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Diretor do Instituto Nacional Holandês
de Saúde Pública e Meio Ambiente
(RIVM), Jaap Van Dissel afirmou que
cerca de 3% da população da Holanda
desenvolveu anticorpos contra a
 covid-19, doença causada pelo novo
Coronavírus.
As pesquisas foram feitas com doadores
de sangue do país. 
 

Mulher com coronavírus dá à luz em
coma:“Foi pela graça de Deus” 

      Angela Primachenko, 27 anos, ficou em
coma por uma semana na cidade americana
de Vancouver, em Washington, e voltou à
consciência em 6 de abril. Quando
despertou, ela descobriu que havia dado à
luz enquanto estava inconsciente.
Em entrevista ao programa Today, Angela
disse que começou a sentir os sintomas da
doença em 24 de março, quando
desenvolveu uma febre que não baixava, um
sintoma perigoso para uma mulher grávida
de 33 semanas. Ela foi ao hospital, onde
trabalha como fisioterapeuta, para fazer o
teste de coronavírus, e o resultado foi
positivo para Covid-19. Seus sintomas
começaram a piorar e, em 29 de março, 
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Um giro pelo Mundo 
Fique agora com o que é

notícia  no mundo.
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Pesquisa Holandesa sugere que 3%
da população têm anticorpos para o

COVID-19

Angela foi colocada em coma
induzido. O parto foi induzido pelos
médicos no dia 1º de abril, quando
jovem deu à luz sua filha Ava, cujo
nome significa “sopro da vida”.
Um milagre de Deus. Essa é a
explicação que Angela Primachenko
tem por dar à luz sua filha mesmo
estando em coma, enquanto lutava
contra o novo coronavírus.

(Foto: Reprodução/Instagram)  //  Fonte: Guiame
 

Um gesto de bondade e caridade
 Capitão Tom Moore completou cem voltas e

arrecadou 12 mil vezes mais do que pretendia, 
o ministro de saúde britânico Matt Hancock,
afirma que o veterano de guerra é uma
inspiração para todos. Tom Moore irá
completar 100 anos daqui a duas semanas, aos
seus 99 anos ele teve este gesto com a intenção
de arrecadar 1.000 libras (o equivalente a
 R$ 6.540) para as instituições de caridade em
torno do NHS, o serviço de saúde público
britânico, mas acabou a arrecadando um fundo
de 12 milhões de libras (o equivalente a quase
R$ 80 milhões) em doações ao dar cem voltas
em seu jardim de casa com um andador.
 

Estados Unidos começa a
pagar auxílio aos cidadãos 

 Há alguns dias, o governo dos EUA começou
á pagar aos cidadãos com renda anual de
até US$ 75 mil um cheque único de
 US$ 1.200 (com US$500 adicionais por
criança). Quem recebe mais do que esse
valor por ano ganha um auxílio
proporcionalmente menor.
O auxílio vem dentro do pacote de US$2
trilhões aprovado pelo legislativo e
assinado por Donald Trump recentemente.
 

Foto: Erin Clark para o Boston Globe/Getty Images  Fonte: exame 
 
 

Os pesquisadores compararam 
os anticorpos encontrados nos
doadores de plasma sanguíneo
com os anticorpos encontrados
nos pacientes recuperados da
covid-19.
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Cultos Online
 

 
Mesmo com o distanciamento físico das
pessoas na igreja, os cultos on-line vêm
proporcionando á todos uma união ainda
maior, e nos mostrando a certeza de que
Jesus é o caminho, com isso muitas pessoas
estão sendo alcançadas de várias cidades,
estados e até mesmo países, todos
acompanhando os cultos e não somente
acompanhando, mas se rendendo ao
Senhor.
Na última semana todos poderam
acompanhar a trajetória de Jesus em
Jerusalém antes de realizar o seu sacrifício
pela humanidade, e no último dia 13
começou a ser ministrado: Os feitos de
Jesus aqui na terra após sua Ressurreição,
as coisas que Jesus realizou após a sua
ressurreição.
Um instrumento usado nas mãos de Deus
assim são os Apóstolos Rowilson e Cristiane
Oliveira que levam á cada pessoa que
assiste aos cultos, confiança de que Deus
está cuidando de tudo, que todo poder da
terra e nos céus foi dado á Jesus Cristo
(Mateus 28:18) e que podemos descansar
nele, confiar, pois Deus não tem
compromisso com a palavra do homem, mas
sim com a sua palavra.
 

