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Palavra dos Apóstolos

O maligno roupa a palavra
 ( batalha na mente  “entendimento “)

Quando alguém ouve a mensagem do Reino e não a entende, o Maligno vem
e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que

caiu à beira do caminho.” Mateus   13:19   NVI.

É pensando na mente como faculdade
psicológica que reflete, compreende,
julga e determina as ações, que o Senhor
nos exige amá-lo “de todo
entendimento” (Mc 12:30) nossa
cognição, nosso desenvolvimento
intelectual, nossas habilidades em geral,
coordenadas pela nossa mente, devem
ser consagrados ao Senhor, para amá-lo
e servi-lo integralmente. Muitos foram
dotados por Deus de grande inteligência,
mas venderam suas mentes ao mundo
ímpio e a satanás para fazerem coisas
que são belas e admiráveis aos homens,
mas repugnantes aos olhos do Senhor!
Cristo deseja redimir, isto é, comprar de
volta para si, não só a alma e o coração,
mas também o nosso intelecto.

Aquele que contou a alegria como fruto do Espírito (Gl.5:22) que exortou
os irmãos de Tessalônica a se alegrarem continuamente (1 Tess. 5:16)

transborda de alegria ao escrever para os crentes de Filipos, e espera poder
contagiá-los! Apenas perceba o detalhe: temos um homem preso

chamando seus irmãos livres a se alegrarem. Não lhe parece um paradoxo?
É que embora estivesse preso no corpo, Paulo estava livre em sua mente!

As circunstâncias não podiam escravizar seus sentimentos, obscurecer seu
entendimento ou ofuscar seus pensamentos.

Um preso de mente Liberta
Paulo era um homem livre apesar das
algemas. Podia pensar com clareza e de
tal modo manteve-se ativo a despeito
das cadeias e dos adversários que lhe
faziam oposição que ele fez, em meios
às prisões, progredir a mensagem do
evangelho, tornando Cristo conhecido
até mesmo da guarda pretoriana dentre
os quais alguns, já convertidos,
enviaram saudações para os filipenses
por meio desta carta.
É desses filhos na fé gerados em meio às
prisões que Paulo faz referência quando
diz

“Todos os santos vos saúdam,
especialmente os da casa de

César” (Fil.4.22).

César aqui não é nome de uma
pessoa, mas uma referência ao
título do imperador romano. Ou
seja, membros do governo
(magistrados, oficiais e soldados
romanos) estavam se
convertendo através do trabalho
missionário do apóstolo Paulo, o
preso-livre.O problema é que
existem muitas pessoas livre,
mas com a mente presa.
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Hoje nesta edição de Política e Saúde mostraremos as novas mudanças e novos
direcionamentos e posições  do governo brasileiro em relação à pandemia, e mais, na

economia, mostraremos quais são a chances de ser um empreendedor em meio à
pandemia, e também quais são as oportunidades de emprego em meio à crise. 

 Fique agora com todas as notícias:
 
 
 

 
Por diversas vezes o governo de Bolsonaro foi
criticado por suas posições e pensamentos sobre
as medidas da Quarentena no Brasil.
 O presidente Jair Bolsonaro criticou o isolamento
horizontal imposto à partir de orientações da
Organização Mundial da Saúde (OMS) no início da
pandemia por Corona vírus. 
Semana passa o JOAN mostrou na Coluna Notícias
Internacionais notas dadas pela OMS falando
sobre a cloroquina e as retomadas das pesquisas
do remédio.
Nestas últimas semanas houve grandes reboliços e
reviravoltas tanto no governo geral brasileiro,
quanto exteriores. Mas a mais nova nota que foi
divulgada nesta segunda feira (8) sobre o vírus é
de acordo com a Organização Mundial da Saúde
(OMS), pacientes infectados com a covid-19 que
não apresentam sintomas, os chamados
assintomáticos, não contribuem com a
propagação da doença.
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Saúde e Política

E Bolsonaro se manifestou sobre 
o assunto dizendo:

“Milhões ficaram trancados em casa,
perderam seus empregos e afetaram

negativamente a Economia”. 

Diz Bolsonaro comentando em seu Twitter sobre a
descoberta da OMS sobre assintomáticos não
transmitirem coronavírus. 
 

 
Mas  a OMS mais uma vez voltou atrás com suas declarações.  

A Organização Mundial da Saúde (OMS) esclareceu nesta terça-feira (9/6) que a transmissão
da covid-19 por assintomáticos está ocorrendo, mas que ainda não se sabe em qual proporção.

