
@igrejaevangélicaaviva @igrejaavivanacoes Tv Aviva Nações - TAN www.avivanacoes.com.br

As Segundas Feiras
Palavra dos Apóstolos

Notícias Internacionais  

Eventos e Cultura

Jornal Online

AVIVA NEWS

Notícias do AvivamentoSaúde e Política  

HOJE: As Quartas Feiras 

As Sextas Feiras 

São Paulo, 08 de Abril de 2020 Quarta Edição 

Previsão do Tempo

PALAVRA DOS AṔÓSTOLOS 
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Palavra dos Apóstolos 

A páscoa do cristão não é ovo de chocolate 
nem o símbolo é um coelho.
 Isto é festa.
 A verdadeira páscoa é aquela em que 
podemos dizer que aceitamos que Jesus 
morreu pelos nossos pecados. 
Ele é a verdadeira páscoa. Ele morreu numa 
semana de páscoa encerrando assim o trato 
de Deus com Israel, e fazendo surgir outro 
povo, a Igreja, povo multirracial, 
multiétnico e atemporal, sem geografia. A 
ceia substitui a páscoa, pois é a nova aliança:
 Mateus 26.17-28. 
Esta nova aliança cancela a antiga: Hebreus 8.9-13.
 O cristão, na páscoa, lembra disto: Cristo 
morreu pelos nossos pecados.
 Esta sempre foi a verdadeira mensagem da 
Igreja: 1 Coríntios 15.1-4. Cristo morreu 
por nossos pecados, como o cordeiro que 
morreu para que os israelitas tivessem liberdade. 
Mas Cristo ressuscitou, esta é a diferença. 
Saímos da morte para vida!

Depois de um cativeiro de mais de 
quatrocentos anos, o Senhor livra seu povo 
com mão forte contra uma nação poderosa na 
época. Antes do livramento, o Senhor dar 
ordens ao povo por meio de Moisés sobre esta 
celebração Ex.12:1-3.
Primeiro cada família deveria matar um 
cordeiro de um ano sem defeito 12:5, este 
cordeiro simbolizava Cristo, que seria 
posteriormente imolado pela humanidade, 
João 1:29. “No dia seguinte, viu João a Jesus, 
que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de 
Deus, que tira o pecado do mundo!”

A família deveria, está junta e unida junto ao 
cordeiro, se a família fosse pequena para o 
cordeiro poderia chamar o vizinho mais 
próximo 12:3-4, simbolizando unidade entre 
os homens e famílias da terra. Esta celebração 
antecedeu a décima praga do Egito que foi a 
morte dos primogênitos, 12:23; 12:12. 
Contudo, antes de ferir o Egito com morte, 
ordenou que os judeus ficassem em casa, e 
que esta deveria está marcada com o sangue 
do cordeiro 12:22-23, para que houvesse 
livramento, 12:13. 
Desta forma, o que os livrou não foi o fato de 
serem judeus ou religiosos, mas a marca do 
sangue nos umbrais das portas, que apontava 
para Cristo. Entendemos, então, que o 
livramento do Senhor vem pelo cumprimento 
de suas ordens e não faz distinção de raça cor 
ou religião.
A Páscoa Hoje.
Esta Celebração é importante para nós, pois 
foi neste período que o Senhor Jesus, foi 
morto e ressuscitou dos mortos (Ele saiu da 
morte para vida)
A Páscoa deveria ser compartilhada como já mencionamos. 
Os judeus deveriam comer carne assada com 
pães asmos (sem fermento) e ervas amargas. 12:8.
 As ervas amargas serviam para lembrarem-se 
do tempo de aflição da escravidão no Egito, 
pães asmos, a pressa com que saíram de lá por 
um livramento do Senhor.
 Hoje, Cristo nos quer libertar da amargura da 
escravidão do pecado, da angústia da alma 
dos sentimentos de culpa, quer nos fazer 
passar da morte para a vida, João 5:24.
 Remete-nos para amargura de alma em que 
muitos vivem e iludidos, apenas vão vivendo, 
acostumados com tanta culpa. Pães asmos por 
que há pressa para sair deste estado de miséria 
de alma para um território de domínio 
exclusivo de Deus.
 Nesta páscoa devemos nos alimentar da mesa 
de Cristo, onde Ele é o próprio Pão que 
alimenta e sacia a fome, se alguém dele comer 
viverá eternamente. João 6:35, 40,48,51. 
Feliz Páscoa!

