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Você  viu esse post?
Então comente,
curta e compartilhe.
Queremos também
que você faça parte
desse jornal.
Dê sua opinião,  seu
posicionamento e
testemunhos.

Deixe lá seu recadinho.
Isso mesmo, interaja conosco!

Acesse a página do Avivamento e
Participe!
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1º de maio, mas conhecido como dia do
trabalho, porém o que seria do trabalho

sem o seu trabalhador, sem o colaborador
para exercer as funções necessárias?
Uma data importante para a nação.

Um dia separado para homenagear todos
aqueles que acordam cedo ou passam suas

noites acordados para garantir o pão de
cada dia em suas mesas.

Não se reconhece um trabalhador pela
profissão que ele exerce, mas pelo seu

caráter, por sua honestidade e
responsabilidade de á cada dia fazer o seu
melhor independente de sua área exercida.

Dia do trabalhador. Neste dia queremos
agradecer á todos trabalhadores, que com
sua coragem e dedicação tem colaborado

com o crescimento do país e sido um
referencial em cada lar.

 

Parabéns á você
trabalhador.
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As causas da ansiedade são diversas (Provérbios 12:25). 
No entanto, situações estressantes tendem a torná-la mais
evidente, como: primeiro dia de trabalho, problemas
financeiros, problemas conjugais, desemprego, carência
afetiva, etc.  A ansiedade possui dois tipos de sintomas: os
físicos e os psicológicos.
 
A tabela a seguir foi retirada do tuasaude.com – sintomas de
ansiedade – e mostra quais são cada um deles.

Essa tabela nos mostra que a ansiedade é algo que precisa da
nossa atenção e cuidado, pois ela pode desencadear uma série

de problemas em nossa saúde, de uma forma geral. Se você
estiver com esses sintomas procure ajuda, o ministério

avivanações tem uma equipe de missionários que poderão
ajudar-te através de aconselhamento e oração.

Palavra dos Apóstolos 

ANSIEDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA.

A ansiedade é um mal que que atinge milhões de pessoas ao redor de mundo e
pode desencadear uma série de problemas em nossa saúde. Não é possível ter
qualidade de vida quando a ânsia é como um vulcão em erupção, nas nossas

emoções. Sendo assim, nesse estudo bíblico vou lhe mostrar:

Texto e Estudo por Rowilson D. de Oliveira
Doutor Pscicanalista ( Registro Definitivo de Psicanalista Clínico N° 5703014.56)

E Apóstolo Prisidente da Igreja Evangélica Avivamento para as Nações

Os Sintomas da Ansiedade 
O que Bíblia fala sobre ela?  

 Como controlá-la? 
Como Vencê-la?

Sintomas da Ansiedade 
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Espanha registra mais de 6 mil
pacientes recuperados no prazo
de 24h e bate recorde, um número
bem significativo para o país uma
vez que era considerado um dos
mais atingidos pelo Covid-19.
O total registrado de curados
soma cerca de 123.903 pessoas. O
coordenador de emergência em
saúde, Fernando Simon disse que
a evolução que estão vivendo é
favorável e está alinhada ao que
eles esperavam.
  

Equipe de médicos se reuniu na porta
do hospital em Uganda, tocaram e
cantaram louvores á Deus após muitos
pacientes do coronavírus receberem
alta com recuperação completa.
Ainda com seus uniformes e máscaras,
médicos e sua equipe tocavam e
cantavam “Deus você é tão Deus”. 
A Ministra de saúde Dra. Jane Ruth
Aceng, diz que eles estão combatendo o
coronavírus com oração e ciência,
muitos estão sendo curados e os
médicos glorificam a Deus por isso e
com isso o país vem registrando menos
casos segundo a ministra.

