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O Senhor falou com Josué (6.2-4)
dando-lhe claras instruções
sobre o que fazer. Uma geração
inteira havia morrido no deserto
porque não ouviu os conselhos
dados por Deus, tornando-se
desobediente (Josué 5.6). Esta
geração comandada por Josué era
diferente. Eles tinham seus
corações preparados e dispostos a
ouvir, talvez porque foram
treinados no deserto.

Josué orientou ao povo que não
desse o brado de guerra, não
levantasse a voz, até o dia em que
lhe ordenaria (Josué 6.10).
Imagine uma multidão de cerca
de quarenta mil homens (Josué
4.13) esperando em silêncio por
seis dias a manifestação de Deus.
Ficaram firmes, pacientes,
confiantes e inabaláveis,
esperando o tempo certo. 

Finalmente, no sétimo dia, as muralhas ruíram ao som das trombetas e do
grito do povo e tomaram Jericó (6.20). De maneira muito consciente e
madura, avançaram dentro dos limites estabelecidos e, como haviam

prometido, pouparam Raabe e toda a sua família reunida. Era somente a
primeira cidade de muito mais que viria adiante. 

Assim também em nossas vidas e ministérios existe o preciso momento de
avançar. Aqui não é hora de ouvir, de esperar, de questionar. Quando as

barreiras caem, portas são abertas, pontes construídas, ou conexões
estabelecidas, simplesmente avance. Afinal, Jesus estabeleceu que: 

"as portas do inferno não prevalecerão sobre sua igreja."
Ap. Rowilson Oliveira 
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Palavra dos Apóstolos 

Três práticas que nos leva a grandes vitórias 

A prática do esperar

A prática do avançar

A prática do ouvir
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Esta menina teria todos os motivos para não
querer ajudá-lo, motivos o suficiente para
sentir raiva dele e até mesmo de sua família,
mas ao invés disso mostrou o Deus que ela
servia por meio de sua atitude, de sua
confiança e certeza que o problema dele
seria resolvido.
Exatamente isso que estamos aprendendo
nesta semana, a ousadia desta menina, que
independente de onde e como estava ela não
deixou de anunciar o Senhor, não deixou de
ser usada pelo Espirito Santo. Naamã por
sua vez também demostra confiar no que
ela fala e decidiu fazer conforme havia sido
falado á ele, ali o Senhor já estava tratando
com ele, quebrando seus argumentos e
principalmente o orgulho.

Uma semana de aprendizado, renúncias e lutas por situações que dependem somente de
Deus, sete dias de busca, sete dias de clamor, mas porque sete?

Sete é o número da perfeição de Cristo e também estamos aprendendo um pouco mais sobre
isso, vários testemunhos de irmãos durante a Live dizendo que foram curados através das

sete unções e orações realizadas pelos Apóstolos Rowilson e Cristiane Oliveira, testemunhos
estes que muitas vezes perante a medicina não teria cura, mas o dono do pedaço chegou na

vidas e na causa impossível de cada um, trazendo cura e muitos milagres, acompanhe agora 7  
de alguns destes testemunhos postado durante a Live pelos irmãos do Avivamento.

Nesta semana deu início a mais uma
campanha, a dos 7 dias de milagres, baseada
no livro de Mateus 7:7 “Pedi, e dar-se-vos-á;
buscai, e achareis; batei e abrir-se-vos-á”.
Bater, pedir e buscar são peças chaves da
perseverança, mas o que seria da perseverança
se continuar com o orgulho por exemplo, nesta
semana estamos aprendendo com Naamã e sua
escrava a importância de se deixar o orgulho de
lado e de ser serva do Senhor.
No livro de 2 Reis 5 relata a história de cura de
Naamã, um homem de muito respeito, um
general daquela época que estava com uma
enfermidade que para os homens não havia
cura, mas uma menina escrava que havia sido
levada da cidade de Israel com toda autoridade
e confiança no Deus que servia falou para a
esposa de Naamã que ele fosse até o profeta que
estava em Samaria e ele seria curado.
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“O orgulho precede a queda” 

       
Também tem aqueles que estão crendo que o milagre irá acontecer em suas vidas. 
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Uma vigília onde sua vida irá ser transformada, Deus irá
mudar a sua história.
Uma noite em que será derramado o poder de Deus, com
muitos louvores, orações, interseções, testemunhos, e
ministração da palavra.

A mudança na sua vida chegou! 