Páscoa, passagem da morte para vida.
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A  quarentena no estado foi prorrogada até o 
dia 22 de abril para conter o avanço do novo
coronavírus (Sars-CoV-2) na região. 
A medida foi publicada no Diário Oficial desta terça-
feira (7).  O anúncio foi feito durante a coletiva de
imprensa realizada diariamente no Palácio dos
Bandeirantes, no Morumbi, que contou com a
presença de diversos médicos, entre eles David Uip,
chefe do Centro de Contingência da Covid-19, que
retornou ao trabalho após ser infectado pelo vírus.
"Sim, a prorrogação da quarentena será feita em São
Paulo por mais 15 dias, do dia 8 até o dia 22 de abril.
Mesmo entre essa epidemia tendo notícias contrárias ,  
ainda tem coisas boas acontecendo , temos muita fé
que tudo irá mudar, podemos olhar bastante para as
curas que tem acontecido.  Número de pessoas que já
foram curadas do Coronavírus no Brasil disparou nos
últimos dias e acendeu a Luz da esperança nos
Brasileiros.
Segundo informações oficiais divulgadas e
atualizadas até a manhã deste sábado, (04/04), o
número de pessoas que foram curadas após serem
infectadas pelo coronavírus no Brasil chegou a 127.

 
Em meio aos esforços para frear o avanço do
novo coronavírus no Brasil, os estudantes da
área de saúde estão sendo chamados para
atuar no combate à pandemia. 
Foi anunciado pelo Ministério da Saúde
através da ação O Brasil conta comigo.
 
Nele são destacadas ações emergenciais e
informações sobre como os alunos de
medicina, enfermagem, fisioterapia e
farmácia devem proceder para atuarem no
combate ao Ccovid-19 no Sistema Único de
Saúde (SUS). “Podem participar alunos
matriculados em instituições de ensino
superior, públicas e privadas, que integram
o sistema federal de ensino, cursando o 5° e
6° ano de Medicina, além de alunos do
último ano dos cursos de graduação em
Enfermagem, Fisioterapia e Farmácia. Os
estudantes deverão reforçar de forma
prioritária a atuação na Atenção Primária à
Saúde do SUS”. 

 

MULHER SE EMOCIONA AO DEIXAR
HOSPITAL, APÓS 14 DIAS

INTERNADA POR COVID 19. 
   

 
   A gerente de loja Isabel Krystiany de
Oliveira, de 45 anos, terminou a semana com
uma ótima notícia, após duas semanas 
 internada em função da doença causada
pelo coronavirus, recebeu alta e conseguiu
voltar para a família. 
 Ela passou 14 dias internada no hospital
Leonardo da Vinci, que o governo do Ceará
usa para atender pacientes com covid19.
 Ela agradeceu aos cuidados médicos, são
verdadeiros guerrilheiros afirmou ela,e
completou é uma doença letal que quase me
tirou a vida.

Apesar de normalmente ser usado como legume em
saladas e pratos quentes, o tomate é uma fruta.
 Muito utilizado em dietas de emagrecimento, cada
unidade tem apenas 25 calorias e propriedades
diuréticas, além de vitamina C, que melhora o sistema
imune e a absorção do ferro nas refeições.
Principais benefícios do tomate são: Combate doenças
cardiovasculares, porque tem antioxidantes que ajudam
a manter os vasos sanguíneos saudáveis;
Ajuda a prevenir catarata, pois é rico em vitamina A,
fundamental para a saúde dos olhos;
Diminui a retenção de líquidos porque tem propriedades
diuréticas.

Saúde e Política
O governador de São Paulo, João Doria,

anunciou nesta segunda-feira (6) a
prorrogação da quarentena.

Governo federal convida
estudantes da saúde a combater

o novo coronavírus. 

Dica de Saúde: 
Quais são os principais benefícios

do tomate para a saúde? 

https://www.instagram.com/igrejaavivanacoes/
https://www.facebook.com/igrejaevangelicaaviva/
https://www.youtube.com/user/TvAvivaNacoes
http://app.mobileradio.com.br/app/WebRadioAvivaNacoes
https://www.facebook.com/igrejaevangelicaaviva/
https://www.instagram.com/igrejaavivanacoes/
https://www.youtube.com/user/TvAvivaNacoes
http://app.mobileradio.com.br/app/WebRadioAvivaNacoes


AVIVA NEWS
Jornal Online

 Guedes: Teste massivo pode contribuir
com retomada econômica após a crise. 