"Estamos absolutamente convencidos
de que a transmissão por casos
assintomáticos está ocorrendo, a
questão é saber quanto"

disse o diretor de emergências da
Organização Mundial de Saúde (OMS),

Michael Ryan.

No Twitter, Kerkhove também se pronunciou.
 
Segundo ela, é importante diferenciar pacientes
assintomáticos, pré-sintomáticos (infectados
que desenvolverão sintomas em seguida) e
moderadamente sintomáticos. De acordo com
Maria, alguns modelos estimam que até 40% da
transmissão poderiam estar ocorrendo por
pessoas assintomáticas.

 
Fonte: O verbo / Band News/ 
Matéria de Jornalismo: Talita Andrade 
Produção de Texto: Gabriela Machado
Pesquisas de Equipe JOAN 

Meta da política econômica é salvar vidas e, depois
preservar empregos

 Do outro lado temos declarações do secretário de Política Econômica do Ministério da
Economia, Adolfo Sachsida, que segunda feira (8) declarou durante evento virtual, que o
grande objetivo da política econômica é “salvar vidas e, depois, preservar empregos e
empresas”. Segundo ele, a pandemia do novo coronavírus provocou um choque na economia.
“No período posterior (à pandemia), haverá recessão. Depois, é o período da retomada”,
disse.
“Estamos em momento único da história econômica. Estamos tendo choques terríveis do
lado da oferta e também há vários choques do lado da demanda, de investimentos, de
consumo”, pontuou Sachsida.
 

 
Fonte:R7.com 
Pesquisadora: Ingrid Cristina 
Matéria de Jornalismo Talita Andrade 
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Mas em contrapartida, em meio a toda crise, pode se achar oportunidades. Já ouviu

isso antes? Grandes mentes e empresários sempre irão declarar isso. Em meio à crise
sempre pode haver uma incrível oportunidade. 

 
Talvez aos seus olhos, tudo está  acabado financeiramente pra você.  Mas hoje o JOAN

na parte da economia traz notícias que poderão trazer um outro olhar para suas
finanças e área profissional :
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Quase 38% da força de trabalho no planeta, o
equivalente a 1,25 bilhão de pessoas, está
empregada em setores duramente afetados
pela paralisação das atividades em diversos
setores.
Na pesquisa do site BBC eles mostram quais
setores tem tido crescimento durante a
pandemia:
 
 “Além do setor de saúde. Com tanta gente
cozinhando em casa, o setor de
supermercados tem assistido a um aumento
significativo da demanda. Há alguns dias, a
rede Carrefour anunciou a abertura de 5 mil
novas vagas para reforçar todas as
operações: são operadores de loja,
auxiliares de perecíveis, agentes de
prevenção, recepcionistas de caixa,
padeiros, peixeiros, técnicos em
manutenção, açougueiros, operadores de
centro de distribuição e vendedores de
eletrodomésticos.”
A maioria das vagas se distribui entre
cidades de 8 Estados, entre elas Manaus,
Brasília, Rio de Janeiro, Belo Horizonte,
Porto Alegre e São Paulo. 
A 'indústria da pandemia'
O aumento da demanda no setor de saúde,
ele acrescenta, tem gerado ainda postos em
áreas indiretamente ligadas à operação de
clínicas e hospitais: manutenção predial,
instalação de ar condicionado, vagas para
cozinheiros e nutricionistas. Há ainda parte
da indústria que está produzindo mais
durante a pandemia, como os fabricantes de
materiais hospitalares e de produtos de
higiene.”

 

Por que o Brasil simplesmente não
imprime dinheiro para sair da crise?

 
A crise do coronavírus, que atingiu a economia
brasileira, fez com que a ideia de "imprimir
dinheiro" ganhasse apelo entre economistas e
especialistas como uma das formas de o país sair
deste momento com os menores impactos
econômicos possíveis. A ideia, que sempre foi
refutada pela teoria econômica, ganhou apoio de
profissionais reconhecidos no Brasil, como o ex-
ministro da Fazenda Henrique Meirelles e os
economistas André Lara Resende e Pérsio Arida, por
exemplo, como forma de reanimar a economia.
 
 

“São 2.517 posições para se
trabalhar de casa, distribuídas,
além do setor de vendas, nas
áreas jurídica (conciliador
extrajudicial), de
telecomunicações
(desenvolvedor java,
programador), de marketing
(analista, designer gráfico e
divulgador) e de telemarketing.”
 
