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A integridade de caráter implica uma
disposição interior para se manter fiel
aos princípios da vida cristã.
Esse livro retrata a história de quatro
jovens judeus levados cativos para a
Babilônia. Dos quatro rapazes —
Daniel, Hananias, Misael e Azarias — a
pessoa de Daniel é quem tem maior
ênfase nessa narrativa. A sua fidelidade
a Deus e integridade moral são
demonstradas em meio a uma cultura
pagã. Fruto da formação moral e
espiritual recebida de seus pais, as
atitudes de Daniel fizeram-no desafiar
a ordem do rei da Babilônia, a maior
autoridade do mundo da época.
Estamos no século 21, um tempo
marcado pelo paganismo. Ao lermos a
história de Daniel e a de seus amigos,
somos desafiados a ter firmeza de
caráter. Adotando uma postura moral
que jamais negue a fé e a ética de um
verdadeiro discípulo de Jesus num
sistema mundano (babilônico). 
A integridade moral de Daniel tem
muito a nos ensinar.

Os teóricos da psicologia definem
caráter como “a parte enrijecida 
(inflexível) da personalidade de uma
pessoa”. Os jovens hebreus tinham um
caráter ilibado, mediante a educação e
o testemunho observado em seus pais.
Para obter apoio daqueles jovens e usar
a inteligência deles ao seu favor,
Nabucodonosor sabia que,
obrigatoriamente, teria de moldá-los,
aculturando-os nas ciências dos
caldeus. Porém, muito cedo os
babilônios perceberam que a formação
cultural e, sobretudo, religiosa dos
jovens hebreus, era forte. Não seria
fácil fazê-los esquecer de suas
convicções de fé. Por isso,
Nabucodonosor os submeteu a
processo de aculturamento. Para esta
finalidade, o imperador caldeu
elaborou um programa cultural que
fosse eficaz na extinção da cultura
judaica: Os jovens hebreus
participariam da mesa do rei (1.5).

Daniel e os seus amigos foram
colocados à prova em uma cultura
diferente de uma terra igualmente
estranha. A formação desses jovens
chocava-se com a cultura babilônica.
Em outras palavras, eles eram firmes
em seu caráter! Em especial, no caso
de Daniel, o seu caráter íntegro tinha a
ver com a sua personalidade. Ele
assentara em seu coração não se
contaminar com as iguarias do rei que,
como se sabe, eram oferecidas aos
deuses de Babilônia. Daniel e os seus
companheiros, apesar de serem bem
jovens, demonstraram maturidade
suficiente para reconhecer que o exílio
babilônico era fruto do pecado
cometido pelo povo de Judá e seus
governantes.
O mundo hoje oferece um banquete
vistoso para contaminar os discípulos
de Cristo. Entretanto, devemos nos
ater ao exemplo de Daniel e dos seus
amigos. Aprendamos com eles, pois as
suas vidas não consistiam em meras
tradições religiosas, mas em uma
profunda comunhão com Deus. Eles
eram fiéis ao Deus de Israel e
guardavam a sua Palavra no coração
para não pecar contra Ele (Sl 119.11).
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PALAVRA DOS APÓSTOLOS 

Apóstolo Rowilson Oliveira 

ALIANÇADOS COM DEUS

A FORÇA DO CARÁTER

2.O caráter colocado
 à prova (1.5-8)

1.A tentativa de levá-los à 
cultura dos caldeus  (1.3,4)
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Ademilson Alves conta o testemunho do que o Senhor
realizou na vida do seu cunhado Sr. Edson Vieira onde

foi diagnosticado com Covid-19, há dois meses foi
internado em Osasco com problema respiratório em um
nível alto a ponto de ir direto para UTI e ser submetido a

intubação devido os pulmões estarem com 50%
comprometidos, neste mesmo dia foi pedido oração aos

Apóstolos Rowilson e Cristiane de Oliveira e a igreja pela
vida do seu cunhado, a intubação durou 20 dias e

Ademilson relata que da forma que seu cunhado chegou
no hospital era algo impossível, mas Deus operou o

milagre na vida de Edson através das orações, ele ainda
se encontra internado, mas não por causa do Covid-19 e

sim para outros acompanhamentos, Ademilson
agradece pelas orações dos Apóstolos e da igreja pois

seu cunhado está curado para honra e glória do Senhor.