 O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse
neste sábado (04/04) que o governo federal já
está estudando uma maneira de retomar as
atividades econômicas com segurança quando
não for mais preciso manter o estado de
isolamento social decorrente da pandemia do
coronavírus.
 
A ideia é fazer testes massivos nos
trabalhadores para que quem esteja saudável
possa voltar a trabalhar. Mas, frisou Guedes, só
deve ser implementada quando o Ministério da
Saúde liberar a volta da circulação das pessoas
nos centros urbanos.
Nós já estamos nos preparando, pensando lá na
frente. Justamente em ter em massa, que
funciona, ajuda para quando começarmos a
furar a segunda onda da economia. É o
passaporte da imunidade. As pessoas vão sendo
testadas, pode ser semanalmente, e quem tiver
livre continua trabalhando. E aí fazendo teste
pode ir girando a economia, mais lá na frente. 
 

Paulo Guedes afirma que governo
“mudou eixo da economia”.

 Ministro assinalou o esforço que o governo está
fazendo para ajudar a população durante fase de
distanciamento social, em especial aposentados da
Agência Brasil. 
O ministro da Economia, Paulo Guedes, participou
na tarde foi sábado (4) de uma teleconferência pelo
YouTube com empresários do setor varejista de
diferentes partes do país, ligados à Confederação
Nacional dos Dirigentes Lojistas.
Na abertura, o ministro assinalou o esforço que o
governo está fazendo esforço para ajudar a
população durante a fase de distanciamento social,
medida que visa evitar maior contágio do novo
coronavírus, em especial junto a aposentados,
beneficiários do programa Bolsa Família e
trabalhadores informais.
O ministro da Economia lembrou que já foram
anunciadas medidas para garantir a manutenção de
emprego e também para dar crédito às empresas. 
 

MP autoriza redução
de jornada e salário

por até 3 meses.
 Governo vai compensar os trabalhadores das

empresas que aderirem ao programa. Entenda
as regras da medida e como vai ser calculado o
valor do benefício emergencial.
O governo federal anunciou uma medida
provisória (MP) que autoriza as empresas a
reduzirem, proporcionalmente, a jornada de
trabalho e os salários dos empregados. A MP faz
parte das iniciativas para evitar com que as
empresas demitam durante o período da crise
provocada pelo coronavírus.
A medida foi chamada de Programa
Emergencial de Manutenção do Emprego e da
Renda. O programa prevê a preservação do valor
do salário-hora dos trabalhadores e estabelece
que as reduções de jornada poderão ser de 25%,
50% ou de 70%. Pelo programa, os
trabalhadores que tiverem jornada reduzida ou
contrato suspenso receberão da União um
auxílio emergencial. O programa ficará em vigor
por 90 dias.

 

ESTAMOS SEM TRABALHO E SEM
DINHEIRO,  DIZ CATADOR DE

RECICLÁVEIS. 
 

 
  A situação fica muito difícil para os catadores
de lixo, porque não podem sair pra catar seus
recicláveis e se saírem não há pra quem vender
porque as indústrias estão fechadas por conta
do covid19. 
 Toda ajuda é bem vinda mais não quero cesta
básica,  quero trabalhar diz José dos Santos de
52 anos. 
 Ontem em Brasília houve uma carreata pedindo
pra que sejam abertos os mercados pq precisam
trabalhar, esse também é o caso do seu José, que
precisa de recursos pra sustentar sua família.  
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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!

O Jornal Online Aviva News é uma
mais nova plataforma digital rápida e
fácil para conectar, informar das
notícias do Brasil e do Mundo
e ti aproximar mais do reino de
Deus. Nas segundas, quartas e sextas
com os mais variados assuntos, o JOAN
aborda as notícias do avivamento,
Palavra dos Apóstolos, Saúde  e
Política, Notícias Internacionais,
Eventos e Cultura e Previsão do tempo.
 

Coluna Extra

Live no Facebook

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 "

 PLATAFORMAS DIGITAIS

Culto Online 

JORNAL ONLINE
AVIVA NEWS

Últimas notícias do Brasil,
Mundo e do Avivamento
De forma Rápida e Prática 

JOAN

Canal TAN - TV AVIVA NAÇÕES

TV AVIVA NAÇÕES

#CURTA #COMENTA #COMPARTILHE
ATIVE O SININHO 

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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