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d) Fenderam-se as pedras
“fenderam-se as pedras.”
Mateus   27:51   
A pedra que está na nossa frente, ou
seja, uma enfermidade, um
problema na célula, um problema
que parece não se solucionar.
Quando oramos na hora profética,
os problemas são fendidos,
desfeitos.
 
e) Muitos ressuscitaram….                            
E abriram-se os sepulcros, e muitos
corpos de santos que dormiam
foram ressuscitados;”
Mateus   27:52    
 
A morte de Cristo trouxe
ressurreição (ressuscite seus
sonhos, sua família, sua alegria)
creia que a todo momento pode
haver ressurreição em sua vida.
Creia na ressurreição espiritual de
sua família, discípulos etc.

O interessante é que tudo ocorreu a
hora nona. Nesta hora nos voltamos
aos evangelhos e alguns fatos
maravilhosos ocorrem:          

                                                                                            
a) A hora em que Jesus concluiu
o projeto: “Está consumado.”
A Palavra diz que a hora nona
Jesus bradou e expirou.
 
Mas antes, ele disse “Está
consumado”. O projeto estava
concluído.. “E Jesus, clamando
outra vez com grande voz,
entregou o espírito.”
Mateus   27:50   
 
b) O véu do templo foi rasgado.
“E eis que o véu do templo se
rasgou em dois, de alto a baixo;
Mateus   27:51a
Na hora nona, o véu do templo
foi rasgado de alto a baixo, nos
dando pleno acesso ao Santo
dos Santos, e o exercício do
sacerdócio universal do crente.
 
 c) Tremeu a terra e fenderam-se
as pedras “e tremeu a terra, 
Mateus   27:51b
Ao orarmos na hora profética,
aquilo que parece impossível e
imutável aos nossos olhos, se
move. A terra treme. Aquilo que
é terreno, as nossas lutas, se
movem de lugar. É a ação de
Deus nesta vida terrena.
 

Palavra dos Apóstolos

A Hora Nona
    “E, perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lemá

sabactâni, isto é, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste?”
          Mateus   27:46.          
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Mudança na data de eleições
municipais poderá ser decidida

em Junho

 
Na esteira da crise política, partidos de
oposição criaram uma frente para tentar
viabilizar o impeachment do presidente
Jair Bolsonaro e planejam realizar um ato
online no dia 18 de maio, em defesa da
democracia e a favor da cassação do chefe
do Executivo.
A “Frente Pelo Impeachment”, grupo
formado pelos presidentes nacionais e
pelos líderes de PDT, PSB, Rede e PV na
Câmara dos Deputados e no Senado, se
reúne virtualmente uma vez por semana, 

 

 
Devido às mudanças causadas no país por causa do
novo coronavírus, muita gente tem dúvidas se as
eleições municipais em outubro estão garantidas.
Em uma conversa virtual com a Associação dos
Magistrados Brasileiros (AMB), o próximo
presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro
Luís Roberto Barroso, admitiu que a data do pleito,
cujo primeiro turno está marcado para 4 de outubro,
pode mudar.
Na organização das eleições , há ainda uma grande
preocupação com o calendário político. Os partidos
devem realizar convenções, instrumentos que
oficializam as candidaturas entre o final de Julho e o
dia 5 de Agosto. É esse ato que dá o sinal verde para
o início da campanha, em 15 de Agosto
 

 
Se a proibição de aglomerações ainda estiver em vigor no país até lá, a viabilidade do pleito
fica comprometida. Na conversa com os magistrados, Barroso defendeu que, se for o caso, o

adiamento seja o mais curto possível. A ideia reprogramar o primeiro turno para 15 de
Novembro ou no máximo Dezembro. O futuro presidente eleito do TSE também rechaçou a

hipótese de se fazer a eleição municipal junto com a eleição nacional, em 2022, o que exigiria
a prorrogação por dois anos dos mandatos dos atuais prefeitos e vereadores.

 

às segundas-feiras, para tratar sobre alianças
políticas para as eleições municipais de
outubro deste ano, ações conjuntas para o
combate à pandemia de coronavírus e a
definição de estratégias para o que chamam de
“ataques e destemperos” de Bolsonaro. No
Congresso, os quatro partidos reúnem 63
deputados federais (de um total de 513) e 8
senadores (de um total de 81).

O isolamento social no estado de São Paulo
voltou a alcançar neste domingo (3) 59%, taxa
considerada satisfatória pelo governo paulista.
Na capital, o isolamento chegou a 58%. O ideal é a
taxa acima de 70%, mas o governo considera
satisfatórios índices entre 50% e 60%.
Segundo o governador João Doria, as cidades que
não atingirem taxas satisfatórias e se mantiverem
abaixo de 50% não vão participar do plano de
relaxamento das medidas de isolamento,
previstas para ter início no próximo dia 11,
quando se encerrará o período de quarentena no
estado.
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Oposição planeja ‘live’ com
artistas para pedir impeachment

de Bolsonaro

SAÚDE E POLÍTICA

SP relaxará quarentena apenas
em cidades com isolamento

acima de 50%
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“Não havendo índice superior a 50%, cidades estarão automaticamente excluídas de
relaxamento”, disse Doria. Durante o período de quarentena, somente os serviços

considerados essenciais - como logística, segurança pública, saúde e abastecimento têm
funcionamento permitido no estado.