Joseane e seu pai Sr. José Amaro de 68 anos realizaram
o teste para Covid-19 e ambos deram positivos e assim
que souberam do resultado os Apóstolos começaram
acompanhar a situação diariamente dos dois.
Joseane fala que teve apenas sintomas leves, perda de
olfato e paladar e não foi necessário internação, já o
seu pai foi preciso ficar um dia internado, pois estava
com muita tosse e foi preciso realizar alguns exames.
No dia seguinte ele já estava com o resultado que deu
positivo e teve alta para casa, ambos ficaram em
isolamento em sua casa, neste mesmo dia que Sr.
Amaro foi para casa teve muita febre e foi tão alta que
teve que trocar de roupa por dez vezes, pois ficavam
molhadas de tanto suor, Joseane conta que ele pingava
e até os lençóis da cama tiveram que ser trocados
também, relata que no segundo dia após pedir oração
eles começaram apresentar melhoras e hoje estão
curados pelo poder do Senhor. Ambos agradecem aos
Apóstolos pelas orações e seus líderes.

Há um mês Sônia estava com alguns sintomas fortes de dor de
cabeça, febre, dor de garganta e dor nas costas e ela achou que eram
somente sintomas de gripe normal, ficou três dias sem se alimentar
e seu esposo vendo aquela situação pediu oração aos Apóstolos e
aos líderes.
Sônia fala que quando foi no posto de saúde fazer o teste já não
estava mais sentindo nada e havia dado positivo, não foi necessário
ficar internada e fez o tratamento em sua casa, ainda fala que seu
patrão que é médico compartilhou que estava com cinco pacientes
com os mesmos sintomas que ela e nenhum deles resistiram, que
Deus cuidou realmente de sua vida, motivou a continuar com suas
orações e ir à igreja, pois ela é um milagre. Hoje Sônia esta
completamente curada e agradece aos Apóstolos pelo cuidado e
acompanhamento diário, e também á liderança do ministério que
intercederam por sua vida.

Matéria e produção de Texto Cátia Ramos 
Foto: Screenshot Live do Avivamento Facebook 

Irmão Luiz de 64 anos relata que começou apresentar alguns
sintomas de cansaço, febre e chegou a ficar sem comer por oito dias,
ficou muito fraco á ponto de não aguentar ir de um cômodo para o
outro, com insistência da sua família aceitou ir ao hospital, pois não
queria ir no começo dos sintomas, seus familiares o levou para
pronto-socorro da lapa e ao ser examinado o médico realizou o teste
e foi positivo para Covid-19, ele teve que ser transferido para o
hospital HC, realizou vários exames e foi medicado, como não tinha
muita vaga no hospital ele ficou apenas dois dias internado e foi
transferido ao hospital de campanha do Anhembi onde ficou
internado por oito dias e graças as orações dos Apóstolos e da igreja
hoje ele está curado para honra e glória do Senhor, Sr. Luiz ainda
deixa um alerta para todos se cuidar, não achar que isso é
brincadeira, pois é muito sério essa doença não escolhe ninguém e
não vê a hora de poder retornar aos cultos para louvar e engrandecer
ao Senhor.

A oração tem poder!
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Nos últimos anos a Índia teve um grande
aumento de perseguição aos cristãos,
diante do surgimento de partidos
ultranacionalistas, os resultados têm sido
cada vez mais violentos, o Pastor Rao
estava em sua casa orando ao Senhor pela
cura de uma pessoa diagnóstica com Covid-
19 e foi arrastado de dentro da sua própria
casa e brutalmente espancado por 150
pessoas, sem chance alguma de se
defender, o Pastor ainda relata que foi
jogado ao chão e começaram a pisar nele,
teve suas roupas rasgadas, chutes por todo
o corpo, Rao sofreu uma lesão ocular grave,
devido um soco em seu olho esquerdo,
como resultado de um coágulo de sangue,
ele ainda afirma que o espancamento foi
realizado pelos radicais adeptos do
hinduísmo que é a principal religião do País
e relata os comentários dos agressores:
“Eles disseram que a Índia é uma nação
hindu e que não há lugar para cristãos”.

