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O Espírito do Senhor DEUS está sobre mim; porque o SENHOR me ungiu, para pregar boas
novas aos mansos; enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade

aos cativos, e a abertura de prisão aos presos;” (IS 61.1)
Hoje, esta profecia “ainda” se cumpre diante de vossos olhos e ouvidos. Uma

afirmativa desse cunho pode soar como blasfêmia para muitos, prepotência para
uns, arrogância para outros ou até mesmo ousadia para bem poucos. Mas o que eu

quero dizer é que esta profecia escrita por Isaías, e citada por Jesus em Lc 4.18,
“ainda” está se cumprindo em nossos dias, pois o Espírito do Senhor “ainda” está

sobre mim, sobre você; Sobre Nós. Para fazermos a sua obra e nos capacitou com
pelo poder do Espírito Santo. Todos que somos cheio do Espírito Santo devemos

participar do ministério de Jesus. E para fazermos assim precisamos estar
profundamente conscientes da extrema necessidade e miséria da raça humana,

resultante do pecado e do poder de Satanás.
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Palavra dos Apóstolos

FUNÇÃO DOS UNGIDOS DE DEUS 1° parte

Isaías no capitulo 61.1 descreve o
ministério do messias, mas a profecia de
Isaías vai além daquele dia em que Jesus
pega o pergaminho e lê exatamente
suas palavras. Ali Isaías estava
nitidamente também vendo a mim e
vendo a você. Pois todo aquele que
recebeu o Espírito do Senhor é capaz de
fazer a obra dele. O texto nos descreve
esse tão maravilhoso ministério que
Cristo exerceu e nos deixou por
herança.

1. “PORQUE O SENHOR ME UNGIU.”

Fomos ungidos para dar continuidade ao
ministério de Jesus. Se não estivermos
ativos dentro daquilo para o qual fomos
chamados, estaremos sendo, então,
negligentes para com o chamado de Deus
para nossas vidas. Fazendo uma pequena
análise do ministério de Cristo, ele pregou,
ensinou, curou e libertou. Nós hoje temos
o privilégio de sermos chamados: Cristãos.
Agora preste atenção nos significados das
palavras:

Cristãos: seguidor de Cristo.
Seguidor: ir atrás de; aderir a;

tomar como modelo,
prosseguir, continuar, suceder.

 
Cristo (grego): Ungido. 

Ungido: dar posse, investir de
autoridade, separado para o

uso sagrado.

O problema é que muitos ainda
têm um pensamento negativista e

saem por aí dizendo que não tem a
unção do Senhor ( se não tem é

porque não crê )

“E disse-lhes: “Vão pelo mundo
todo e preguem o evangelho a

todas as pessoas. Quem crer e for
batizado será salvo, mas quem não
crer será condenado. Estes sinais
acompanharão os que crerem: em
meu nome expulsarão demônios;

falarão novas línguas; pegarão em
serpentes; e, se beberem algum

veneno mortal, não lhes fará mal
nenhum; imporão as mãos sobre os
doentes, e estes ficarão curados” 

 Marcos   16:15-18  

( Jesus aqui delega autoridade  “
unção “ àquele que crê ).

“Mas vós tendes a unção que vem
do Santo, e sabeis tudo.”

 (1Jo 2.20)

Paulo também atestou a mesma
coisa: De que somos ungidos,

separados para a obra do
Senhor, e mais, Paulo afirma que

somos SELADOS com o Espírito
Santo.

“Aquele que nos confirma
convosco em Cristo, e nos ungiu, é

Deus.” (2Co. 1.21-22).
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A quarentena foi estendida até 15 de
Junho na cidade de São Paulo.
Alguns comércios de algumas regiões
poderão ser reabertos. Cada região será
classificada numa escala de cinco
níveis: vermelho (mais restritiva),
laranja, amarelo, verde e azul (abertura
total). Pela classificação atual,
nenhuma região está nos níveis verde
ou azul.
A retomada consciente dos setores da
economia começou a funcionar em 1 de
Junho para a abertura econômica.
Cada região poderá reabrir
determinados setores de acordo com a
fase em que se encontra. 
As regras são: média da taxa de
ocupação de leitos de UTI exclusivas
para pacientes com corona vírus,
número de novas internações no
mesmo período e o número de óbitos.
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Saúde e Política

Novas medidas em  São Paulo 
 

( Fonte: Facebook. Jornal News Butantã)
 

“Estamos trabalhando muito" 
Diz a nossa Ministra Damares. 

