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Amado, não pode deixar de existir ceifa, onde há sementeira. Eu queria te dizer uma
coisa muito importante: Pelo fato de Jesus ter pregado trinta e oito parábolas e

dezesseis delas falarem de vida financeira, e também há quinhentos versículos bíblicos
que de oração e fé e dois mil falam de bens e de dinheiro, entendo que falar sobre

dinheiro não é uma heresia, pelo contrário, é uma grande necessidade. Hoje em dia, com
a situação econômica caótica do mundo, não podemos abrir nenhuma brecha para

Satanás entrar na vida financeira. Sei que há algumas pessoas que não gostam desse
assunto, mas ele é tremendo, é absolutamente necessário, é urgente que se fale disso

para que povo de Deus seja protegido.

Palavra dos Apóstolos

BENÇÃO NA VIDA 
FINANCEIRA 

EM MEIO À CRISE

“Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio
e calor, verão e inverno, dia e noite”. 

       Gênesis 8:22          

Precisamos aprender o que o
Espírito quer dizer à Igreja sobre a
vida financeira, porque essa é a
uma área de guerra das pessoas.
Amado, o Senhor quer derramar a
abundância sobrenatural para que
ganhemos vidas, para que sejamos
instrumentos da salvação, para
que possamos motivar outros à
verdade, para que a Igreja possa
fazer uma grande obra. Não é
apenas para que eu tenha e que tu
tenhas. É para que tu tenhas e te
disponibilizes em ser uma benção
para Deus. Quando tu serves a
Deus com o que tens em tuas mãos,
Deus retorna com a abundância
que Ele tem em Suas mãos.

“Na casa do justo há grande tesouro, mas na
renda dos perversos há perturbação.”

Provérbios 15:6

A palavra não diz que na casa do justo há
miséria, pobreza e pingadeira, mas sim, que
há grandes tesouros. Aquilo que tu pensas
determina o teu futuro, o teu destino. Deus
nos criou para vivermos uma vida sem
limites. Somos filhos do Deus vivo. Ele nos
deu potencial, deu-nos um poder
sobrenatural. Então, não aceites complexo de
inferioridade na tua vida. Porque os maus
ensinamentos de muitos pregadores fazem o
povo de Deus criar complexo de inferioridade
quando se trata dessa questão. É interessante
como, às vezes, um mau ensino arrasta tanta
gente para a miséria e escravidão Oséias 4:6.
Muita coisa se ensina erradamente. É preciso
que tu saibas que quem não vive a verdade,
vive escravizado. Por isso, o Senhor diz em
Deuteronômio 6:10-12. 

“Havendo-te, pois, o SENHOR, teu Deus, introduzido na terra que, sob
juramento, prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria, grandes e

boas cidades, que tu não edificaste; e casas cheias de tudo o que é bom, casas
que não encheste; e poços abertos, que não abriste; vinhais e olivais, que não
plantaste; e, quando comeres e te fartares, guarda-te, para que não esqueças

o SENHOR, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão.”

O princípio da honra á Deus (Pv 3.9-10)
Certamente, o equilíbrio e a bênção na vida financeira começam pelo reconhecimento de
quem Deus é. Honramos alguém quando tratamos essa pessoa conforme as expectativas
dela, fazendo o que ela deseja, como ela quer. A forma como empregamos nosso dinheiro
também demonstra a realidade de nosso amor por Deus. Devemos honrar a Deus com
aquilo que produzimos, com integridade – “Dai a César o que é de César e a Deus o que é
de Deus” (Mc 12.17) e com alegria e gratidão. Deus não fale de crise, não é o momento em
que um país vive, mas a obediência  a Deus que determina o que vai acontecer.

“Eles semeiam vento e colhem tempestade. Talo sem
espiga; que não produz farinha. Ainda que produzisse

trigo, estrangeiros o devorariam.” Oseias 8:7.
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Frutas contra a gripe e
resfriados

 
 
Se você estiver em busca de
modificar os seus hábitos
alimentares em prol de um corpo
saudável e mais resistente de gripes,
resfriados e outras doenças,
principalmente nesta estação,
aliasse ao poder das frutas. Veja a
baixo. Cuide-se!
 

 

Começou nesta segunda-feira (11),
em todo o país, a terceira etapa da
campanha nacional de vacinação
contra a gripe. Até o dia 5 de Junho,
pessoas com deficiência,
professores, crianças de 6 meses à 
 menores de 6 anos, gestantes,
puérperas e pessoas entre 55 e 49
anos de idade terão acesso à vacina,
mas esses grupos prioritários serão
divididos em duas etapas.
Na primeira, até o dia 17 de Maio,
serão imunizadas crianças de 6
meses à menores de 6 anos, 
 

Terceira fase da campanha
contra a gripe

 

 
 
Nas últimas semanas, órgãos
internacionais de saúde, como o CDC
e o ECDC, passaram a recomendar o
uso de máscaras de tecido para
população geral como estratégia
complementar no controle da
epidemia do novo coronavírus. 
Veja como cuidar da sua.

