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Palavra dos Apóstolos 

A nossa capacidade de reagir e responder aos problemas dessa vida será
determinante para o sucesso ou fracasso de nossa vida espiritual. Através do

exemplo de Josafá podemos aprender lições importantíssimas sobre como reagir
de forma sábia e efetiva em meio às nossas guerras.

1ª Lição – Quanto maior o inimigo –maior o livramento.                   
Proporção da batalha era 3 x 1. Josafá contra três exércitos
distintos (2 Crônicas 20:1).

Os mensageiros traziam
apressadamente o aviso e não
eram notícias aprazíveis:

"Então vieram alguns que
avisaram a Jeosafá, dizendo:

Vem contra ti uma grande
multidão"

 II CRO  20:2

"Uma grande multidão se
aproximava de forma implacável, a

missão era destruir, saquear e
acabar com o reinado daquele que
mesmo não sendo perfeito, havia

mostrado boas coisas em seu
reinado"

II Crônicas 19:3

A única certeza que podemos ter,
quando virmos um grande número de
problemas se aproximando; é a
confiança de que quanto maior a
batalha que enfrentamos – maior o
livramento que Deus realizará por nós.

2ª Lição – Devemos buscar ao Senhor
antes de responder o ataque.

"Então Jeosafá temeu, e pôs-se a
buscar o Senhor, e apregoou jejum

em todo o Judá."
2 Crônicas 20:3

Notemos que ele não deixou de sentir
temor, reconhecia que o exército inimigo
vinha até ele com uma enorme vantagem
numérica. Porém, ele não permitiu que
isso determinasse o fracasso.
Imediatamente buscou ao Senhor,
humilhou-se diante dAquele que tudo
pode e tudo vê.

Não se tratava de uma fé utópica, muito
menos de uma falsa percepção da
realidade, era o temor humano
buscando a fortaleza divina. E quando
isso ocorre, Deus se levanta de seu trono
para enviar a vitória aos seus filhos que
clamam.Ele decidiu esperar o conselho
de Deus antes de qualquer ação bélica,
sabia que lutar sem Deus, era lutar
sozinho, preferiu esperar, mesmo em
meio ao desespero, confiou no Nome
Poderoso do Senhor.

3ª Lição – Não fique prostrado.

"E pôs-se Josafá
em pé"

II Crônicas 20:5

O momento de permanecermos prostrados
é somente quando estamos implorando o
favor do Senhor, uma vez que adquirimos a
fé e recebemos as estratégias suficientes
para sair à peleja, devemos estar de pé;
deixar de lado os discursos de derrota, as
queixas infundadas, as exigências de
respostas como: Por quê Deus permitiu
que se levantasse…Quando Josafá entendeu
que era hora de centrar sua oração em
Deus e não nos problemas, colocou-se de
pé, e proferiu uma das orações mais
centradas em Deus de toda a Bíblia (2
Crônicas 20; 6-13).

4ª Lição – Quando nossa fé se transforma
no combustível de nossa oração – O

Espírito Santo aparece para nos ajudar e
estender suas asas de Abrigo.

"Então veio o Espírito do Senhor, no
meio da congregação, sobre Jaaziel"

II Crônicas 20:14
Seja através de uma palavra, de um
conselho, ou pela ação direta de seu poder, o
Consolador sempre aparece quando nós mais
precisamos.

Vencendo Batalhas   Parte II 
Por: Apóstolo Rowilson Oliveira 
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Vem aí a oportunidade que você
estava esperando e procurando para
ser transformado, de ter a chance de
uma verdadeira mudança de vida. 
Neste sábado teremos a vigília que
pode trazer para sua vida
exatamente o que te falta, o Senhor
quer te ajudar, te transformar e
espera por você neste sábado, mas
não deixe de chamar seus amigos e
familiares para participar junto com
você.
Não fique de fora deste rico banquete
Espiritual.

 

China e Nova Zelândia voltam
apresentar novos casos de Covid-
19, após ficarem um tempo sem
apresentar mais pacientes com o
vírus. Foram identificados 27 novos
casos em Pequim no último dia (16)
e desde o dia (12) já somam mais
uma centena de contaminados na
capital, já se chega a falar que  o
vírus se enquadra em uma endemia
ou seja quando o vírus não se
dissipa totalmente e acaba voltando
com frequência em determinadas
regiões.

As eleições nos Estados
Unidos está bem disputada,
Joe Biden vem levando
vantagem contra Donald
Trump com treze pontos,
de acordo com as pesquisas
de intenção eleitoral da
Reuters/Ipsos.
Trump por sua vez vem
enfrentando dificuldades
em obter votos desde a
pandemia e aos protestos
contra a violência policial e
o racismo em todo o país.
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Dólar continua em alta
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O dólar comercial continua  em alta
pela sexta vez consecutiva e fechou
no valor de R$ 5,26 na venda, teve um
aumento de 0,55%.
 

 China e Nova Zelândia registram
novos casos de Covid-19

 
Biden abre a maior

vantagem contra Trump
 

Sábado é dia de?
Vigília !!
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A pandemia trouxe a tona uma disputa não
aparente entre China e Austrália, primeiro foi
o aumento da cevada australiana, na sequência
o valor da carne dos seus matadores  e agora o
veto está chegando nas Universidades.
A china vem usando o comércio para tomar
partido de sua agenda política e mostrar o seu
descontentamento com a Austrália, estas
disputas vem causando certa tensão, o
primeiro ministro australiano, Scott Morisson
afirma que não vai se deixar intimidar por
ameaças, ou negociarão seus valores em
resposta a coerção, seja de quem for.
O primeiro ministro Narendra Modi  ameaça a
China.

