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Jesus nos ungiu para pregar as boas novas, não
somente aos mansos, mas também a todos
quantos necessitam da salvação em Cristo Jesus.
 
E que Boas novas são essas? As Boas Novas que
devemos pregar é que Jesus Nasceu sem glória
alguma, Deus que se tornou um Homem, o qual se
deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a
iniqüidade, e purificar para si um povo seu
especial, zeloso de boas obras. (Tito 2.14)
 

Assim como JESUS, todos os outros profetas, a
quem se atribui o surgimento das diversas

religiões, Siddhartha Gautama-Buda; krishna,
Maomé, etc. morreram, apesar de respeitarmos
todas as religiões, mas as semelhanças para por

aí, pois o Único que ressuscitou foi JESUS. Glórias a
Deus por isso.

 
 
 

Isso implica em curar os espiritual e
fisicamente quebrantados de coração,
quebrantados de alma. O mundo vive hoje
uma das piores fases já vividas, chegando a
ser pior que a da época de Noé. A
depravação social, cultural e espiritual está a
pontos alarmantes e o pior, crescente.
 

Para isso Deus nos ungiu, para isso o Espírito do
Senhor está sobre nós para restaurar os corações,
restaurar ao homem o privilégio de estar perto de
Deus, que conhecê-lo, de senti-lo, restaurar aquilo

que o Diabo tomou que é o direito de sermos
chamados filhos de Deus.

 
 

“Liberdade” é um dos anseios mais acen tuados do ser
hu ma no. Desde os pri mór dios de sua existência isso
tem sido evi denciado. Já na infância o ser humano
conduz a sua atitude para agir com liberdade.
Ninguém quer ser contro la do, tutelado, monitorado.
Ninguém quer ter dono e sub me ter a outros o seu
modo de agir. Esse sentido de “independência” é da
natureza humana e se revela nas diversas áreas de
atuação do homem, seja como indivíduo, como no
contexto nacional, social, familiar, político, e até
religioso. As aspirações de liberdade são notórias e
constantes e têm sido a razão dos grandes e
sangrentos conflitos humanos, escrevendo as páginas
mais negras da história.

Pregar, Curar e Libertar resumindo: Deus nos
ungiu para resgatar o mundo. A operação de
resgate da senadora Colombiana Ingrid
Betencourt alguns outros reféns das FARC por
6 anos.
 
Ela conta que durante a operação só se viu
aliviada quando ouviu alguém dizer “estão
Livres”.
 
Nós ouvimos Cristo dizer: “vocês estão livres”.  
Não só isso. Quando nos damos conta desse
resgate Ele já tinha nos colocado na família de
Deus e nos ensinava a chamar seu Pai de
Papai.  Podemos sair de certo indiferentismo
espiritual e nos deixar contagiar pela alegria
dessa liberdade.
 
Então, que tal fazer nossas as palavras da
Ingrid: “Mas quando ouvimos que estávamos
“livres”, gritamos, choramos e pulamos! É um
milagre, um “milagre” de Deus!”
 
Perguntaram à Ingrid o que ela faria agora
que estava livre.  Ela disse que iria batalhar
para resgatar muitos outros prisioneiros.  Ela
não  quer ficar apenas nos gritos, no choro e
nos pulos. 
 

Façamos o mesmo. Vamos pregar o
evangelho a toda a criatura, porque Ele nos

ungiu para isso!
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O ministério de Jesus se resume em quatro palavras, a saber: Pregação, ensino,
Cura e Libertação. Foi para isso que ele nos ungiu, foi para isso que Ele em sua

oração em João 17 faz questão de dizer que “não ora somente por ‘aqueles’, mas
por todos que irão crer nEle pela Palavra”, E isso incluía a todos nós hoje aqui.

Jesus estava orando por você, ele já te via.

2.“PREGAR AS BOA NOVAS 
AOS MANSOS.”

“enviou-me a restaurar os contritos de
coração...”

3.“PROCLAMAR LIBERDADE AOS CATIVOS, E A
ABERTURA DE PRISÃO AOS PRESOS.

Liberdade aos cativos é abrir os olhos
dos cegos espiritualmente pelo mundo
e por Satanás, é revelar a verdade
implícita na boa nova de Cristo que é a
verdadeira liberdade, a liberdade da
prisão do pecado

“se verdadeiramente o filho vos libertar,
sereis livres” (Jo 8:36) é essa liberdade que
temos que pregar, é essa liberdade que
fomos ungidos a proclamar. “Estai, pois,
firmes na liberdade com que Cristo nos
libertou e não torneis a meter-vos debaixo
do jugo da servidão.” (Gálatas 5:1).