 Ministra ainda acrescentou " Independente dos ataques que o governo federal
vem sofrendo diariamente, seguimos trabalhando". 
 
O Brasil está crescendo cada dia mais, nada está ficando para trás, avanços estão
sendo diário. Veja alguma divulgações de ações diárias do governo geral neste
último mês. 
 

( Fonte: Facebook Ministra Damares Al
 

Fonte:  Facebook Damares Alves 
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A pequena Julia recebeu alta após 22 dias
internada no Hospital Maternidade Fernando
Magalhães; ela teve sintomas respiratórios com
apenas 10 dias. 
Com apenas dez dias de vida, a pequena Julia
apresentou sintomas respiratórios e precisou
ser internada na UTI Neonatal, onde fez o teste
para a doença. De acordo com a Prefeitura do
Rio, o resultado foi positivo para o novo
coronavírus.
Depois de ficar 22 dias internada, a criança saiu
do hospital acompanhada dos pais e sob os
aplausos da equipe médica.
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Pesquisadores da Universidade Estadual Paulista
(Unesp) em Araçatuba desenvolveram um
aplicativo que funciona como um “acelerômetro
da COVID-19”, ou seja, que monitora em tempo
real a tendência de aceleração ou desaceleração do
crescimento da doença causada pelo novo corona
vírus em mais de 200 países e territórios.
Disponível gratuitamente online, a ferramenta
carrega os dados de casos notificados disponíveis
na base do Centro Europeu de Prevenção e
Controle de Doenças (ECDC), com atualizações
diárias, e aplica técnicas de modelagem
matemática para diagnosticar o estágio atual da
epidemia em um determinado local.
 
 
 

 Ao invés de construir um hospital do zero ,foi
destinada uma ala aos indígenas, para atender
não somente aos que habitam nas aldeias
como também os que habitam nas cidades. 
O hospital dispõe de uma estrutura física
excelente e equipamentos modernos que
servirão pra salvar muitas vidas.
Os indígenas do Amazonas que estiverem com
o vírus devem ser recebidos no hospital da
capital.
“Pude ver nos seus olhos o orgulho, o
sentimento de  cuidado” disse o Ministro
interino da saúde Eduardo Pazuelo.
 
 

BRASIL TEM O PRIMEIRO HOSPITAL
INDÍGENA DAS AMÉRICAS 

 

@igrejaevangélicaaviva

Bebê de um mês de vida se cura da
covid-19 no Rio de Janeiro

 

Fonte: R7.com

Cientistas da Unesp desenvolvem
acelerômetro da COVID-19

 

( Fonte : Facebook/ ministério da Saúde)
 

Fonte :Governo do estado do São Paulo.
 

COMERCIANTES BURLAM ORDEM DA PREFEITURA E
REABREM  COMÉRCIOS NO CENTRO DE SP

 
Apesar de o prefeito Bruno Covas ter
afirmado que "na cidade, nada reabre a
partir de 1 de Junho", nem todos
respeitaram a ordem na região central. Por
ali, as famosas galerias das ruas 24 de Maio
e 7 de Abril e o Shopping Light, na Praça
Ramos de Azevedo, permaneceriam de
portas fechadas. Enquanto bares e
restaurantes bloqueiam a entrada principal
com cadeiras e mesas e só vendem para
viagem, algumas bancas de jornal
enfrentam a proibição e comercialização de
revistas a doces.
 
 

Imagem: Wanderley preite sobrinho/UOL
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A Diabetes é uma doença silenciosa, o que significa que geralmente,
se não forem feitos exames médicos, a pessoa pode não ter
consciência de que tem esta condição.
Um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento da
Diabetes são: Excesso de peso, obesidade, ingestão de açúcar e
gordura em excesso e sedentarismo.
A prevenção da Diabetes, para quem tem um ou vários destes
fatores de risco mas não tem ainda o diagnóstico da doença, passa
por adotar um estilo de vida mais saudável e consultar o médico.
Para quem tem o diagnóstico de Diabetes, a prevenção também é
um fator importante para o controle da doença e para uma maior
qualidade de vida.
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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
VOCE PODE ALCANÇAR MUITAS ALMAS E EXPANDIR O
REINO DE DEUS! VEJA AGORA ALGUMAS DAS FORMAS DE
EXPALAHAR 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 conteúdo
abençoadíssimos para toda família.  

De 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
as 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 
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