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Previsão do Tempo

O Brasil não esta para
trás: Entenda sobre isso

 
Pacientes em Hospitais no
Brasil são curados com a

Cloroquina
 

Brasil tem 100 mil
curados da Covid 19

 
Homenagem: dia do

Pedagogo
 
 
 

Jornal que traz informação e
notícias com muita

responsabilidade e transparência.
Com boas notícias e informações

úteis para o cidadão.
Acesse e compartilhe com seus

contatos. Sua participação é muito
importante!
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    1. Jesus :
Nosso maior exemplo de intercessão é, sem dúvida,
Jesus! A Bíblia diz que ele está sempre intercedendo por
nós junto do Pai. Durante seu ministério na terra, Jesus
orava especialmente por seus discípulos, para que
estivessem prontos para a grande missão de pregar o
evangelho. 
Na sua última noite com os discípulos, Jesus fez uma
oração especial de intercessão. Ele pediu ao Pai para
proteger seus discípulos quando ele voltasse para o Céu
e orou para que vivessem em união. Além disso, ele orou
por todos que no futuro iriam crer nele, para estivessem
perfeitamente unidos com Deus e uns com os outros
(João 17:20-23).    
 
        2. Abraão:
Abraão era um homem cheio de compaixão. Ele tinha
um sobrinho chamado Ló, que se tinha mudado para
uma cidade chamada Sodoma. Mas essa cidade e sua
vizinha Gomorra eram muito depravadas e tinham
provocado a ira de Deus por ter tanto pecado. Então
Deus contou a Abraão que Ele tencionava destruir
Sodoma e Gomorra.Quando Abraão ouviu isso, ele
intercedeu pelas cidades, para que os justos não fossem
destruídos com os injustos. Ouvindo Abraão, Deus
concordou em não trazer destruição se Ele encontrasse
lá dez pessoas justas. Infelizmente não havia nem dez
justos nas duas cidades, por isso foram destruídas. Mas
Deus poupou a família de Ló, que era um homem
justo.Deus tinha escolhido Abraão para ser uma bênção
para todos os povos. Ele contou Seu plano a Abraão para
provar seu coração (Gênesis 18:17-19). Será que Abraão
era a pessoa certa para ensinar seus descendentes o
caminho de Deus? A compaixão de Abraão e sua
preocupação com a justiça mostraram que sim.

      
      3. Isaque:
Quando tinha 40 anos, Isaque, o filho de Abraão, casou com Rebeca. Os dois se amavam muito mas tinham
um problema: Rebeca era estéril. Por isso, Isaque orou intercedendo por sua esposa (Gênesis 25:21). Levou 20
anos, mas finalmente Rebeca acabou por engravidar… e logo de gêmeos!Isaque sabia que Deus tinha poder
para dar8 um filho a Rebeca. Ele próprio tinha sido um milagre, nascendo quando Abraão tinha 100 e Sara 90!
Além disso, Deus tinha prometido abençoar seus descendentes. Por isso, ele orou com fé e Deus ouviu sua
intercessão. A espera não deve ter sido fácil mas Isaque não perdeu a esperança. No tempo certo, Deus
respondeu à sua intercessão.
     
 
   4. Paulo:
O apóstolo Paulo orava por todas as igrejas que tinha fundado em suas viagens missionárias. Ele também
orava por todos os cristãos que conhecia, porque amava seus irmãos em Cristo. Suas intercessões mostravam
seu amor e também ajudavam as igrejas espiritualmente, especialmente quando estavam passando por
dificuldades. Paulo intercedia pelas igrejas para que crescessem no conhecimento do evangelho, recebessem
as bênçãos de Deus e vivessem mais em conformidade com Jesus (Efésios 1:17-19). Suas intercessões foram
um exemplo de como nós também devemos orar uns pelos outros, para que a igreja cresça.  
                                                                                                                    
 
      5. Nós 
Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens;”
 1 Timóteo 2:1. 
 
Não existe um grupo específico na igreja de intercessão. Aqui na palavra de Deus não vemos que especifica
alguém ou um grupo, mas todos nós estamos inseridos dentro desse texto. Portanto independente de ser um
apóstolo, pastor, evangelistas, estratégico, embrionário ou discípulo, todos nós de devemos interceder.
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Palavra dos Apóstolos

INTERCESSÃO 2° Parte
 
 

A intercessão é uma parte muito importante da oração. 
Todos nós somos chamados para interceder em diversas situações. Quem intercede procura o

bem do outro. Na Bíblia temos vários exemplos de intercessão e podemos ver a diferença:
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O Jornal Online Aviva News sempre vem com notícias e informações
 verdadeiras e transparentes. 

E a cada semana mostramos uma realidade na coluna 
Saúde e Politica.

Aliado com os princípios da palavra de Deus com o Ministério do Avivamento, com a
ética e coerência de cidadão brasileiro e ainda mais sendo representantes do Reino de

Deus vamos passar pra você leitor, simplesmente a verdade, nada além da verdade.
''Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará" João 8:32 

Acompanhe agora as notícias de Saúde e Política:

O presidente Jair Bolsonaro não entrou em
uma aliança Mundial para o combate do
Covid-19, pois tem investido aqui dentro do
Brasil em medicamentos em prol da cura.
Também o Ministério da Saúde no Brasil está
monitorando nove ensaios clínicos que estão
sendo feitos no Brasil sobre medicamentos
promissores no tratamento à Covid-19,
entre eles a cloroquina e a hidroxicloroquina.
Vários centros de pesquisa no Brasil estão
envolvidos. O objetivo do governo é avaliar a
eficiência e a segurança desse tratamento.
 