São diversas áreas de
oportunidade no mercado de
trabalho e para empreender
também
Veja essa matéria contendo
mais  informações, e encontre a
sua área que mais se identifica 
( click aqui) 
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Imagem: Fernando Frazão/Folhapress
Fonte : uou economia
Pesquisas de Equipe JOAN

 

Eles contam também que a área Delivery
também teve seu grande crescimento,
e acabam gerando uma demanda
também na área de tecnologia, de
programadores e designers de
aplicativos.
 
 

Fonte: BBC.com 
Produção de Texto Gabriela Machado 
Matéria Jornalística: Gabriela Machado 

 

https://www.instagram.com/igrejaavivanacoes/
https://www.youtube.com/user/TvAvivaNacoes
https://www.facebook.com/igrejaevangelicaaviva/
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-52218747
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-52218747
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-52218747
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-52218747
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-52218747
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-52218747
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-52218747
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-52218747
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-52218747


AVIVA NEWS
Jornal Online

Médicos das Forças Armadas vão
atender índios isolados

 Integrantes de operação interministerial
envolvendo os Ministérios da Defesa e da Saúde
partiu de Brasília, no último sábado (6), com uma
equipe de saúde multidisciplinar do Hospital das
Forças Armadas. 
Os profissionais do Exército têm como destino o
extremo norte do Brasil, onde vão prestar
atendimento às comunidades indígenas próximas
ao município de São Gabriel da Cachoeira,
localizado no noroeste do Amazonas.
“Médicos de todo o Brasil vão reforçar o
atendimento aos índios isolados”, escreveu a
ministra da Família, Mulher e Direitos Humanos,
Damares Alves, em mensagem¹ na rede social
Twitter. 
 

 

Mendonça celebra posse de
deficiente visual como 

secretário da Justiça 
 Ao lado do presidente da República, Jair

Bolsonaro, o ministro da Justiça, André
Mendonça, participou, nesta segunda-feira (8),
da cerimônia de posse do novo secretário
nacional de Justiça, Cláudio de Castro Panoeiro.
Em um rápido discurso, Mendonça, que é
responsável pela indicação de Panoeiro,
destacou o histórico de desafios enfrentados
pelo novo secretário em sua trajetória:
“Por onde ele passava as pessoas paravam para
ver a história de um homem que venceu todas
as dificuldades para se tornar doutor em uma
universidade com 800 anos de história. O maior
programa de doutorado da Universidade de
Salamanca, apenas 1 em cada 4 alunos conclui,
e ele recebeu a nota máxima com louvor.”
 
 

 
Avanços da vacina 
contra a Covid 19

 Cientistas da Universidade de Oxford,
responsáveis pelos estudos mais promissores na
busca por uma vacina contra a covid-19, estão
avançando também em estudos paralelos para
um tratamento com anticorpos. Segundo
pesquisadores, a terapia deve ser importante
para idosos, grupo de risco da covid-19, e
pessoas que não respondam bem a uma eventual
vacina, ainda em fase de desenvolvimento.
Pascal Soriot, executivo-chefe da AstraZeneca,
conglomerado farmacêutico parceiro da
universidade britânica, descreveu o tratamento
como uma "combinação de dois anticorpos" ou
"anticorpos clonados" para tentar reduzir o
risco de resistência a um deles. Os cientistas da
gigante farmacêutica no Reino Unido e nos
Estados Unidos afirmam que os testes estão em
"velocidade máxima" e esperam que o
tratamento possa entrar em produção no
próximo ano.
 
 
 

 

 
Um jovem de 24 anos foi indiciado por
dano ao patrimônio público e associação
criminosa por rasgar a bandeira do
Brasil, hasteada em frente ao Palácio
Iguaçu, em uma manifestação em
Curitiba.
O jovem foi ouvido pela polícia nesta
sexta-feira (5) e se for condenado
poderá pegar até 5 anos de prisão.
A PCPR (Polícia Civil do Paraná) chegou
até ele através de análise de imagens de
câmera de segurança e fotos e vídeos
publicadas na mídia.
O rapaz, que aparece mascarado, no
momento em que a bandeira é rasgada,
confessou ser o autor da ação.
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Imagem: Divulgação/Exército Brasileiro
Fonte: Renova 

Matéria de Jornalismo Talita Andrade 

 

Imagem: Reprodução/TV Brasil
Matéria Jornalística Talita Andrade 
 

 
 Jovem que rasgou bandeira do Brasil

em Curitiba é indiciado pela polícia
 

Fonte: Paraná portal
Pesquisa: Kátia Cristina 

Matéria Jornalística Talita Andrade 
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Hoje a dica de saúde falará do câncer de pele! Vamos passar para você leitor,
o que é um câncer de pele, suas causas e sintomas.

