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O ministro das comunicações de Israel
ameaçou a fechar um novo canal evangélico
de língua Hebraica que visa levar o
evangelho de Jesus aos lares.
A emissora Shelanu TV com sua licença
recente está proibida de transmitir
conteúdo que sujeite aos espectadores a
“influência indevida”.
Ao saber que o canal messiânico
compartilharia o Evangelho de Jesus Cristo,
David Amsalem imediatamente pediu ao
Conselho de Radiodifusão a Cabo e por
Satélite de Israel para investigar.
Evangelizar, portanto, está fora de questão,
segundo mensagem reiterada pelo ministro
da comunicação e membro do partido do
Likud, David Amsalem.
"Não permitiremos que nenhum canal
missionário opere no Estado de Israel e
nem em nenhum momento, nem em
nenhuma circunstância", declarou.
  

O maior hospital de campanha da
Espanha fechou  após todos os
pacientes estarem curados.
O hospital tinha 5.500 leitos e a equipe
de enfermeiros comemoram e
escoltam os últimos pacientes,
localizado em Madri.
No último dia 06 o IFEMA desmontou
o hospital de campanha. Porém, a
equipe médica preservou todas as
instalações subterrâneas e manteve os
materiais médicos, caso um possível
surto possa ocorrer novamente. Os
profissionais de saúde estarão prontos
para entrar novamente na luta.

Várias pessoas estão hospitalizadas
e, pelo menos, nove pessoas
morreram neste último dia 07 após
vazamento de gás em indústria
química no sudeste da Índia.
A chefe de polícia Swaroop Rani da
cidade de  Visakhapatnam, informa
que cerca de 70 pessoas estão
inconscientes em hospitais da
região e entre 200 e 500 pessoas
receberam atendimentos médicos,
informou também que o incidente
aconteceu em uma unidade operada
pela LG Polymers e que o gás vazou
de dois tanques de 5.000 toneladas
sem vigilância devido as medidas de
confinamento por causa do
Coronavírus.
Por prevenção foram evacuadas
cerca de 1.500 pessoas de uma
aldeia vizinha.
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Alemanha após considerar já ter passado
pelo pico do Coronavírus dá mais um passo
na flexibilização de isolamento, e de acordo
com o Independent as autoridades
permitiram a reabertura de museus,
galerias e jardins.
Esta iniciativa se deu pelo fato de que 
a taxa de infecção vem caindo nas últimas
quatro semanas segundo o Governo, outros
estabelecimentos como: bares,
universidades, teatros e cinemas aguardam
a decisão do governo para serem reabertos.

 

O ditador Kim Jong-un que sumiu
após supostamente ter realizado
uma cirurgia cardíaca de
emergência, teve sua imagem
postada pela agência estatal KCNA
em uma inauguração de fábrica de
fertilizantes ao Sul da capital
Pyongyang.
Kim Jong-un com o seu sumiço
levantou várias suspeitas se estaria
vivo ou não devido sua ausência.

 

Um grupo de pastores cubanos membros da Word Help, divulgando o
evangelho de Jesus oferecendo às pessoas máscaras com versículos bíblicos
enquanto ajudam as pessoas a se proteger contra Coronavírus,
considerando a gravidade da pandemia a Word Help (Ajuda Mundial), uma
organização humanitária Cristã vem ajudando a comunidade a enfrentar a
doença.
“Não queremos perder a oportunidade de continuar testemunhando pelo
Senhor”, disseram Pastores a Vernon.
 

Alemanha começa reabrir
museus, galerias e jardins

 

Kim Jong-un aparece depois de
ficar sumido por dias

 

Pastores usam máscaras para anunciar a
palavra de Deus em Cuba
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O Muro das lamentações no monte do
templo é um dos lugares de Jerusalém
que está sendo reaberto para todos de
Israel após o lockdown (bloqueio total
de uma região, imposta pelo Estado ou
pela Justiça. É a medida mais rígida
adotada durante situações extremas).
O local que é sagrado foi aberto á todos
que desejam fazer suas orações no muro,
porém os visitantes tem um local
separado para realizar suas orações e
assim mantendo o distanciamento social.
 

Donald Trump ameaçou a elevar as tarifas da China como retaliação a
pandemia do Coronavírus. A China por sua vez disse que as tarifas não podem
ser usadas como arma. “É assim que um governo deve ser responsável perante

seu povo?” questionou o ministro Chines (Kevin Lamarque/Reuters). 
As tarifas em geral afetam todas as partes envolvidas disse a porta-voz do
Ministério de Relações Exteriores da China  Hua Chunying, à repórteres

durante um briefing diário.
“Portanto, os Estados Unidos devem parar de pensar que podem usar tarifas

como arma e um grande bastão para coagir outros países” disse ela, Já Donald
Trump disse que nesta sexta-feira quer elevar as tarifas sobre a China é

“Certamente uma opção”, uma vez que avalia maneiras de punir a china contra a
pandemia do Coronavírus.

 

Na noite do dia 5 de Maio, o Pastor
Bayo Famonure e a família foram
atacados por extremistas
fulani no Messiah College, na vila de
Gana-Ropp, Nigéria. O líder cristão
levou tiros na cabeça e nos pés, mas
nenhuma bala penetrou o crânio dele e
nem atingiu os ossos inferiores. A
esposa Naomi foi baleada nas costas,
precisou ser levada para o hospital e
passará por uma cirurgia de retirada
do projétil. De acordo com o médico
que atendeu os cristãos, foi um milagre
eles não terem ferimentos mais graves.
 

Os dois filhos do casal também foram
baleados e estão internados em
observação. O tio do Pastor Famonure
reconheceu que a mão de Deus livrou a
família da morte. "É um milagre... apenas
louvem a Deus", compartilha. O líder
cristão atua como missionário
evangelístico e já foi CEO da Calvary
Ministries, presidente da Agape Missions
& Evangelical Network (AMEN, da sigla
em inglês) e hoje atua como diretor
do Messiah College.

Dólar tem novo recorde de
alta e fecha no valor de R$5,70 
 

Muro das lamentações é reaberto
para Orações após a suspensão do

lockdown em Jerusalém
 

Dólar em alta

Após ameaça dos EUA, China diz
que tarifas não devem ser

usadas como arma
 

Pastor e família sobrevivem á
perseguição na Nigéria
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