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*A história dessa mulher é também uma
lição de perseverança. Poderiamos esperar
que Jesus fosse atender de imediato a
mulher, mas Ele não agiu assima Aquela
mulher é o exemplo de alguém que não
desiste diante dos obstáculos. Mateus diz
que, inicialmente, Jesus nada respondeu. A
mulher siro-fenícia é um exemplo de
superação. Seus obstáculos são três:
a) superar o silêncio de Jesus;
b) superar o desprezo dos outros;
c) e superar a desvantagem de ser cananeia.

*O diferencial da mulher está no fato de que
ela ouviu e creu, enquanto a multidão que
seguia Cristo viam os milagres, ver milagres
é uma coisa crer em milagres é outra coisa.

 João 8:36. Se pois o Filho vos libertar,
verdadeiramente sereis livres. -

*Tiro e Sidom estavam localizadas na Fenícia (atualmente o Líbano).

*Esta mulher estava aflita e desesperada devido à enfermidade de sua filha. 

*Ela desejava ardentemente que sua filha fosse liberta deste mal. 

*Naquela hora ela não lembrou que era gentia, não pensou que o Senhor não iria
atendê-la

*Quando o problema bate à nossa porta, seja qual for a origem, ficamos aflitos
para que o mesmo seja resolvido.

*Apesar de curta, esta passagem nos
ensina que devemos ser resilientes ( a
resiliência é a capacidade que cada
ser humano tem de se adaptar e
crescer após situações de crise ou
adversidades. Um indivíduo que é
resiliente, portanto, apresenta uma
incrível capacidade para superar
desafios e transformar algo ruim em
um grande aprendizado, fazendo com
que o obstáculo se torne uma fonte
impulsionadora), e nunca desistirmos
de buscarmos a Deus. 
*Mesmo numa situação de desespero,
a mulher cananeia não murmurou e
não desistiu. Em nenhum momento
ela blasfemou ou falou o nome de
Jesus em vão.
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A mulher Siro-Fenícia viu sua filha sendo liberta por Jesus 
(Marcos 7:26. E esta mulher era grega, siro-fenícia de nação, 

e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio).
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Em suas palavras, Johanna Brismar Skoog,
embaixadora da Suécia no Brasil, está organizando
um evento inovador para fortalecer a conexão
entre brasileiros e suecos. O evento se chama
“Semana da Inovação Suécia-Brasil 2020” e terá
como foco a tecnologia 5G. O governo sueco está
tomando medidas para fazer do 5G do seu país
uma das alternativas para o governo Jair
Bolsonaro implementar o sistema aqui. A Ericsson
é amplamente conhecida no país. É praticamente
uma empresa brasileira, e conquistou quase
metade do seu mercado. “Não se trata apenas de
comércio, queremos reforçar elos”, acrescentou a
embaixadora.
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Foi inaugurado nesta quarta-feira (11) um
centro de testes de antígenos que pode detectar
o Covid-19 em 15 minutos. Este procedimento é
adequado para viajantes de países considerados
perigosos. A França exige um teste negativo
para autorizar cidadãos de países onde a
epidemia não pode ser controlada (como o
Brasil). Desde ontem, os viajantes de outros
continentes que não puderam fazer os exames
devem visitar um centro administrado por
médicos de emergência da defesa civil. Na
quarta-feira, 600 dos 3.000 passageiros que
desembarcaram no aeroporto internacional
tiveram que passar pelo teste. 
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    Rede de Mulheres

Vigília

E trouxemos para você o depoimento da Levita Marli, 
onde nos contou um pouco da sua expectativa para este Jejum. Acompanhe!

Paz meu nome é Marli e estou na
expectativa deste Jejum que

vai acontecer domingo, irei com um
propósito e sei que Deus vai agir 

em nome de Jesus. 
Aproveito também para agradecer á Deus

pela vida dos meus Apóstolos por
cada oportunidade que tem me dado, Deus

abençoe.

E para encerrar essa semana que  foi riquíssima,
teremos a vigília com o tema baseado no livro de
João 8:36. 
Você que acompanhou durante a semana as
ministrações e também para você que esta
chegando agora, não pode perder, imagina se
durante a semana já foi riquíssimo imagine na
vigília onde você poderá contar com louvores,
testemunhos de libertação e oração o tempo todo
pela sua causa muitas vezes impossível, aquela
causa que somente Jesus pode reverter. 
Então não percam!

No presencial não venha sozinho (a) e online não acompanhe de casa sozinho (a), 
abra sua sala de vídeo e convide seus familiares, amigos e seus discípulos.

