“Quando houver fome na
terra, quando houver peste,
quando houver queima de
searas, ferrugem,
gafanhotos ou pulgão,
quando o seu inimigo o
cercar na terra das suas
portas, ou houver alguma
praga ou doença, toda a
oração, toda a súplica, que
qualquer homem de todo o
teu povo Israel fizer,
conhecendo cada um a
chaga do seu coração, e
estendendo as suas mãos
para esta casa” (1 Rs 8.37-
39).
 
 
Seja como juízo sobre as
nações pecadoras e
idólatras, ou sobre o povo
rebelde de Deus no
deserto, as pragas cessam
quando o incenso da
oração dos santos é
derramado no altar da
misericórdia divina
 (Ap 5.8).

“Quando a carne estava entre
os seus dentes, antes que

fosse mastigada, se acendeu
a ira do Senhor contra o povo,

e feriu o Senhor o povo com
uma praga mui grande”

 (Nm 11.33).
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A Fé é o melhor remédio
 No Brasil já existem 75 casos

curados da doença
coronavírus, dando assim
esperança aqueles que o
exame constatou positivo pra
covid-19. Através de orações e
cuidados médicos é possível
sim a cura total da doença.
Entre todas as idades pessoas
estão se recuperando, dentre
os sintomas o pior é o medo.
A fé nos dá um sentimento de
esperança, tranquilidade e
paz, colaborando assim para
uma recuperação mais
rápida. 

O idoso Manoel José da Silva, de 81
anos, que estava internado na
Unidade de Pronto Atendimento
(UPA) do Segundo Distrito de Rio
Branco, desde o domingo (22),
com Covid-19, recebeu alta médica
nesta sexta-feira (27). Segundo os
médicos, o idoso está curado e vai
ficar em casa com a família.
O idoso é dono de uma cooperativa
no Acre. Ele estava em observação na
UPA e tinha o quadro de saúde
estável. 

 
 Segunda-feira (30), USP vai entregar aos

hospitais ventiladores pulmonares que
custam 93,3% menos que os já existentes. O
que normalmente custa R$ 15 mil sairá por
R$ 1 mil.
O projeto é de pesquisadores da Escola
Politécnica, a pedido da diretoria da
instituição. Os envolvidos garantem que, em
três semanas, milhares de aparelhos chegarão
aos necessitados.

Saúde e Política

Internado há cinco dias, idoso de 81 anos
diagnosticado com Covid-19 tem alta no AC:

‘Curado, diz médico. 
 

USP vai entregar aos hospitais
ventiladores pulmonares

Temos a certeza que esse momento
vai passar, que assim como tem
muitos casos confirmados, teremos
muitos casos de pessoas
recuperadas também, muitos terão
a felicidade de sair dessa fase difícil
cantando Vitória e esse sentimento
de Vitória irá contaminar muitas
pessoas, claro que não deixando de
lado os cuidados simples e básicos
que podem também salvar tanto as
outras pessoas como a nossa
própria  vida.

A Secretaria de Saúde do Acre
(Sesacre) disse, logo após a
internação, que a medida foi
tomada devido ao idoso ser do
grupo de risco.
É um paciente de 81 anos e a
internação dele foi mais por
conta de ser do grupo de risco,
porém, fizemos todo
tratamento, toda cobertura com
antibióticos e ele passou seis
dias internado. Está curado, já
saiu da fase de risco, que são os
primeiros 14 dias, está bem e
não precisa fazer mais nada.
Está de alta e foi curado''.

A Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa), inclusive, já
baixou uma portaria
disciplinando quais empresas
podem montar os ventiladores.
A USP liberou a patente da
invenção, sem custos para quem
for fabricar.
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Com o avanço dos casos do novo
coronavírus pelo País, um trio no Rio
Grande do Sul conseguiu aumentar a
quantidade de pacientes atendidos por
um respirador mecânico. 
O médico Emmanuel Rath Bonazina e os
fisioterapeutas Márcio Ramos Laguna e
André Hoerbe Bacchin são os
responsáveis pela criação do mecanismo. 
Explicando o quê com esse aparelho,
situações de emergências o equipamento
pode atender até quatro pessoas. 

Alimentos para aumentar a
imunidade de forma natural
Imunidade é o nome que damos à
capacidade do organismo de se
defender de invasores, no caso
vírus, bactérias ou fungos que
possam causar doenças. Quando
ela está baixa, ficamos muito
mais propensos a ter pequenas e
grandes infecções e quadros
como gripes. 
Confira alguns alimentos:
 1. Frutas cítricas.
Frutas cítricas, como laranja,
acerola, tomate, aumenta a
resistência do organismo.

 

 
2. Vegetais verdes escuros
Alimentos como brócolis, couve,
espinafre são ricos em ácido
fólico.
 
3. Tomate
Rico em licopeno, o tomate é forte
aliado para combater doenças
cardiovasculares, removendo
radicais livres do organismo.