Apósós confrontos militares entre China e Índia
na fronteira dos Himalaias, pelo menos 20
soldados indianos foram mortos, em uma
declaração televisiva, o primeiro ministro afirma
que a Índia defende a paz, mas se for provocada,
será capaz de dar uma resposta a altura, e que
nenhuma morte será em vão, porém o chefe da
diplomacia acusa a China (que teve 43 vítimas
neste confronto), de ter tomado uma ação
premeditada de provocação e já o porta-voz da
China acusou o líder da Índia de ter violado os
termos do acordo estabelecido em 06 de Junho,
mesmo diante essas tensões os dois lados
afirmaram que iriam buscar uma solução pacífica,
a Índia por sua vez é uma das principais aliadas
dos Estados Unidos desde 2017, que também trava
uma guerra comercial com a China.

OMS destacou no último dia (17) um
estudo feito pela Universidade de Oxford
que aponta a eficiência do medicamento
dexametasona que reduziu a mortalidade
dos pacientes em respiradores em até um
terço, um quinto dos pacientes que
precisavam de oxigênio, todos os
pacientes que foram observados estavam
em estado grave. 
Este medicamento vem sendo usado para
vários tipos de tratamentos em todo o
mundo, principalmente em pacientes
diagnosticados com câncer e seu custo
benefício é bem pequeno, segundo ainda
a OMS afirma que vai coordenar a análise
destes resultados e melhorar as
informações sobre a eficácia em seus
tratamentos em redução antiflamatórias
e atualizar suas diretrizes clínicas para
ser usado em pacientes com Covid-19. De
acordo com os pesquisadores Britânicos
se este medicamento tivesse sido usado
desde o início da pandemia, mais de 5 mil
vidas poderiam ser salvas.

 

Esta pandemia não veio trazendo somente
números de mortos, medo e pânico para o
mundo, mas também acabou fazendo com
que muitas pessoas não pensassem em
outras coisas, outras dificuldades que o
mundo já sofria, e tudo isso com a ajuda da
mídia que cada vez mais quer trazer á
sociedade mais medo, pânico e dor.
A OMS e a UNICEF alertaram que cerca de
51mil menores de 5 anos podem morrer de
fome, com a pandemia do coronavírus fez
com que os serviços essências de nutrição
e saúde fossem interrompidos no Oriente
médio  e no norte da África.
Em um comunicado conjunto dos diretores
das regionais de ambas agências  ONU, Ted
Chaiban e Ahmed al Mandhari, disseram
que  se for prolongado ainda mais os
serviços de essenciais, esta quantidade de
crianças (51 mil) podem morrer até
Dezembro deste ano e o índice de
mortalidade ainda pode aumentar cerca de
40% comparando com os números
anteriores da pandemia.
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China em pé de Guerra com
Austrália e Índia
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OMS destaca eficiência de
medicamento e aumento de

mortalidade infantil
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A Psicóloga cristã Marisa Lobo faz
um alerta referente aos perigos
escondidos do aplicativo Face APP,
a tecnologia do aplicativo que veio
ganhando fama entre famosos e até
entre pastores ao dar a
possibilidade de mudar sua face e
ficar com outra aparecia seja mais
velho ou mais novo, segundo
Marisa, além de fazer estas
mudanças o aplicativo tem fortes
tenências de despertar outros
interesses uma vez que ele
possibilita até mesmo a mudança
de sexo, uma mulher pode ser um
homem, e um homem uma mulher
facilmente, por mais que pareça ser
uma brincadeira nociva a psicóloga
retrata  que as experiências vividas
pelos usuários mostram que pode
influenciar em seus valores e
desejos.

Call Center
 do futuro

e além disso o aplicativo solicita
permissão aos usuários de seus
dados incluindo suas fotos, de
acordo com Fábio Assolini,
analista sênior de segurança da
Kaspersky, diz que o problema
do uso do APP também é pelo
fato dos termos de uso que acaba
compartilhando seus dados
pessoais para fins de publicidade
e uma das acusações é de que
aplicativos como os usados para
mexer na aparência podem
roubar dados pessoais e os
repassar para empresas ou até
mesmo para criminosos.

Na era digital a DKN é uma
empresa de tecnologia voltada
para soluções em Contact
Center , que por sua vez tem a
visão de simplificar e inovar  o
relacionamento do cliente com
as empresas, em parceria com
a empresa Collab, empresa
europeia na área de contact
center Multimídia baseado em
nuvem e on-premises,  se
uniram para proporcionar
soluções e resultados aos Call
Center.

Desenvolveu o atendimento 
 omnichannel que tem por sua
vez como objetivo centralizar
todos os canais ligados a
experiência do cliente, focada na
satisfação do consumidor. 
Este cenário de de call center
conectados pela omnicanalidade,
tecnologia e Inteligência
Artificial já é realidade, segundo
dados coletados pelo Garther 
 que neste ano de 2020, 20% de
todas as interações de
atendimento serão totalmente
gerenciadas por este tipo de
tecnologia.
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