 Como tratar e como prevenir. 
No site do INCA ( Instituto Nacional de Câncer) nos informa que  o câncer de

pele não Melanoma é o mais frequente no Brasil e corresponde a cerca de
30% de todos os tumores malignos registrado no país.

 

O que é câncer de pele?
 
Câncer de pele é um tumor que atinge a pele, sendo o câncer mais frequente no
Brasil e no mundo. É mais comum em pessoas com mais de 40 anos e é considerado
raro em crianças e pessoas negras. Causado principalmente pela exposição
excessiva ao sol.

 Tipos de câncer de pele:
Melanoma
O câncer de pele melanoma tem origem nas células produtoras da melanina, substância que
determina a cor da pele, e é mais frequente em adultos brancos.
Ele pode aparecer em qualquer parte do corpo, na pele ou mucosas, na forma de manchas,
pintas ou sinais. Em pessoas de pele negra, é mais comum nas áreas claras, como palmas
das mãos e plantas dos pés.

 
 
Não Melanoma
O câncer de pele não melanoma é o mais
frequente no Brasil, responsável por 30% de
todos os casos de tumores malignos registrados
no País.
Apesar de ser muito frequente, ele tem alta
chance de cura, desde que seja detectado e
tratado precocemente.
Entre os tumores de pele, o não melanoma é o
mais frequente e de menor mortalidade, mas
pode deixar mutilações bastante expressivas se
não for tratado adequadamente. Sintomas
O câncer de pele ocorre principalmente nas áreas
do corpo que são mais expostas ao sol, como
rosto, pescoço e orelhas. Os principais sintomas
são:
Manchas que coçam, descamativas ou que
sangram.
Sinais ou pintas que mudam de tamanho, forma
ou cor.
Feridas que não cicatrizam em até quatro
semanas.
Mas fique atento: o câncer de pele varia muito na
aparência. Alguns podem mostrar todas as
alterações, enquanto outros podem ter apenas
uma ou duas características incomuns.
 
 

 

Prevenção: 
 
A principal recomendação para a
prevenção do câncer de pele é
evitar a exposição ao sol nos
horários em que os raios solares
são mais intensos (entre 10h e
16h), bem como utilizar óculos de
sol com proteção UV, roupas que
protegem o corpo, chapéus de
abas largas, sombrinhas e guarda-
sol e principalmente não podemos
deixar de usar protetor solar,
antes de se expor no sol. Os
protetores tem que ter no mínimo  
fator de proteção 15. 
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Fonte: INCA.GOV  Matéria de Talita Andrade. 
Produção de Texto: Talita Andrade e Gabriela Machado 
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TODOS OS FILHOS DE DEUS TEM O SEU CHAMADO
PARTICULAR, MAS O CHAMADO DO IDE É PARA TODOS,
MAS COM ESSA QUARENTENA TEMOS COMO OBEDECER O
IDE DE JESUS ?
CLARO QUE TEM, ATRAVÉS DAS PLATAFORMAS DIGITAIS
VOCE PODE ALCANÇAR MUITAS ALMAS E EXPANDIR O
REINO DE DEUS! VEJA AGORA ALGUMAS DAS FORMAS DE
EXPALAHAR A PALAVRA DE DEUS:

Lives, Posts, vídeos  e muitos mais.
incentive seus discípulos a se
conectarem ao máximo com a

página do Avivamento.
 Para assim eles ficaram por dentro

de todas as novidades do ministério.
Para conquistar almas ( pv 11:30),

tenha sempre a disposição de
marcar amigos e família nos posts,

podendo também mandar por
mensagem individualmente os

posts , vídeos entre outros
conteúdos do Facebook 

 

Canal que traz conteúdo
abençoadíssimos para toda família.  

De seu like, comentando, se
inscrevendo no Canal e ativando o

sininho você poderá receber
notificações a cada vídeo postado. 

Compartilhe também com família e
amigos, incentivando a estarem

também se escrevendo no Canal para
estarem por dentro de todas as

novidades!
 

24h conectando você ao Reino
de DEUS. 

Ouça a web rádio 24h, com
programações ao vivo das 9h
as 18h. Mande seu recadinho,

grave  seu áudio. Participe
desta programação

abençoada. 
Mande o link para seus

contatos assim todos podem
ouvir e serem edificados

através da web rádio! 

 ESPECIAL: COMO SER UM MISSIONÁRIO
 ATRAVÉS DAS REDES SOCIAIS 

 

Coluna Extra 

TV AVIVA NAÇÕES 
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