 

A Presidente interina Jeanine Áñez
convida a população boliviana para
um dia de “jejum e oração”, devido a
pandemia do novo Coronavírus, em
sua mensagem passada na televisão,
Áñez convida os bolivianos para
cumprirem “um dia de jejum e
oração com a família”. “Irmãos
bolivianos, hoje quero enviar-lhes
uma mensagem de fé, porque para
Deus nada é impossível e estando
com Ele, vamos vencer essa
pandemia”, disse Áñez, que é
evangélica”.
Um dos primeiros atos de Áñez na
sede do governo Boliviano foi
segurar a Bíblia e dizer aos
jornalistas: “A Bíblia volta ao
Palácio”. Desde então, a presidente
interina tem dado espaço à religião
em sua administração pública.
 

Espanha bate recorde em
pacientes recuperados 

 

      Presidente da Bolívia
convida bolivianos á jejuar 
                    e orar
 

Médicos comemoram na porta
de hospital Grau B de Entebbe

em Uganda
 

NOTÍCIAS INTERNACIONAIS
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Uruguai e Argentina cortam despesas
políticas para financiar o sistema de saúde

 O presidente Luís Lacalle Pou do Uruguai
anunciou que ele e os ministros do
governo e os parlamentares do país
deverão ter seus salários reduzidos em
até 20%, como uma das medidas de
combater o novo coronavírus, o valor é
destinado á um fundo chamado “Fundo
Coronavírus”, este fundo além de serem
abastecidos com estes valores, também
será abastecido com os fundos de pensão
de funcionários públicos, inclusive de ex-
presidentes da república.
Na Argentina, fundos destinados ao
funcionamento da Câmara dos Deputados
e recursos especiais reservados dos
deputados serão transferidos ao
Ministério da Saúde e a organismos que
estão atuando no combate ao coronavírus.

 
Em meio à pandemia do Covid-19
muitas pessoas com medo do vírus,
acabaram acreditando em falsas
promessas de cura. Isso ocorreu no
Irã, cerca de 728 pessoas morreram
após ingerir bebida alcoólica
adulterada que supostamente
curaria do coronavírus e muitas
estão hospitalizadas com
intoxicação, informou o conselheiro
do Ministério de Saúde do país,
Hossein Hassanian.
As vendas de bebidas alcoólicas
estão proibidas em todo o
território, mas o governo vem
recebendo denúncias de
contrabando. De acordo com as
autoridades esta bebida contém
metanol, um álcool extremamente
tóxico aos seres humanos.  

Álcool alterado para “Curar”
coronavírus mata muitas

pessoas no Irã

Economia recua 4,8% no
primeiro trimestre

Pandemia encerra o mais longo
período de crescimento na história
dos Estados Unidos, a economia caiu
4,8% no primeiro trimestre em
comparação com o mesmo período de
2019.
O Dólar por sua vez fechou em alta de
0,95% vendido á R$5,40. Nos últimos
dias teve uma queda de mais de 2,9% a
maior perda comparada com o dia 08
de junho de 2018.
França tem data prevista para
reabertura dos comércios.
O governo francês anuncia a
reabertura de todos os comércios,
exceto bares e restaurantes á partir do
dia 11/05 data esta estabelecida para a
chamada “fase dois da quarentena
francesa”.

O primeiro ministro Frances
Edouard Phillippe, deixa claro
que esta decisão da data pode
ser alterada caso não haja uma
decadência real nos casos e
números de mortes pelo Covid-
19 até a data já estipulada.
Phillippe afirma que estas
incertezas devem incentivar os
franceses a terem ainda mais
disciplina.
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Em meio à pandemia, Israel não deixou
de celebrar seus 72 anos de
independência, a celebração foi
realizada sem a presença do público no
Monte Herzl, em Jerusalém, com a
tradicional cerimônia de acendimento
das 12 tochas e teve sua bandeira
projetada nas muralhas da cidade velha
de Jerusalém.
A cerimônia começou com uma
mensagem em vídeo do primeiro-
ministro israelense, Benjamin
Netanyahu, que disse que Israel nunca
viu um Dia da Independência como o
deste ano, “Estamos separados
fisicamente, mas estamos mais próximos
do que nunca”, disse ele. 
 