 
O ministro da Economia, Paulo
Guedes, afirmou que o “lockdown”
da economia brasileira poderá
provocar uma catástrofe econômica.
O isolamento social, necessário
segundo o Ministério da Saúde para
evitar a propagação da pandemia
pela covid-19, pode desorganizar o
setor produtivo.
 O ministro afirmou ainda que os
recursos necessários para as
empresas não quebrarem precisa 
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Coronavírus: Médicos e fisioterapeutas
adaptam respirador mecânico para

atender até quatro pessoas.
 

DICAS DE SAÚDE 

“começar a chegar já.
 ''Se não, falhamos na execução’’,
disse Guedes.
Sobre a relação entre o Executivo e
o Legislativo, Guedes afirmou que é
natural ter “barulho”, “pressão
política”. “É algo natural numa
democracia o presidente brigar
pelo orçamento. O Congresso,
querer discutir”, disse o ministro
acrescentando que tem “certeza de
que o  País vai atravessar a crise.    

Guedes diz que isolamento social
pode desorganizar o setor

produtivo.
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Novas iniciativas com
participação do BNDES viabilizam
atendimentos de saúde e
manutenção de empregos dos
brasileiros.
Apoios do BNDES levará à entrega
de 3 mil novos leitos emergenciais
de UTI,15 mil respiradores
pulmonares,5 mil monitores 80
milhões de máscaras cirúrgicas.
Financiamento de folha de
pagamentos deve atender 1,4
milhão de empresas e 12,2 milhões
de trabalhadores.
 

O presidente Jair
Bolsonaro reuniu ministros no
sábado (28), na residência
oficial do Palácio da Alvorada,
para discutir as ações do
governo para o enfrentamento
da crise provocada pela
pandemia do
novo coronavírus.
Nove ministros participaram
da reunião. Segundo um
participante da reunião, os
ministros apresentaram
informações para que o
presidente tome decisões
sobre novas medidas.
 
 
Sexta (20), o governo federal
decidiu restringir por 30 Dias
a entrada de todos os
estrangeiros no país por voos
internacionais. Iniciou na
segunda-feira (30).
O governo também anunciou
uma linha de crédito
emergencial para pequenas e
médias empresas pagarem
salários por dois meses. A
linha de crédito é voltada para
empresas com faturamento
anual entre R$ 360 mil e R$ 10
milhões.

Novas iniciativas foram
apresentadas para reforçar o
sistema de saúde e preservar
vidas, além de atenuar os efeitos
da pandemia na economia e nos
empregos dos brasileiros.
A nova linha de R$ 2 bilhões visa
à ampliação imediata da oferta de
leitos emergenciais, bem como de
materiais e equipamentos
médicos e hospitalares. Empresas
de outros setores que buscam
converter suas produções em
equipamentos e insumos para
saúde serão contempladas. Ao
mesmo tempo, o Programa
buscará apoiar a ampliação do
número de leitos de UTI,
especialmente em regiões que
apresentam níveis elevados de
carência em infraestrutura.
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Bolsonaro reúne ministros no
Palácio da Alvorada para discutir

crise do coronavírus.
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 Com a nova rotina do nosso dia ao qual estamos
enfrentando, a igreja Evangélica Avivamento para as Nações
oferece um banquete espiritual.  Notícias e Entretenimento
para você e sua família. Fique agora com os links de todas as
nossas plataformas digitais e tenha também notícias e
novidades das mais novas plataformas:

Com as rotinas mudadas em nosso dia a dia,
a Igreja Evangélica Avivamento para as
Nações está proporcionando cultos ao vivo
pela plataforma de lives do facebook da
igreja. 
Com os Apóstolos Rowilson e Cristiane
Oliveira trazendo uma palavra de fé, oração
e muita mais.
 click na foto e acesse já!

O Jornal Online Aviva News é uma
mais nova plataforma digital rápida e
fácil para conectar, informar das
notícias do Brasil e do Mundo
e ti aproximar mais do reino de
Deus. Nas segundas, quartas e sextas
com os mais variados assuntos, o JOAN
aborda as notícias do avivamento,
Palavra dos Apóstolos, Saúde  e
Política, Notícias Internacionais,
Eventos e Cultura e Previsão do tempo.
 

Coluna Extra

Live no Facebook

RÁDIO WEB AVIVA NAÇÕES
A web rádio também contará com
programação especial com notícias,
informação, palavra de Deus e
louvor, para trazer tudo que você e
sua alma precisam no dia. 
    " WEB  RÁDIO AVIVA  NAÇÕES,  

     24 hrs sintonizando você na     
 presença de Deus "

 PLATAFORMAS DIGITAIS

Culto Online 

JORNAL ONLINE
AVIVA NEWS

Últimas notícias do Brasil,
Mundo e do Avivamento
De forma Rápida e Prática 

JOAN

Canal TAN - TV AVIVA NAÇÕES

TV AVIVA NAÇÕES

#CURTA #COMENTA #COMPARTILHE
ATIVE O SININHO 

Canal que oferece vídeos
como: Programa transformando
vidas, Vídeos para jovens,
Conteúdo infantil, Documentários
e muito mais. 
Acesse clicando na foto e fique por
dentro!

Coluna Extra

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