Sacerdotes Judeus estão aprendendo a
fazer os rituais de forma correta do culto

levítico em uma escola próximo ao Monte
do Templo. Os sacerdotes fazem parte de
uma lista onde consta somente os nomes

dos homens no qual possuem uma
herança sacerdotal evidente de acordo

com os registros de Kohanim.
O rabino Chaim Richman, Diretor

Internacional do templo afirma que esta
iniciativa é um passo para a restauração

do Templo e alguns ensaios foram feitos
ao ar livre, entre os preparos das vestes

sacerdotais, seguindo orientação da
Bíblia, pesquisas e ensaios de rituais, o

preparo dos utensílios e a novilha
vermelha, animal que será usado para

purificação de Israel.
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Notícias Internacionais
Igreja perseguida
Pastor é agredido na Índia por 150 pessoas

Foto: Reuters/Danish Siddiqui 
Fonte: Gospelmais e CPADNews

Pesquisa e elaboração de texto: Cátia Ramos

Preparativos para o terceiro
templo em Jerusalém

Foto: (Adam Propp)
Fonte: Gospel Prime
Pesquisa e elaboração de texto: Cátia Ramos

Matéria e produção de Texto: Isaac  martins

"O povo inteiro vai ter apenas um pensamento,
uma só vontade. Darei um novo espírito ao meu
povo. Trocarei seus corações desobedientes e
rebeldes, duros como pedra, por corações de
carne, cheios de amor por mim. Assim, vocês
obedecerão às minhas leis, cumprirão as
minhas ordens. Vocês serão o meu povo, e eu
serei o seu Deus"
[Ezequiel 11 versos 19 e 20]

Eis o resultado quando se une um povo  sedento
por Deus e uma oportunidade: 
Milagres seguidos de milagres! 
Tudo isso a poucos cliques de distância, pois
realizamos em uma live, via Facebook.

Junte-se a nós. É o tempo do seu milagre! Te
aguardamos no próximo sábado, dia 04 de
Julho. Até lá!

Grandes coisas o Senhor tem operado em
nosso meio! 
Louvamos ao nosso Deus Majestoso mais e
mais a cada vigília realizada, veja:

O mover do Espírito de Deus quebrantando os
corações, lágrimas de confissões sinceras,
jovens sedentos por receber o tocar de Deus,
homens e mulheres buscando uma nova unção
em suas vidas, muitos recebendo o Senhor
Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador.
Que resultado milagroso acontece quando o
Espírito de Deus age! Nas Escrituras
encontramos:

O  Ministério
"Avivamento para as
Nações" trabalha para
levar o Evangelho com as
mais variadas
plataformas digitais e
muitos têm recebido a
Palavra do Senhor! Assim
o seguimento das Lives
do Avivamento segue
firme no Facebook.

A seguir, confira uma
imagem do alcance que
teve  a Live realizada no

Facebook do Avivamento:

Eventos do Avivamento 

Prepare se  para a 
#Vigília 
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Mesmo com os impactos da pandemia da Covid-19
na economia e no comércio mundial, a balança
comercial brasileira continua registrando saldo
positivo. Em junho, o superávit foi de US$ 7,46
bilhões. Ou seja, as exportações superaram as
importações. É o melhor saldo comercial para o
mês de junho desde o início da série histórica, em
1989. Os resultados da balança comercial foram
divulgados nesta quarta-feira (1) pela Secretaria
de Comércio Exterior do Ministério da Economia.
No mês de junho as exportações somaram US$
17,912 bilhões e as importações, US$ 10,449
bilhões. Os valores tiveram queda em relação ao
mesmo período do ano anterior de 12% nas
exportações e 27,4% nas importações, pelo
critério da média diária. O grande responsável
pelo resultado positivo do mês é o agronegócio
que teve crescimento de 23,8% este ano, quando
comparado ao mesmo período do ano passado.