Matéria e produções de Texto: Cátia Ramos 
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A região sudoeste da Bahia agora passa a contar
com oferta de serviços de oncologia,
concentrada no Hospital do Câncer de Caetité. A
unidade, que se prepara para prestar
atendimento a 48 municípios, foi inaugurada
pelo governador Rui Costa na manhã desta
quarta-feira (11). Fizemos da saúde uma área de
absoluta prioridade do nosso governo. Com o
objetivo de salvar vidas, estamos fazendo uma
verdadeira revolução na saúde pública da Bahia.
“Hoje temos contribuído para o fortalecimento
da rede básica de saúde, nos municípios,
destacando também a importância da saúde
preventiva”, ressaltou o governador. A unidade
começou a funcionar nesta quinta-feira (12) e já
na sexta (13) realizará cinco procedimentos
cirúrgicos. Os atendimentos na unidade serão
regulados á partir da Central Estadual de
Regulação.

A Secretaria de Saúde disponibilizou recursos da
ordem de R $ 128 milhões para organizar
adequadamente a assistência odontológica no
Sistema Único de Saúde (SUS). O incentivo
financeiro foi publicado em portaria do Diário
Oficial da União. As equipes de saúde bucal (eSB) e
os centros odontológicos especializados (CEOs)
receberão quantias para fortalecer a retomada do
atendimento durante a pandemia de Covid-19.
Devido á atual situação, esses recursos são
especiais e temporários para serem usados   para
retomar o atendimento odontológico com
segurança. Os 128 milhões de reais previstos nesta
semana garantem que estados e municípios
possam adquirir equipamentos e insumos em
consultórios odontológicos definidos como
permanentes, custeados pelo Ministério da Saúde.

Segundo dados da Federação Internacional de
Bens, Serviços e Turismo (CNC), até o final
deste ano, o 13º salário fará com que o valor
da economia brasileira fique entre 208
bilhões. O prazo máximo de pagamento para a
empresa é 20 de Dezembro. Quem decidir
parcelar em duas parcelas deverá depositar a
primeira parcela até 30 de Novembro. O
primeiro período do décimo terceiro período
geralmente é o maior porque não há
descontos, como contribuições para a
previdência social ou imposto de renda, que
são cobrados no segundo período. A
estimativa do CNC é que a injeção de recursos
neste ano reduzirá a inflação já descontada
em 5,4% em relação a 2019.
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CAMPANHA EM SP OFERECE
VACINA TETRAVALENTE GRATUITA

A Cruz Vermelha Brasileira vai lançar uma
campanha de vacinação gratuita contra o
H1N1 e três outros tipos de vírus da gripe
nesta sexta-feira (13). A operação, em
cooperação com a Drogaria São Paulo, foi
realizada das 8h às 13h, voltada para
moradores do entorno do Planalto Paulista,
região sul de São Paulo, onde fica a sede da
entidade. Nos dias 12 (quarta-feira) e 13
(quinta-feira) de Novembro, a campanha
teve como alvo voluntários e colaboradores
da Cruz Vermelha e usou 800 doses da
vacina.
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A Castanha de Caju possui substâncias que
proporcionam benefícios, como:

. Facilitação do transporte de oxigênio e
nutrientes;
 . Melhora da saúde do coração e dos ossos;
. Redução do colesterol ruim e aumento do
colesterol bom;
. Melhora do sistema imunológico, de funções
neuromusculares;
. Aumento de energia.

Pesquisa: Talita Andrade
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13º SALÁRIO VAI INJETAR
R$ 215 BILHÕES NA ECONOMIA
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VEM AÍ UMA ATIVIDADE TOTALMENTE DIFERENTE
PARA VOCÊ !!!!! OOOBAAAAA.

ISSO MESMO UMA CRUZADINHA PARA TESTAR MAIS
UMA VEZ OS SEUS CONHECIMENTOS DIANTE DO

SENHOR.
CONFIRA ABAIXO E VÊ SE VOCÊ ESTÁ BOM COM OS

CONHECIMENTOS BÍBLICOS.

Mande para três
Amiguinhos !!!! 

E Também mande para
gente a sua resposta
e a deles! Boraaaa lá
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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!
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Web Rádio Aviva Nações 
24 horas conectando você a

Deus!
Programações ao vivo das 9h

às 18h.
Palavra, louvor , participação

dos ouvintes e muito mais.
Sintonize- se e fique

ligadinho!
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