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Jamais alguém poderá saber o resultado de determinada
coisa se não for até o final, aquele que se deixar vencer-se

pelo medo, é covarde até a morte, este, jamais terá
capacidade para conquistar coisas grandes, porque

amedrontar-se faz parte do viver, assim como vencer o
medo é   obrigação para continuar vivo. O guerreiro traz

sobre os seus lombos a marca de um combatente, em seu
peito está cravado a resistência, em sua vida está

empunhada a determinação; os grandes sabem que é
preciso ter coragem, e não acovardar-se diante das

muralhas que se projetam tentado o paralisar; não existem
limites para quem deseja alargar suas tendas.

Mesmo na adversidade, um
verdadeiro guerreiro não recua
diante das duras provas, pode
acontecer o que for; um valente não
abre mão da sua conquista.                                                           
Em batalhas, só os fortes
sobrevivem, os fracos retrocedem,
desistem, caem; aquele que tem
sede de vitória, luta até suas forças
esvair-se, mesmo que fique ferido,
ele não entrega os pontos.
 

Assim é a vida do Servo do Senhor,
este, entende que sempre há saída,
mesmo que, esteja tudo fechado e
lacrado, porque a saída está dentro
dele e não no espaço que ele está, é a
sua fé, que irá produzir degraus, que
o suspenderá as alturas, é a
convicção do seu coração que o fará
vencer sobre qualquer tempestade.

Soldados valentes, nunca fogem das batalhas, não olha se o
tempo está apropriado ou desfavorável, pois, não são as

conseqüências que o encorajam a prosseguir, mas o objetivo
que está em seu coração.
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Pessoas com diabetes descontrolada
apresentam risco maior devido as
alterações causadas pela taxa de
açúcar no organismo.
Em homens acima dos 50 anos, o
crescimento da próstata e as
consequências retenção da urina na
bexiga pode causar problemas
também.
Nas mulheres é mais comum na
menopausa quando diminui as
taxas de estrógeno, hormônio que
protege o trato urinário.
Os sintomas dependem do local
onde a bactéria se instala. Quando
ocorre a infecção na uretra, pode
haver uma urgência e vontade de
urinar com frequência, seguida de
dor no canal urinário.

 

O que é? 
 
Infecção urinária é qualquer infecção por
micro-organismos que acometa o trato
urinário, e embora vários micro-
organismos possam causar o problema,
geralmente a responsável é a bactéria
Escherichia coli, presente naturalmente
no intestino e importante para o digestão,
mas patogênica para o aparelho urinário.
A infecção urinária pode acometer três
partes do nosso corpo: a uretra, a bexiga e
os rins. Quando o problema ocorre na
uretra, a infecção recebe o nome de
uretrite. Na bexiga e nos rins é chamada
de cistite e pielonefrite. A infecção
urinária quando não tratada corretamente
pode evoluir para a pielonefrite,
comprometer o funcionamento dos rins e
até causar uma infecção generalizada, a
qual resulta na falência de órgãos,
podendo levar até o óbito. 
 

 

 
Outros sintomas comuns são:
•Urina leitosa com odor acentuado
•Sangue misturado à urina
•Ardência forte ao urinar
•Urina escura
•Dor pélvica
•Dor no reto
•Aumento da frequência de micções
 
Algumas Causas:
1. Beber pouca água.
2. Fazer uma limpeza íntima incorreta.
3. Segurar a urina na bexiga
4.Usar roupa íntima apertada
 
Prevenção:
Para prevenir a infecção, é necessário
diminuir a quantidade de bactérias na região:
ter uma boa higiene íntima, beber bastante
água e o intestino tem que funcionar bem
todo dia. Como a bactéria mais comum está
presente no intestino, ir ao banheiro com
uma boa frequência faz com que ela seja
“jogada fora”. 
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O Médico dos médicos me
curou”, diz idosa de 72 anos

que superou a Covid-19

Para avaliar se o método é eficaz, o
grupo de pesquisadores pretende
selecionar 300 voluntários, todos
trabalhadores da área da saúde.
Um dos pesquisadores Edison Fegrizzi
declarou "O que queremos é fazer uma
barreira protetora, inicial, para que o
indivíduo não desenvolva a infecção,
caso entre em contato com o vírus.
Pensamos que poderíamos diminuir a
gravidade da doença". 