 
 

O governador João Doria (PSDB) afirmou que será obrigatório o uso de máscaras em todo o estado
de São Paulo a partir da próxima quinta-feira, dia 7 de maio. A medida será válida para as pessoas
que andarem nas ruas e demais locais públicos. O uso de máscaras no transporte público passou a

ser obrigatório nesta segunda-feira (4).
"O governo do estado de São Paulo publicou decreto na terça-feira, 5 de Maio, tornando obrigatório
o uso de máscaras em todo o estado de São Paulo, por todos os cidadãos que estiverem caminhando
ou andando ou se dirigindo a qualquer local no estado. Medida que passa vigorar a partir do dia 7

de Maio", afirmou Doria.
 
 

 

O Governador João Doria anunciou,
nesta segunda-feira (4), que a campanha
do Estado com a iniciativa privada já
arrecadou R$ 577,7 milhões em doações
para combater o novo coronavírus.
O montante foi obtido junto a 362
empresas que integram o Grupo
Empresarial Solidário de São Paulo, que
atua em conjunto com as autoridades
estaduais no enfrentamento à pandemia
do COVID-19. Todo o processo está sendo
auditado pela PricewaterhouseCoopers
Brasil, com apoio da Deloitte na
organização dos processos.
As doações das últimas duas reuniões
por teleconferência realizadas em 27 de
Abril e 04 de Maio somam R$ 77,7
milhões e são ações de 28 empresas ou
entidades por meio de recursos
financeiros, produtos e serviços.
 

Ao todo, as doações também
arrecadaram alimentos, produtos de
higiene, equipamentos hospitalares e
de proteção individual para
profissionais da saúde e das forças de
segurança, entre outros materiais.
A Secretária de Desenvolvimento
Econômico, Patrícia Ellen, integrante
do Comitê Executivo do Governo
Covid-19, destaca a importância
desses recursos como alternativa a
fonte própria tesouro do Estado.
 

 
"A regulamentação sobre eventuais punições aos que
desobedecerem a essa medida serão de
responsabilidade das prefeituras", declarou o
governador. As administrações municipais irão
definir sobre a aplicação de penalidades, inclusive de
multas, a quem desrespeitar a regra.
De autoria do deputado Thiago Pampolha (PDT), a
proposta prevê aplicação de multa inicial de R$
177,75 para quem descumprir a medida.

 

 
Governo de SP arrecada R$ 577,7 milhões em

doações durante pandemia
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Prefeitura de SP ameaça ocupar leitos em hospitais privados
mesmo sem acordo com rede particular

Município terminou um inventário sobre o número de vagas em UTIs e enfermarias;
meta é contratar 800 novos leitos para pacientes do SUS da Covid-19.
A prefeitura de São Paulo finalizou um inventário dos leitos em hospitais privados na
cidade e ameaça usar vagas disponíveis nessas unidades mesmo se não houver
acordo com os operadores da rede particular. O aviso foi dado nesta segunda-feira
pelo prefeito Bruno Covas (PSDB) durante entrevista à imprensa.
Segundo levantamento da Secretaria Municipal de Saúde, são 247 hospitais privados

na capital paulista. A maior concentração de leitos (3.970) está sob gestão de 107
unidades. Outros 140 hospitais administram 255 leitos.
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Com o intuito de ajudar as famílias do
Instituto Ciganos do Brasil que residem
em Pindoretama, Ceará, neste período de
pandemia, o Grupo Mulheres do Brasil –
Núcleo Fortaleza realizou a doação de
cestas básicas no último dia 6 de abril. O
projeto contou ainda com o apoio dos
Comitês de Artesanato e Cultura de Paz
do Núcleo Fortaleza.
 
Na ação, 35 famílias ciganas da região
foram contempladas com uma cesta
básica. Os alimentos foram comprados no
próprio município para também
incentivar o comércio local. “Nosso grupo
tem como objetivo lutar por um Brasil
melhor.

Pela urgência que a pandemia do novo coronavírus impõe ao município, a
prefeitura vai focar as negociações junto aos maiores hospitais.

A meta é contratar cerca de 800 leitos novos para atender pacientes pelo SUS.
Segundo o secretário municipal de Saúde, Edson Aparecido, isso corresponde a

cerca de 20% dos leitos existentes na rede municipal de saúde.
Dois contratos para uso de leitos privados foram assinados na semana passada.
Aos hospitais Cruz Vermelha e Unisa a prefeitura pagará R$ 2.100 por leito de

UTI por dia para pacientes da Covid-19.

ACESSE NOSSA PAGÍNA NO FACEBOOK

Independentemente da idade, toda mulher precisa
ter alguns cuidados para manter sua saúde em dia
e viver com qualidade de vida.
Os anos passam e as mulheres podem precisar
lidar com cuidados específicos em cada fase da
vida. Seja para a saúde física, mental ou até mesmo
pelo seu bem-estar, é importante que as mulheres
se conheçam bastante, aprendendo o que é
necessário para se manterem saudáveis.
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Quando se trata de  cuidados com a pele,
muitos acreditam que não há distinção entre
mulher e homem. No entanto, a pele feminina
possui características específicas e,  por Isso,
requer tratamentos especial. Veja alguns.
 

 
Estivemos na comunidade e vimos a carência que
as mulheres ciganas lutam pela sobrevivência.
Desde então, passamos a acompanhá-las. Ficamos
sabendo das dificuldades devido a reclusão social
do COVID-19, e com as doações, foi possível
comprar as 35 cestas básicas”, comenta a
psicanalista e idealizadora do projeto, Magnólia
Costa.

Grupo Mulheres do Brasil doa cestas básicas para
famílias de ciganos em Pindoretama (CE)
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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!

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 ".

O 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!
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