 

SAÚDE E POLÍTICA

pessoas com deficiência, gestantes e puérperas (mães até o 45º dia do
pós-parto). Já na segunda fase, entre 18 de Maio e 5 de Junho, serão

adultos de 55 a 59 anos e professores de escolas públicas e privadas.
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Cuidado com a sua máscara
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“Sem palavras para descrever a alegria deste dia. Foi um sofrimento muito grande para mim, que
estava sem ver meu pai pessoalmente desde o dia 18 de Março, devido a rotina de trabalho como
caminhoneiro, e para toda minha família, que ficou angustiada por todo o tempo em que ele ficou
internado. Só tínhamos contato por vídeo chamada e hoje abraçá-lo novamente é um milagre!”.
Assim Luiz Ricardo Carvalho define seus sentimentos ao ver o pai sair da ala destinada a paciente
com Covid-19.
O caminhoneiro Luiz Antôni passou 18 dias internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do
HRA, é o primeiro paciente curado no hospital e toda equipe envolvida foi reconhecida pelos
familiares. “Agradecemos imensamente todo cuidado que esta equipe teve com meu pai. Que Deus
abençoe cada um e agora queremos voltar para casa”, acrescentou Luiz Ricardo. A equipe do
hospital ficou muito esperançosa com este primeiro resultado positivo, pois era um paciente
gravíssimo que veio entubado para nossa unidade.

 

 

Após quase dois meses suspenso, o
rodízio de veículos volta a vigorar na
cidade de São Paulo nesta segunda-
feira (11) em uma versão ampliada. 
Á partir de agora, os veículos estarão
liberados para trafegar pela maior
cidade do país dia sim, dia não, de
acordo com o final de sua placa.
Números ímpares só podem circular
nos dias ímpares e números pares
apenas nos dias pares.
A restrição de tráfego terá validade
todos os dias, inclusive finais de
semana e feriados. Além disso, ela irá
durar 24 horas por dia. Quem
desobedecer a regra será multado em
R$ 130,16 e o motorista ganhará
quatro pontos em sua CNH (Carteira
Nacional de Habilitação).
Entenda as novas regras na imagem ao
lado.
 

O ministro da Saúde, Nelson Teich, reagiu nesta segunda-feira (11), ao
posicionamento dos conselhos de saúde de Estados e municípios, que rejeitará, neste
momento a possibilidade de adotarem, como modelo, as diretrizes de isolamento
social em cada localidade.
Declarou “Mais uma vez, eu quero deixar claro que essa discussão de uma estratégia
não representa você definir se vai isolar ou flexibilizar. A discussão aqui é uma
metodologia sobre qual é a melhor forma de você cuidar das pessoas e proteger a
sociedade”, disse o ministro. “Quando você polariza esse tipo de discussão, isso é
muito ruim porque, em vez de você sentar para uma discussão técnica, você acaba
caminhando para discussões que parecem mais, às vezes, de interesse pessoal, do que
coletivo.

 

Hospital Regional de Araguaína celebra alta do
primeiro paciente curado de Covid-19 na unidade
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Nelson Teich diz que discussões sobre isolamento têm sido
“polarizadas por interesse pessoal”

 

Novo rodízio de carros
em São Paulo começou

nesta 2ª feira
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O governador João Doria (PSDB)
afirmou que o lockdown não está
descartado no estado de São Paulo.
 A medida, no entanto, ainda não está
prevista nos planos de contingência do
novo coronavírus neste momento. 
“Não há lockdown previsto neste
momento, mas ele não está excluído. 
Se houver necessidade de
endurecimento de medidas, não
hesitaremos em adotar. 

Presidente Jair Bolsonaro afirmou na
terça-feira,(12), que deve enviar hoje um 
 “projeto federal com urgência
constitucional” sobre ideologia de gênero.
Em evento de hasteamento da Bandeira
Nacional, com a participação de
ministros, Bolsonaro ouviu o pedido de
uma criança: “Nós crianças não queremos
a ideologia do gênero”.
O grupo de crianças era tutelada pelo
padre polonês Pedro Stepien, ativista
antiaborto que costuma comparecer ao
Palácio da Alvorada para fazer pedidos ao
presidente, entre eles o fim do aborto e da
lei de alienação parental.
“Nós sabemos que por 11 a 0 o Supremo
Tribunal Federal derrubou uma lei
municipal que proibia a ideologia de
gênero”, disse Bolsonaro. 

 

Mas só faremos isso mediante
recomendação da saúde”, afirmou em
coletiva  realizada nesta segunda-feira
(11), no Palácio dos Bandeirantes.
A taxa de isolamento na região
metropolitana no domingo (10), Dia das
Mães, foi de 53%, é o pior índice para um
domingo desde o começo da quarentena
no estado. O número ainda está abaixo
da média desejada de 55%.
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Lockdown não está descartado em São Paulo, diz João Doria
 

Bolsonaro promete à apoiadores projeto
sobre ideologia de gênero “com urgência

constitucional”
 

DIA DA
ENFERMAGEM

 

Dia Internacional da
Enfermagem. Registramos os
nossos  profundo respeito e
agradecimento a essa
categoria, que dedica a sua
vida para cuidar dos outros.
Parabéns pela bravura e a
dedicação, especialmente
nesse momento em que
vivemos uma pandemia sem
precedentes.
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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!

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 ".

O 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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 AVIVA NAÇÕES

Live no Facebook
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Todas ás
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