 

Uma experiência na cidade de Floriano, que trata pacientes com sintomas leves da
covid-19, chama atenção da classe médica e do Ministério da Saúde.
Floriano foi uma das primeiras cidades no Brasil a ofertar na rede de Atenção Básica
do município a cloroquina e azitromicina, medicação utilizada no tratamento da
covid-19.
A Secretaria Municipal de Floriano, está distribuindo kit de hidroxicloroquina e
azitromicima para pacientes fazerem o tratamento em casa. Um total de 21 pacientes
estão sendo monitorados pela Secretaria Municipal de Saúde de Floriano e tem
conseguido bons resultados. 

O Hospital Regional Tibério Nunes, no Piauí,
registra a cura de oito pacientes com
Covid-19 à partir do uso de um coquetel
composto por hidroxicloroquina.
Os pacientes que deram entrada com
sintomas em fases iniciais da doença na
unidade hospitalar foram submetidos à
aplicação do coquetel e segundo o
oncologista Sabas Vieira, responderam de
maneira rápida e positiva. Graças à evolução
dos quadros clínicos eles não precisaram ser
encaminhados para Unidade de Terapia
Intensiva (UTI).
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Saúde e Política

Entenda a situação: Brasil não está ficando para trás

Como o Brasil não entrou na aliança, o embaixador norte-americano em Brasília,
Todd Chapman, disse em entrevista exclusiva ao Jornal da Record TV, que os
Estados Unidos vão ajudar o Brasil a superar a crise do coronavírus e mantêm o
apoio à entrada dos brasileiros na OCDE, grupo que reúne as economias mais
fortes do mundo.
 Experiência em Floriano distribui cloroquina e

trata 21 pacientes em casa com covid-19
 

E no Piauí pacientes com uso de cloroquina 

O casal foi diagnosticado em 22 de abril e
recebeu alta na última quinta-feira (7) /

Foto: Reprodução

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


AVIVA NEWS
Jornal Online

Já ficou impressionando ao ver um
alimento exótico e diferente?

Provavelmente sim. Mas sabia que
as frutas e vegetais da sua casa

também podem ser
surpreendentes. Por exemplo, já

percebeu como a cenoura se parece
com o olho e que a noz com o

cérebro humano. Veja 11 Alimentos
que se Parecem com os Órgãos.

 

 
 Na tarde desta segunda-feira(18), Câmara aprova lei que permite
a gestão de Bruno Covas (PSDB) antecipar feriados municipais,
criando feriadão de seis dias, começou nesta quarta feira (20)
para tentar aumentar o índice de isolamento na capital.
A prefeitura alterou um projeto de lei pautado para ser votado em
plenário nesta segunda-feira, e inclui um artigo que autoriza a
gestão antecipar os feriados enquanto a cidade estiver em estado
de emergência em razão da pandemia, com isso, Covas poderá
definir novas datas por meio de decreto.
 
Sendo assim, o feriado de corpus christi (celebrado em Junho)
será antecipado pra quarta feira (20). E o dia da consciência

negra (20 de Novembro) para dia (21) quinta-feira, e a
sexta-feira fica como ponto facultativo.

 

SENHORA DE 84 ANOS É CURADA DE CORONAVÍRUS
 

 
 

Senhora de 84 anos de vida foi curada do
coronavírus. A senhora apresentava sérios
problemas de saúde. Já havia sofrido 8
AVC'S, é hipertensa e diabética. Com todos
os parâmetros de uma pessoa que não
sobreviveria ao covid-19.
Sua filha paramédica agradeceu ao Senhor,
dizendo: “Glórias a Deus, glória a Ti
Senhor, agradeço ao Senhor todo poderoso
criador dos céus e da terra pela cura
milagrosa da minha mãe”.
Finalizou agradecendo todos os médicos.

 

A natureza do Criador
feita para a criatura 
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CÂMARA DE VEREADORES APROVA A
ANTECIPAÇÃO DE FERIADOS EM SP
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Á todos os profissionais da pedagogia,
deixamos nossas homenagens para vocês. 

Ser Pedagogo é poder contribuir para a
qualidade do ensino e aprendizado,

fortalecendo a construção do conhecimento.
O Pedagogo na sua maioria trabalha na área da

Pré Escola e Ensino fundamental.
Tento todo amor e carinho com cada
pequenino, passando conhecimento,

explorando a criatividade e dando suporte para
um engajamento para o futuro de cada criança

e adolescente. 
Todo nosso agradecimento á esses

profissionais!

Mas não podemos deixar também de
homenagear, nossos professores do ministério

infantil do Projeto Resgatando Crianças para
Jesus!

Que também não estão para traz na questão de
Educar, explorar a criatividade de cada criança

e adolescente e prepara los para o futuro. O
Professor do Ministério infantil ele vai além do

ensino, ele prepara a alma da criança para
receber aquilo que é eterno!

Feliz dia do

Pedagogo
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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
VOCE PODE ALCANÇAR MUITAS ALMAS E EXPANDIR O
REINO DE DEUS! VEJA AGORA ALGUMAS DAS FORMAS DE
EXPALAHAR A PALAVRA DE DEUS:

Lives, Posts, vídeos  e muitos mais.
incentive seus discípulos a se
conectarem ao máximo com a

pagina 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 conteúdo
abençoadíssimos para toda família.  

De 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,
comprogramações ao vivo das

9h as 18h. Mande seu
recadinho, grave  seu áudio.
Partícipe desta programação

abençoada. 
Mande o link para seus

contatos assim todos podem
ouvir e serem edificados

através da web radio! 

 ESPECIAL: COMO SER UM MISSIONÁRIO
 ATRAVÉS DAS REDES SOCIAIS 

 

Coluna Extra 

TV AVIVA NAÇÕES 
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