 
 

“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)

Função dos ungidos de Deus parte II 
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Paz seja convosco estou participando desde a
primeira vigília. 
Para mim é um motivo de muita honra, pois sei
que em nosso ministério existem muitos homens
e mulheres de Deus. E poder ser escolhido para
fazer parte dessa equipe realmente me deixa
muito honrado. 
É tremendo poder ministrar para centenas de
vidas que precisam do amor de Deus. 
Entendo que junto com a oportunidade venha o
crescimento e isso é muito bom. 
Em algumas vigílias pude estar na parte técnica e
isso tem me ajudado a desenvolver outro talento
que será muito útil no Reino para programas ao
vivo e produção de música.
Por fim quero agradecer a Deus e aos nossos
apóstolos por cada oportunidade. 
 
Não fique de Fora, participe e tenha as suas
experiências também! 
E não deixe de chamar sua célula, amigos e
familiares.
 
 
 
 

Suécia disponibiliza 15milhões de
dólares (13 milhões de euros) para
Moçambique no combate do Covid-19,
Marie Anderson diz que estão ao lado
de Moçambique e que tem este valor
para apoiar o país.
O valor será canalizado através do
banco mundial, e segundo Marie vai
beneficiar  perto de um milhão de
moçambicanos em projeto social.
 

O Governo planeja impedir que as
empresas chinesas voem para os
Estados Unidos  á partir de meados de
Junho, enquanto pressiona a China que
permita a retomada dos voos norte-
americanos.
Governo chinês não teria cumprido um
acordo entre as duas maiores
economias do mundo, as relações entre
os dois vem se desgastando há algum
tempo, desde o início da pandemia.
 

Dólar desaba 2,38% e fecha o valor
cotado em R$ 5,08, voltando a registrar
forte queda ante o Real.
 

Moçambique receberá 
ajuda financeira
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Imagem: FRITZ REISS/AP // Fonte: EuroNews

Proibição para os Chineses

Eventos do Avivamento

Vigília pelos olhos de quem
esta dentro da telinha

Pastor Claudio Martins, 
 
 

Imagem: Reprodução // Fonte: Exame

 

Donald Trump anuncia o rompimento
com a OMS (Organização Mundial da
Saúde), alega que a agência se tornou
essencialmente uma organização
fantoche da China e que a organização
falhou em fazer as reformas exigidas por
ele, mesmo a China pagando um valor
bem menor que os Estados Unidos, ela
tem o total controle da OMS.
 

 
Relações cortadas

 

  Imagem: Jonathan Ernst // Agência Brasil
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Ophelia White com seus 94 anos entregou sua
vida ao Senhor Jesus e se batizou, ”quero que
todos saibam que nunca é tarde de mais” diz
Ophelia animando os outros para
continuarem em frente.
A conversão de White trouxe em sua memória
de como seu marido também aceitou a Jesus,
através da vida dela.
 

O poder da Oração
 Naw Tu que mora no município de Dwelo, Mianmar procurou ajuda do serviço

humanitário Free Burma Rangers (FBR) á alguns anos devido uma massa grande
em seu pescoço, foi necessário passar por cirurgia e radioterapia, e realizou
tratamento das feridas provocadas pelo tratamento, Kawsay diretor de
antendimento aos pacientes teve que dar a noticia que o câncer havia se espalhado
para os pulmões e mais três lugares, Naw Tu tem sete filhos e os médicos queriam
proporcionar mais um tempo junto com seus filhos, foi dado somente três meses de
vida para ela.
 Naw que é uma serva de Deus após saber que
os médicos desistirem de lutar pela sua vida
com o decorrer do tempo, pode ver a mão de
Deus respondendo suas orações de Naw, após
um ano a equipe médica foi até a aldeia onde
ela morava e ficaram surpresos ao ver Naw
trabalhando no campo com uma aparência
forte, e saudável, Naw Tu disse que quer contar
a todos sobre a graça de Deus. "É realmente
um milagre para mim estar curada e estou me
sentindo muito saudável agora. Eu estou tão
feliz!", testemunha a mulher ela também
agradece a igreja e o seu pastor pelas orações e
palavras de encorajamento.
 

