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Cientistas Chineses anunciam
descoberta contra Coronavírus.

 Um grupo de cientista chinês isolou vários
anticorpos que diz serem extremamente eficientes
para impedir a capacidade do novo coronavírus de
entrar nas células, o que pode ser útil para tratar e
 prevenir a doença.
O estudo mostrou que alguns anticorpos
 no sangue de quem conseguiu se recuperar 
da doença podem eventualmente impedir o vírus de
entrar nas células.
Zhang Lingi, da Univerdade Tsinghua, de Pequim,
disse que um remédio feito com anticorpos como os
que sua equipe descobriu poderia ser usado de
forma mais eficaz do que as abordagens atuais,
incluindo o que ele chamou de tratamentos
“limítrofes”,  como os Plasmas que contém
anticorpos, mas é limitado pelo tipo de sangue.
 

Paciente de 65 anos recebe alta da Clínica da
mulher em Santa Marta, na Colômbia após
ficar 12 dias internada na UTI.
Com a Bíblia na mão direita, mulher na
cadeira de rodas em forma de gratidão e
reverência á Deus, percorreu os corredores
Clínica expressando repetidamente
“Obrigado, Senhor muito obrigado, Quão
misericordioso tu és comigo”, enquanto ia
expressando sua gratidão toda equipe
médica aplaudia pela sua vitória.
 

(Foto: Reprodução)   Fonte: Guiame
 

Número de pessoas curadas do
COVID-19 vem crescendo a cada dia.

 O número de pessoas curadas do Coronavírus
segue avançando cada vez mais rapidamente.
Na manhã desta terça-feira (7), essa marca já
estava em 289.109. Os dados são da
universidade americana Johns Hopkins, que
segue mapeando a situação da pandemia em
todo o mundo de forma atualizada.
China é a líder em números de cura, com 77.410
pessoas recuperadas. Em seguida, aparece a
Espanha, com 43.208 curados, Alemanha, com
36.081 e Irã, com 24.236.
 

Internados no mesmo quarto José e
Guadalupe casados há 65 anos, superaram
juntos á doença. O casal de 88 anos venceu
todas as expectativas negativas e estão
curados, ambos receberam alta e atualmente
estão morando na casa de sua filha Rosi em
Madri. 
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Um giro pelo Mundo 
Fique agora com o que é

notícia  no mundo.

Foto: (Stringer/Reuters)       
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Casal de espanhóis
superam coronavírus. 

Foto: ÁLVARO GARCÍA        Fonte: El País
 

Mulher recebe alta comemorando 
com á bíblia na mão. 

 

(Foto: Getty Imagens)      Fonte: Guiame
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Mais de 80 médicos e enfermeiros
aceitam Jesus após ouvir a palavra

de Deus.
 Pastor americano Joseph Castillo em uma

visita ao hospital Manila localizada na
capital das Filipinas, foi evangelizar e orar
por médicos e enfermeiros que estão na
linha de frente na luta contra o novo
coronavírus.
Pastor afirma na página do Facebook que
mais de 80 médicos e enfermeiros
aceitaram Jesus como seu Salvador após
15min de pregação feita na UTI, sala de
emergência e alas para tratamento do
Covid-19, e após 24hs que esteve no
hospital, recebeu notícias pelo
administrador do hospital que quatro
pacientes tiveram alta e sete tiveram
melhora no estado de saúde. 
 

Em sua pregação Joseph diz á todos que
“Esse é o mesmo Jesus que ressuscitou dos
mortos. É o mesmo Jesus que curou
doentes, Deus pode esvaziar alas inteiras
do hospital, curando os enfermos, assim
como Ele fez há dois mil anos. Porque Jesus
está voltando, e a Bíblia diz que antes de
Ele voltar nós veremos pandemias, guerras
e rumores de guerras. Estamos nos dias em
que Jesus está prestes a voltar”,
acrescentou Castillo.

Donald Trump diz que ter igrejas
fechadas é sua maior decepção.

 O presidente Donald Trump disse nesta quarta-
feira: "Minha maior decepção é que as igrejas não
podem se encontrar em um momento de
necessidade", mas reconhece á importância de estar
em isolamento, ainda explica que tudo isso é
necessário para que não possa ser dada mais
vantagem ao inimigo invisível (vírus).

Eleições são suspensas nos
Estados Unidos. 