Compras online tem deixado as notas em $
um pouco para trás. As pessoas parecem
estar acumulando dinheiro em espécie em
meio à pandemia de coronavírus, segundo
um estudo que procura desfazer a noção de
que o surto está acelerando o fim do papel-
moeda devido ao comércio eletrônico ou
temor de infecção. Relatos de consumidores
de economias avançadas sugerem um
afastamento decisivo do papel-moeda. As
medidas de isolamento social têm
aumentado as compras online e fazendo
assim mais lojas aceitam apenas pagamentos
com cartão.
Embora alguns analistas argumentem que
parar de utilizar completamente dinheiro em
espécie ajudaria a economia global a se
tornar mais eficiente, uma interrupção
abrupta prejudicaria pessoas sem acesso ao
sistema bancário. Também representaria um
desafio muito grande para pequenas
empresas para as quais os custos de se
tornarem digitais são muito caros.

Covid pode não ser fim de 
dinheiro em espécie, diz estudo

Fonte : notícia.com // Imagem: Google
Pesquisa : Talita Andrade

Como efeito direto do isolamento social as
pessoas consomem mais. Para quem tem
renda baixa com o auxílio, essa renda é
complementada. É o caso de quem recebe
Bolsa Família, onde o auxílio representa 
mais de duas vezes o valor médio que eles
normalmente recebem. Isso causa um
estímulo muito forte na economia dos
municípios porque tem uma grande
participação desses beneficiários. Um dos
indicadores mais utilizados na
macroeconomia, é o PIB. Têm como objetivo
principal mensurar a atividade econômica de
uma região. 
Nesta pandemia, com a movimentação
investida no auxílio emergencial de R$ 65
bilhões no Brasil, serão R$ 178,6 bilhões,
equivalente a 2,5% do PIB nacional. 
Um exemplo também é em Pernambuco serão
alocados R$ 10,9 bilhões, ou 5,5% do PIB do
Estado. Para efeito de comparação, o
montante destinado a São Paulo é três vezes
maior (R$ 29,7 bilhões), mas o impacto no
PIB paulista é de 1,3%. 
“No Norte e Nordeste o impacto é maior
porque você tem uma população mais pobre,
de renda mais baixa”. 
Com isso o impacto na econômica não sera
apenas em itens básicos como alimentos ou
roupas, o efeito é multiplicador. 
O dono do mercadinho vai vender mais, o que
vai obrigá-lo a comprar mais no atacado, o
que por sua vez vai favorecer a indústria e a
logística. É uma reação em cadeia.

Mas por causa da recessão e das despesas
associadas ao enfrentamento da pandemia
de covid-19, tanto na saúde quanto na
manutenção de renda, a dívida bruta do
governo geral fechará 2020 em 93,7% do
Produto Interno Bruto (PIB).
Mas na visão dos pesquisadores às
condições econômicas no mundo pós-
pandemia, o País estará com a dívida mais
elevada e com arrecadação menor, tendo
em vista a fraqueza da atividade econômica.
Assim, "o esforço fiscal que vinha sendo
realizado" até a economia nacional ser
atingida em cheio pela covid-19 terá que ser
"reforçado, visando reafirmar o
compromisso com o equilíbrio das contas
públicas e com uma trajetória sustentável
para a dívida pública".
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Economia Nacional

BALANÇA COMERCIAL 

Fonte: Gov.br // Foto: Agência Brasilo
Matéria:Talita Andrade

Fonte : JC // Imagem: Google
Pesquisadora: Talita Andrade
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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 SIM, ATRAVÉS DAS PLATAFORMAS DIGITAIS
VOCÊ PODE ALCANÇAR MUITAS ALMAS E EXPANDIR O
REINO DE DEUS! VEJA AGORA ALGUMAS DAS FORMAS DE
ESPALHAR 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! 
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