Igreja vem crescendo 
em meio a perseguição

 
Nas aldeias cristãs no centro de Mali,
suspeitos  jihadistas islâmicos 
fortemente armados usando bicicletas
atacam e acabam matando 27 cristãos.
“Sete foram mortos, alguns queimados
vivos, na aldeia de Tillé. Outros 20
aldeões étnicos de Dogon foram
mortos a tiros ou queimados nos
vizinhos Bankass e Koro”, confirmou o
grupo de ajuda cristã Barnabas Fund,
citando autoridades locais. 
 

Apesar da perseguição aos cristãos no
norte da África, a igreja tem crescido e
florescido graças a perseguição, diz 
 Kabil líder de um projeto de
discipulado  na região, ele afirma “Eu
diria que a perseguição nunca é fatal
para a igreja, pelo contrário, ela é uma
bênção. A igreja cresce e floresce graças
à perseguição”.
Kabil diz se alegrar com tudo isso, pois
muitas vidas estão se convertendo ao
Senhor, muitos estão orando  e o
número vem crescendo á cada dia em
todos os lugares e ele declara estar
muito feliz com o agir de Deus.
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Renascimento de Idosa
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  Imagem: Reprodução // Fonte: Guiame
 

   (Foto: Reprodução/Free Burma Rangers) // Fonte: Guiame
 

Terroristas matam cristãos
 

Foto: Reprodução/Barnabas Fund// Fonte: Guiame

Fonte: Gospel Prime

 se recusam serem registradas no
estado e serem gerenciadas por ele.
As autoridades Chinesas alegam que
estas igrejas são ilegais, um dos
moradores que testemunhou a
demolição afirma que o governo vem
arrumando qualquer pretexto para
calar os cristãos.
 
 

Perseguição às igrejas chinesas
 

Fonte: Guiame 
 

 

 Igrejas domésticas estão sofrendo
perseguições mais severas na província de
Jiangxi, teve uma de suas igrejas
demolida no dia 27 de Abril e desde então
vem sofrendo mais perseguições pois o
povo se recusa a deixar de clamar e
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Manifestações nos EUA

 

O Ceratocone é uma doença ocular não
inflamatória que afeta o formato e a
espessura da córnea, provocando a
percepção de imagens distorcidas.
Oriente o seu idosos de uma forma
correta, para prevenir a Ceratocone
evite coçar os olhos frequentemente e
de forma agressiva. 
A visão pode ser corrigida com óculos
ou lentes de contato desde o início. Os
casos avançados podem exigir um
transplante de córnea.
 
 
 

 

Estados Unidos vem enfrentando
uma série de manifestações após um
homem Afro descendente ser morto
por um policial branco. 
Esses tumultos foram considerados
mais violentos desde os que foram
registrados em 1968 após a morte
Martin Luther King Jr. por um
supremacista branco, com a morte de
George Floyd  de 46 anos, iniciou
mais uma nova onda de protestos
raciais em todo os Estados Unidos e
como consequência se espalhou pelo
mundo.
 
 

 
Maus tratos físicos e psicológicos, coação, exploração econômica, negligência, restrição de

liberdade, dor.  A violência contra idosos é considerada um fenômeno mundial. Não são raros
casos de idosos agredidos por quem deveria cuidá-los. Essas violações acontecem,

geralmente, com idosos dependentes de cuidados especiais, que não tem mobilidade, que
estão enfermos ou perderam as forças para lutar.

Alguns dos governadores chamaram a
Guarda Nacional, que é composta por
reservistas voluntários, e reforço de cerca
de 16mil soldados, mas Trump considerou
uma resposta fraca e alertou que pode
enviar as Forças Armadas, caso os estados
não consigam conter essas
manifestações, mesmo com essas ameaça
os protestos ficaram mais intensas, filha
de Donald Trump, Tiffany Trump também
aderiu ao protesto e participou de uma
manifestação virtual pedindo por justiça.
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E na área da Saúde Junho Violeta:
Prevenção sobre a Ceratocone

15 de junho é o dia em que o
Ministério dos Direitos

Humanos celebra a
conscientização da violência

contra a pessoa idosa.
São muitas as formas de 
violência contra o idoso:

Atividade Física

Consultas em dia
Leitura e Aprender

coisas novas

Socializar 

Praticar alongamentos e atividades 
físicas pode evitar muitos

problemas de saúde.

Ir ao médico e 
sempre ter os exames

atualizados pode evitar
imprevistos na saúde.

Ler para um idoso,
estimula a criatividade e
aprender coisas novas

pode exercitar a mente.

Estar entre amigos, família
e grupos de pessoas com

algo em comum faz o
idoso ter uma vida mais
feliz, assim não sentirá

solidão.

Dicas para os nossos idosos!

Campanha Junho Violeta
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