Pedi, e dar-se-vos-á; buscai, e encontrareis; batei, e
abrir-se-vos-á. 8. Porque, aquele que pede, recebe; e, o
que busca, encontra; e, ao que bate, abrir-se-lhe-á. 
(Mateus 7:7)
Esse banquete celestial  irá acontecer neste sábado (11) 
às 22 horas com o tema 7 dias de milagres. 
Venha conosco participar da grande vigília do avivamento! 

Na última semana, o presidente Jair Bolsonaro
anunciou que o Conselho Nacional de Política
Energética aprovou as diretrizes para a venda
de etanol diretamente das usinas para os postos
de combustíveis. Ele acredita que, com isso, a
concorrência aumentaria e o valor do litro nas
bombas diminuiria.
Mas a mudança, defendida pelo Conselho
Nacional de Política Energética (CNPE), tem
limites. Uma alternativa ao papel das
distribuidoras, que hoje regem o mercado de
combustíveis, deve chegar somente a entre 5%
e 20% do álcool consumido no país, segundo
especialistas.

A intenção da medida é fazer com que as usinas não
precisem da distribuidora. E isso pode gerar
inúmeros problemas.
É possível que haja uma redução de preço do etanol
nos postos de combustíveis, mas se isso irá ocorrer
e quanto impactará, vai depender de como se dará a
logística na distribuição. 
Atualmente, além das refinarias de gasolina e
diesel e das usinas de etanol, existem as
distribuidoras que cumprem uma função logística.
Compram os combustíveis e revendem para os
postos. Um especialista Adriano Pires declarou:

"A diferença de margem que possa vir a
ocorrer que hoje está na mão da

distribuição vai passar para mão da usina.
Eu não acredito que a venda direta vai levar

a menores preços de etanol no posto
revendedor. O que eu fico mais preocupado

é que se você liberar a venda direta sem
monofasia (igualdade de impostos), você vai
esculhambar o mercado de etanol no Brasil
porque você vai ter um nível de sonegação

absurdo e isso vai comprometer o
abastecimento do produto. Ele tem que

resolver o problema tributário"

O Pastor Rory Backer  do ministério Fruit of
the Spirit [Fruto do Espírito] em Greensboro,
esteve 80 dias hospitalizado com diagnóstico
da Covid-19.
Rory de 54 anos foi internado no mês de Abril
onde passou por um período longo de
tratamento, quando esteve entre a vida e a
morte, ele entregou à Deus sua recuperação,
orientou os membros da sua igreja a olharem
para Deus. 
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Produção de texto:  Cátia Ramos 
Foto:  Designer Lígia Caetano
(Avivamento para as Nações) 

Vigília 7 dias de milagres
O ministério Avivamento para as Nações 
convida você para 2° vigília presencial e Online !!!

Política e Saúde 
Economia

Venda direta de etanol 

Produção de texto: Talita Andrade 
Fonte: Agência Brasil Brasília / UOL Economia 
Imagem : Divulgação

Saúde 
Batalha dos 80 dias

Após este longo processo o Pastor recebeu alta e
foi recebido em sua casa com aplausos por sua
família, vizinhos e membros da igreja, o
momento da sua chegada foi transmitida ao vivo
pelo Facebook e teve milhares de pessoas
acompanhando, comemorando e sendo gratos á
Deus pelo seu retorno ao lar e por sua cura.

Dólar fecha em queda
Dólar fecha com leve baixa de 0,06% a R$ 5,344
 nesta quinta-feira
O dólar registrou hoje cotação mínima de R$
5,254 (queda de 1,74%) e atingiu cotação
máxima de R$ 5,377 (alta de 0,56%).

Imagem: Rory Baker (Reprodução / Fox)
Pesquisa: Ev. Katia Cristina

Elaboração de Texto: Cátia Ramos
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Matéria Especial:
 Deficiente Auditivo ou Surdo? 