 

Pesquisadores da equipe do Hospital
Polidoro Ernani de Sair Thiy, da
Universidade Federal de Santa Catarina
(UFSC), estudam a viabilidade de usar a
vacina contra poliomielite ( mas
comumente chamada de paralisia
infantil) no combate a covid-19.
A expectativa é de que a substituição seja
usada no fortalecimento do sistema
imunológico, reduzido as chances de se
contrair a infecção ou, ao
menos,amenizar 
os sintomas graves. 

 

Francisca Cruz Alves, é mais uma vencedora
na batalha contra o coronavírus. Aos 72
anos, ela foi diagnosticada com a doença,
mas foi fortalecida por sua fé.
“A Covid-19 chegou no meu corpo, mas
quem morreu foi o vírus”, diz dona
Francisca. 
Ela é convertida ao cristianismo desde 2000
e faz parte da Igreja Verbo da Vida. 
Começou a se sentir mal, mas pensou que
era virose. A idosa não foi para o hospital e
recebeu cuidados caseiros, com remédio,
chás, sopas, caldos e gemadas. Depois de
alguns dias fez o exame de laboratório em
casa. “Ali eu sabia que daria positivo para a
Covid-19, mas tinha a certeza que seria
curada pelas pisaduras de Jesus e que não
ficaria sequelas”, afirma a idosa.
Acrescentou a ela “Deu positivo, mas o
Médico dos médicos me curou. Nesse tempo
eu ouvia a palavra, mesmo sem abrir os
olhos, só ouvia e continuei crendo. Enquanto
isso, muitos oravam por mim. E toda doença
tem que se dobrar ao nome de Jesus… E foi
assim, sou curada, e suprida”, disse
agradecida.

 

O mercado financeiro cortou novamente a
projeção para o crescimento da economia
brasileira neste ano. Agora, a expectativa é que
o Produto Interno Bruto (PIB) leve um baque
de 6,51% em função dos impactos econômicos
do coronavírus.
O tombo da economia brasileira é apenas uma
das inúmeras fases da “recessão severa” que o
Banco Mundial antevê no cenário global por
causa da covid-19. A necessidade de
isolamento social obrigou diversos países a
impor medidas de fechamento temporário de
escolas, parques e estabelecimentos
comerciais, com reflexos sobre a produção, a
renda e o emprego.
E por isso fez com que o mercado cortasse a
projeção do PIB para este ano pela 18ª semana
seguida. E tendo a previsão do Boletim Focus
era de queda de 6,48% e agora é de tombo de
6,51% em 2020. Para o ano que vem, a
estimativa de crescimento foi mantida em
3,50%.
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Pesquisadores querem usar vacina
da pólio no combate à covid-19

Fonte: Guiame.com.br
Matéria de Jornalismo Talita Andrade 

 
Mercado projeta 
queda de 6,51% 

do PIB do Brasil em 2020
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7 milhões de brasileiros podem
ser empurrados para a pobreza
neste ano, se os mecanismos de
transferência da renda
emergencial adotados pelo o
governo não atingirem os mais
vulneráveis ou forem suspensos
antes de terminados os efeitos da
Covid-19. O diagnóstico é de
Branco Mundial, que acabou de
rever sua projeção de contração
da economia do Brasil em 2020
para 8%, bem acima da queda já
significativa de 5% estimada pela
instituição em Abril, após o
agravamento inicial na pandemia.
Atingindo praticamente os
trabalhadores informais
autônomos, trazendo consigo o
risco de uma explosão da pobreza.
 

 

O presidente Jair Bolsonaro informou,
nesta segunda-feira (15), que
conversou, por telefone, com o
presidente da Rússia, Vladimir Putin.
De acordo com Bolsonaro, ambos
concordaram em “aprofundar ainda
mais a cooperação entre nossos
países, inclusive no combate à 
covid-19.
"Tratamos também dos resultados
que queremos atingir na próxima
Cúpula do Brics, em São Petersburgo”.
O Brics é grupo formado por Brasil,
Rússia, Índia, China e África do Sul. 
No último encontro Putin e Bolsonaro
conversaram sobre a ampliação dos
fluxos de comércio e investimentos
entre os países. "As duas partes
discutiram a remoção de entraves ao
comércio de produtos do setor
agropecuário e a diversificação da
pauta comercial.
Os dois presidentes também
reforçaram disposição de aprofundar
o intercâmbio em áreas como
geolocalização, tecnologia espacial e
biotecnologia.