“Nas últimas semanas, enfrentamos um
teste histórico, fizemos decisões,
tomamos medidas e passamos por isso
juntos”.
Benny Gantz acendeu a primeira das
12 tochas, que simbolizam as Doze
Tribos de Israel, seguida pelo cantor
israelense Idan Raichel, e a médica
Dra. Galia Rahav-Rakover, que chefia o
departamento de doenças infecciosas
do Centro Médico Sheba, em Tel
Hashomer, no distrito de Tel Aviv. Um
momento de emoção para todos e pode
contar com os principais músicos de
Israel. No final da cerimônia todos que
participaram desta celebração
incentivam aos moradores á
continuarem com a celebração em suas
casas e varandas.

Os cultos desta semana vêm
ministrando á importância de ser
batizado com o Espirito Santo de
Deus, assim como descrito no livro
de Atos 2 e os seus resultados após
recebê-lo.
Por meio da vida dos Apóstolos
Rowilson e Cristiane Oliveira, muitos
nos dias de hoje que estão tendo á
oportunidade de serem alcançados e
também aprender verdadeiramente
o que a bíblia diz, sendo assim
levando muitas vidas á conversão
verdadeira.
 

Todos os dias ás 20h são realizados
os cultos online, e para aqueles que
buscam por uma nova chance de
mudar de vida, para aqueles que
estão sem expectativas alguma e não
estão conseguindo ver uma luz no
final do túnel, os cultos tem sido
exatamente isso para muitas vidas,
um recomeço, uma luz no fim do
túnel, um novo caminho.
Deus tem para você, todas as
respostas que o mundo não pode te
dar até o dia de hoje, convido você á
dar está oportunidade á você mesmo,
em ter uma mudança de vida, abra a
porta do seu coração e deixe o resto
com aquele que recebeu todo o
poder do céu e da terra trabalhar em
sua vida, click no link abaixo e veja o
que Jesus reserva para você neste
dia.

Israel comemora seus 72
anos de independência
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Oração de Daniel é um dos
propósitos de oração que tem
trazido muitos benefícios
espirituais para os que estão
sendo fieis e orando nos três
horários: 9hs, 15hs e 18hs,
exatamente isso que o povo
do Avivamento vem fazendo,
buscando mais de Deus, se
fortalecendo e não deixando
um isolamento decorrente de
um vírus parar seu
compromisso com Deus e de
buscar na fonte correta o seu
socorro.
 

O avivamento não cessa de
orar e tem o propósito há anos
de oração da meia noite,
oração esta que abre portas
como descrito no livro de Atos
16:25, onde mostra Paulo e
Silas presos não por cometer
pecado ou qualquer crime,
mas por libertar uma mulher
escrava que dava lucros aos
seus donos de um espírito de
adivinhação, mesmo estando
presos em uma cela com seus
pés amarados, ambos não
deixaram de louvar e orar á
Deus e por volta de meia noite 

Vale ressaltar que às 18hs
todos se unem para orar pela
nação brasileira, pela situação
que seu país esta enfrentando,
com socialismo, falsas
ideologias que confrontam á
palavra de Deus e vêm
destruindo muitas famílias,
guerras politicas onde na
calada da noite estão sendo
feitos pautas de leis para
serem aprovadas e com isso
ferir mais ainda os princípios
da palavra e a nação,
causando mais confusões
entre as pessoas. 

e a estrutura do local foi
abalado por um terremoto
tão forte que todas as
portas foram abertas e as
correntes soltas.
Da mesma forma a Igreja do
Senhor confia e crê que as
portas das dificuldades,
sejam elas qual for serão
abertas com estas orações
realizadas á meia noite.
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Oração meia noite
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