 
Muitos devem achar que deficiente
auditivo e surdo é a mesma coisa, hoje
vamos entender essa diferença.
Deficiente Auditivo: Consiste na perda
parcial da audição, causada por má-
formação (causa genética), sendo
necessário o uso do aparelho auditivo.
Surdo: São aqueles que não escutam
nada.
Mas temos também a Surdez
Neurossenssorial, são aqueles que
danificam os ouvidos internamente ou
danificam o nervo que liga o ouvido ao
cérebro, essa deficiência é mais
comuns em pessoas idosas, quando no
início impede que a pessoa de ouvir os
sons fracos e os sons mais fortes
deixam de ser escutado com clareza,
resultando com isso uma deficiência
em ouvir e entender a fala. 
Algumas das causas nestes casos são:
Exposição a ruídos (som com poluição
sonora), condições hereditárias,
algumas doenças como meningite,
doença de Méniére (Distúrbio no
ouvido interno que causa episódios de
vertigem (tontura), neurinoma do
acústico, esclerose múltiplo e
malformação do ouvido interno,

Vendo essa dificuldade a enfermeira
Rosangela Mangabeira Magalhães com
suas filhas deficientes auditivas
Gabriela e Maria Eduarda
desenvolveram um projeto piloto Para
Surdo Ver, com os seus próprios
recursos elas criaram máscaras onde
se é possível ver a boca, facilitando a
leitura labial e assim possibilitando
uma melhor comunicação por meio da
Língua Brasileira de sinais (Libras),
este projeto tem como objetivo a
doação dessas máscaras em
estabelecimentos públicos e rede de
comércios na cidade de Campos de
Jordão – SP, além de promover a
acessibilidade, o desenvolvimento do
projeto tem como objetivo também
fazer com que a causa social desta
minoria ganhe visibilidade na
sociedade, que por sua vez também
exercem funções em nosso meio
comercial.
Estamos disponibilizando um link de
aplicativo gratuito Talk (tradutor para
libras), ele serve também para quem
deseja aprender a língua.

 uso de drogas e medicamentos,
traumatismo craniano, perda
auditiva congênita ou relacionada
ao nascimento, escutar músicas ou
ver TV com o volume muito alto
também prejudica a audição,
principalmente quando se esta com
os fones nos ouvidos pois a fonte
sonora fica mais próximo a parte
interior.
Caso queira entender mais sobre o
assunto o JOAN está
disponibilizando um E-book criado
pela empresa Direito de Ouvir, com
todas as informações para que você
venha se prevenir e entender um
pouco mais á respeito do assunto.

Com o início da pandemia veio uma série
de recomendações passadas pelo
Ministério de Saúde e a Organização
Mundial da Saúde (OMS), mas uma das
principais e obrigatória para sair de casa é
o uso de máscara, tendo em vista que isso
para pessoas surdas é um problema
maior, pois não é possível realizar a
leitura labial, o que ocasionou em um
isolamento ainda maior para essas
pessoas.
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E-BOOK CLIQUE AQUI 

Imagem: Sons da Vida
Fontes: Instituto Itard; Hand Talk; Direitos de Ouvir;

 Comunicare Aparelhos Auditivos
Pesquisa e elaboração de texto: Cátia Ramos

Pra surdo ver

Imagem: Reprodução Facebook
Fonte: Facebook
Pesquisa: Ev. Katia Cristina
Elaboração de Texto: Cátia Ramos

Clique para acessar o aplicativo para
dispositivos  IOS

Clique para acessar o aplicativo para
dispositivos  Android
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https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.handtalk
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MOMENTO KIDSMOMENTO KIDS

E a turminha resgatando veio com mais novidades para vocês
criançada, com novos desenhos baseado também no que está sendo
ministrado nas Lives para que vocês possam aprender e memorizar

mais ainda.

Os 7 mergulhos conta a história de Naamã que deixou o
seu orgulho de lado e deu ouvido a uma menina que
trabalhava em sua casa como escrava, mas ela era

escrava fisicamente e liberta espiritualmente e foi usada
pelo Senhor ao falar com seus patrões e também ao

profeta dela e foi curado.

E a outra dica é: A unção de Deus nos faz grandes Vencedores, um
desenho que retrata a história de Samuel, ele ungiu Saul como rei de

Israel, ele foi fiel ao Senhor por um determinado tempo e logo começou
a desobedecer as leis do Senhor, então o Senhor deu a ordem a Samuel

para ungir outro rei e este novo rei vocês podem conferir quem é
clicando na imagem, confere aí!
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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 SIM, ATRAVÉS DAS PLATAFORMAS DIGITAIS
VOCÊ PODE ALCANÇAR MUITAS ALMAS E EXPANDIR O
REINO DE DEUS! VEJA AGORA ALGUMAS DAS FORMAS DE
ESPALHAR 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 conteúdos
abençoadíssimos para toda família.  

Dê 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
ás 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! 
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