 

@igrejaevangélicaaviva @igrejaavivanacoes Tv Aviva Nações - TAN www.avivanacoes.com.br

A pobreza bate na porta
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Jair Bolsonaro em
reunião com Putin 

 
Fonte: Notícias R7

Matéria Jornalística Talita Andrade 
O Brasil está 

avançando

Fonte: Aliança pelo Brasil
Matéria Jornalística Talita Andrade 

Pesquisa  Gabriela Machado 

O Brasil não está ficando para
trás, tem avançado dia após
dia. Presidente Jair Bolsonaro
em suas reuniões ministeriais
tem feito novas medidas para
o Brasil estar indo para frente.
O Governo Federal não mede
esforços no enfrentamento ao
coronavírus e trabalha sem
parar em ações que visam
salvar ainda mais vidas, assim
como medidas que garantam
os empregos e a renda dos
brasileiros. 

 

https://www.instagram.com/igrejaavivanacoes/
https://www.youtube.com/user/TvAvivaNacoes
http://app.mobileradio.com.br/app/WebRadioAvivaNacoes
https://www.facebook.com/igrejaevangelicaaviva/


AVIVA NEWS
Jornal Online

O presidente Jair Bolsonaro voltou a
comentar, nesta segunda-feira (15/6),
falou sobre a polêmica do  emprego das
Forças Armadas para a defesa da Pátria e a
garantia dos poderes constitucionais, e
disse que os militares jamais cumpririam
ordens absurdas, como uma intervenção
militar no país. Ele acrescentou que as
Forças "jamais aceitariam um julgamento
político para destituir um presidente
democraticamente eleito".
Na semana passada, o plenário do
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) deu
início ao julgamento de uma ação que
pede a cassação da chapa que elegeu
Bolsonaro e o seu vice, Hamilton Mourão.
A análise tem por base os ataques
cibernéticos a um grupo de Facebook
denominado “Mulheres contra
Bolsonaro”, que foi alterado para
“Mulheres com Bolsonaro #17” e teria
favorecido o presidente. Para Bolsonaro,
anular a sua eleição é “inadmissível” e
significaria “esticar a corda”.

 

Fonte:  Portal Band 
Matéria de Talita Andrade. 

Pesquisa: Gabriela Machado 

“O próprio julgamento no
TSE. Com todo respeito,
mas me julgar por uma
página que ficou fora do ar
por menos de 24 horas,
para cassar chapa
Bolsonaro e Mourão, é
inadmissível. No meu
entender, é começar a
esticar a corda. É começar a
alimentar uma crise, que
não existe da nossa parte.
Outra, como vou dar golpe
se já sou o presidente, se já
sou chefe supremo das
Forças Armadas?”,
analisou Bolsonaro, em
entrevista à Band News.
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Jair Bolsonaro se defende de acusações

Covidão”: Desvios investigados
durante pandemia chega a R$

1,07 bilhão
 
 

 
A Polícia Federal (PF) avança com
ações contra a corrupção
envolvendo dinheiro enviado para
ajudar no combate à pandemia por
coronavírus e os valores
investigados já chegam a R$ 1,07
bilhão.
Ao todo sete unidades da federação
estão na mira da PF, sendo elas o
Amapá, Distrito Federal, Pará, Rio
de Janeiro, Rio Grande do Sul, entre
os investigados os governadores
locais.
Também está sendo investigado
irregularidades em várias
prefeituras, incluindo as capitais
Fortaleza (CE), Recife (PE), Rio
Branco (AC) e São Luís (MA).

Há diversos tipos de
irregularidades encontradas,
que variam muito, desde
máscaras descartáveis com
sobre preço, até contratos
milionários de compra de
respiradores e montagem de
hospitais de campanha, como
no caso do Rio de Janeiro e
Distrito Federal.

Fonte: O verbo
Matéria Jornalística  Talita Andrade
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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
VOCÊ PODE ALCANÇAR MUITAS ALMAS E EXPANDIR O
REINO DE DEUS! VEJA AGORA ALGUMAS DAS FORMAS DE
EXPALHAR 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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