 Tony Evers governador do estado americano de
Wisconsin suspendeu as eleições primárias
presidenciais do último dia 7 devido à
pandemia.
Tony emitiu um decreto adiando as eleições
para o dia 09 de Junho, o governador democrata
disse que nenhum cidadão de Wisconsin deveria
ter que escolher entre exercer seu direito
constitucional de votar ou estar salvo, seguro e
saudável.
 

Alemanha anuncia programa de empréstimo para pequenas e médias
empresas. 

Governo da Alemanha anunciou no último dia 07 um programa ilimitado de
empréstimos rápidos a pequenas e médias empresas do país, como parte de

uma estratégia para acalmar os efeitos econômicos provocados pelo
coronavírus.

O dólar comercial fechou com queda de 1,2%, vendido á 5,228.
 

(Foto: Joseph Castillo/Facebook)   Fonte: Guiame

(Foto: Reprodução/Getty) Fonte: Guiame 

Imagem: Getty Imagens/istockphoto  Fonte: UOL. 
 

Fonte: UOL.
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A cada Live o Senhor vem mostrando o seu amor e
cuidado com cada um dos seus filhos, por meio da
vida dos Apóstolos Rowilson e Cristiane de Oliveira
ele tem levado na vida de cada pessoa que tem
acompanhado os cultos ministrações, palavras de
renovo e fortalecimento espiritual.
Todo o dia é possível você participar dos cultos
através da página do Facebook, de segunda á sábado
ás 20hs e aos domingos ás 19:30hs, não deixe de
participar, curta, comente e compartilhe também com
pessoas que também precisam deste renovo e
fortalecimento.
Cada vez mais é possível ver que o número de pessoas
acompanhando e participando dos cultos vem
crescendo diariamente, faça parte você também desde
momento maravilhoso.

 

É de extrema importância as redes sociais nos projetos do reino, no último dia 07 a Igreja Evangélica
Avivamento para as Nações, alcançou 3000 curtidas na página do Facebook, onde é postado o que acontece
no ministério e 1000 inscritos no canal do Youtube onde é possível encontrar vários conteúdos
impactantes, como: Programa Transformando Vidas, conteúdos infantis, incluindo desenhos com histórias
da Bíblia, documentários, reportagens, jornal on-line entre outros conteúdos edificantes, para você e sua
família, dirigido pelos Apóstolos Rowilson e Cristiane de Oliveira.
Cada conteúdo postado no canal tem levado para cada pessoa que assiste uma palavra transformadora do
Senhor Jesus, uma conquista maravilhosa para o reino de Deus, pois no ministério todos são ensinados que
o importante não são números e sim vidas, almas, sendo assim, são mais pessoas que estão sendo
alcançadas pela palavra de Deus, pessoas que estão tento a oportunidade de aceitar Jesus e ter suas vidas
transformadas por meio destas redes sociais.

 
 
 

Está Chegando o 14º Congresso do
Avivamento.
Evento este, que é aguardado o durante o ano por pastores,
evangelistas, Lideres estratégicos, embrionários e
discípulos do Senhor Jesus, por ser um evento essencial na
vida e no crescimento espiritual de cada um.
Na direção dos Apóstolos Rowilson e Cristiane de Oliveira,
serão realizados nos dias 7,8 e 9 de Agosto no Hotel
Nacional na cidade de Poços de Caldas, contará com muitas
pessoas sedentas pela palavra de Deus e de aprendizado.
No congresso também serão realizados casamentos
comunitários, renovações de alianças, atos proféticos e
oficinas da Web Rádio e programa de TV.
O hotel nacional conta com uma organização e disposição
de oferecer um serviço de qualidade, com excelentes
acomodações e uma culinária diferenciada para o seu
melhor conforto, e, além disso, você poderá conhecer os
pontos turísticos da cidade nos momentos de lazer,
momento único que permite aos envolvidos crescimentos
espiritual e lazer em um só evento.
Corra e faça já a sua inscrição. 
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E você que ainda não curtiu a página do Facebook, e
não se inscreveu no canal do Youtube, não perca mais
tempo e nem a oportunidade de ser fortalecido e
edificado pela palavra de Deus. Acesse hoje mesmo
uma de nossas plataformas digitais, curta, comente e
também compartilhe com seus contatos.

Procure hoje mesmo uma das
responsáveis pela realização das

inscrições nos telefones: 
Ev. Katia (11) 94570-0291 
Ev. Eliane (11) 97022-5249 
Ld. Cida (11) 98760-1673. 
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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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