FMI prevê um encolhimento de 3%
na economia mundial

 A crise do coronavírus está causando um
impacto de gravidade incomum na
atividade econômica. O Fundo monetário
internacional projeta que, como
resultado da pandemia, a economia
mundial se contrairá 3% em 2020. Uma
reviravolta dramática após encerrar 2019
com crescimento de 2,9%. É um impacto
“muito maior” do que o da crise
financeira de 2008 e 2009. 

 

A rua 42, em Manhattan, vazia no
horário de pico.Mark Lennihan / AP 

Fonte: EL PAÍS 
 
 

Alta no Dólar
 

A Bolsa subia mais de 3%, e o dólar
operava quase estável no último
 dia (14), o dólar comercial registrava
leve alta de 0,07%, a R$ 5,189 na venda
e no último dia (16) a moeda norte-
americana era vendida a R$ 5,2515, em
alta de 0,18%. 
 

Fonte: Reprodução Fonte: UOL
 

Assim como está escrito no livro de
João 8:32 “E conhecereis a verdade,
e a verdade vos libertará”, 
a cada culto que você leitor
participa, assiste, algo está
acontecendo no mundo espiritual e
você está sendo liberto de algo em
sua vida, não deixe de participar e
assistir aos cultos, pois, Jesus é o
único caminho, a verdade e a vida
de que cada um de nós precisamos,
ele é a sua libertação, sua cura, seu
renovo e sua felicidade eterna.
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Em busca de fortalecimento,
arrependimento  e choro, a Igreja
Evangélica Avivamento para as
Nações em meio á pandemia, busca
em Jesus o socorro de sua Nação,
vida, família e Célula.
Conforme Daniel em uma situação
difícil, onde havia sido assinado um
decreto pelo rei Dario, proibindo
qualquer pessoa á orar para outro
Deus ou á homem que não fosse ele,
deveria ser jogado na cova dos
leões, Daniel já tinha o costume de
orar ao seu Deus verdadeiro três
vezes ao dia, e este decreto não
impediu que continuasse á orar
para que o Senhor  viesse ao seu
socorro, assim o povo do
Avivamento também está nesse
propósito, orando todos os dias ás
9:h; 15h e 18h, clamando pelo
socorro do Senhor em meio esta
pandemia.
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Mas por que orar três vezes
ao dia? 
Alguns vão se perguntar.
Quanto mais você ora, mais
compromisso e ligação com
o pai você terá. 
Ninguém vence uma guerra
sem se preparar, e a oração é
exatamente isso, uma
preparação, uma das formas
de ser revestido pela
armadura de Deus.
Você que ainda não está
nesse propósito e quer ver o
Senhor mudar sua vida,
comece hoje mesmo e deixe
que as demais coisas o
Senhor irá fazer.
 

Vem aí o 14º Congresso
do Avivamento

 Evento que proporcionará
crescimento espiritual e aprendizado
à todos. Que com o decorrer dos anos
vem impactando muitas vidas,
contribuindo também no
desenvolvimento de cada pastor,
evangelista, líder estratégico,
embrionário e discípulo.
Com a direção dos Apóstolos Rowilson
e Cristiane de Oliveira, este grande
evento será realizado nos dias 7,8 e 9
de agosto no Hotel Nacional na cidade
de Poços de Caldas.

Adicionar um subtítulo

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

 

E reunirá muitas pessoas sedentas pela
palavra de Deus e de aprendizado.

Corra e faça já a sua inscrição.
Procure hoje mesmo uma das

responsáveis pelas inscrições nos
telefones:
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