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Novidade 

Você  viu esse post?
Então comente, curta
e compartilhe. 
Queremos também
que você faça parte
desse jornal. 
Dê sua opnião,  seu
pocisionamento e
testemunhos.
 

Deixe lá seu recadinho.
Isso mesmo, interaja conosco!
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Paulo continua com citações de
pessoas, mais de 500 ao todo, que
viram Jesus depois da sua
ressurreição. Quando ele escreveu, a
maioria dessas testemunhas estava
viva, e assim qualquer um poderia
confirmar as afirmações de Paulo
com testemunhas oculares. Além de
provar a sua ressurreição, Jesus agiu
durante um período de quarenta dias
para preparar seus apóstolos para
sua missão de levar a mensagem do
evangelho ao mundo. 
O final de cada um dos quatro
registros da vida de Jesus na Bíblia
(Mateus, Marcos, Lucas e João)
descreve a interação de Jesus com os
apóstolos depois da ressurreição.
 
 

Três dias depois da crucificação de
Jesus, seu túmulo foi encontrado vazio. 
 Esse fato é fundamental para a fé dos
cristãos, que servem um Senhor que
venceu a morte e o pecado que trouxe a
morte ao mundo. 
A ressurreição de Jesus distingue o
cristianismo de outras religiões que
honram profetas ou outros líderes até
com visitas aos seus túmulos. 
O fundamento do cristianismo não está
no sepulcro, mas na exaltação de Jesus
Cristo depois de ressurgir.

“Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho
que vos anunciei, o qual recebestes e no
qual ainda perseverais; por ele também
sois salvos, se retiverdes a palavra tal

como vo-la preguei, a menos que tenhais
crido em vão. Antes de tudo, vos

entreguei o que também recebi: que
Cristo morreu pelos nossos pecados,

segundo as Escrituras, e que foi sepultado
e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as

Escrituras” 
(1 Coríntios 15:1-4).

Palavra dos Apóstolos

Depois da sua ressurreição, Jesus
apareceu a centenas de pessoas.
Paulo resumiu os fatos principais
do evangelho e o acesso dos
cristãos primitivos às evidências:

Os quarenta dias de Jesus depois da ressurreição
É interessante observar a frequência dos períodos de quarenta dias ou

anos nas Escrituras.  Em artigos recentes, temos observado vários
exemplos do Antigo e do Novo Testamento.  Chegamos ao último

exemplo dessa série, o período que Jesus passou com os apóstolos
entre sua ressurreição e ascensão.

“A estes [apóstolos] também, depois de
ter padecido, se apresentou vivo, com

muitas provas incontestáveis,
aparecendo-lhes durante quarenta dias

e falando das coisas concernentes ao
reino de Deus” (Atos 1:3).

Atos dos Apóstolos, o livro que
acompanha o desenvolvimento da igreja
durante as primeiras três décadas,
começa onde os Evangelhos terminam,
comentando sobre os quarenta dias que
Jesus passou com eles:

Boas Novas 
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Esta mensagem não é uma mera
declaração de um fato
acadêmico. Os ouvintes devem
reagir. 
Jesus disse que a resposta
adequada seria crer e se tornar
discípulos dele, sendo batizados
para o perdão dos pecados e
assumindo o compromisso de
submissão a ele. 
Ele disse aos apóstolos:

“Ide, portanto, fazei discípulos de
todas as nações, batizando-os em

nome do Pai, e do Filho e do
Espírito Santo; ensinando-os a

guardar todas as coisas que vos
tenho ordenado” (Mateus 28:18-

20); “Quem crer e for batizado
será salvo; quem, porém, não crer
será condenado” (Marcos 16:16).

 
 
 
A partir daquele dia, Pedro e os
outros apóstolos não mediram
esforços na obediência ao
Senhor Jesus. Pregaram o
evangelho com confiança e
fidelidade até o fim da sua vida
e deixaram um legado e chegou
até nós.

Eles levariam ao mundo a
mensagem da soberania de Jesus,
que exerce autoridade absoluta
sobre o céu e a terra (Mateus
28:18). 
Assim Pedro pregou em Jerusalém
logo após a ascensão de Jesus:

Ele instruiu os apóstolos sobre seu trabalho, que iniciaria com a
vinda do Espírito Santo sobre eles em Jerusalém.
 Essa promessa foi cumprida pouco tempo depois da ascensão de
Jesus no dia de Pentecostes (Atos 2:1-4).
O trabalho deles teria uma progressão geográfica, começando em
Jerusalém e se estendendo até “toda a Judeia e Samaria e até aos
confins da terra” (Atos 1:8).
 A mensagem pregada teria dois elementos principais: a posição
de Jesus como Rei e Senhor, e a resposta adequada dos homens
pecadores.

Pedro foi fiel no seu trabalho.
Quando seus ouvintes foram
persuadidos do seu pecado e da
necessidade do perdão, perguntaram: 
 

“Esteja absolutamente
certa, pois, toda a casa de
Israel de que a este Jesus,

que vós crucificastes, Deus
o fez Senhor e Cristo” 

(Atos 2:36).

“Que faremos?” Pedro respondeu:
“Arrependei-vos e cada um de vós

seja batizado em nome de Jesus
Cristo para remissão dos vossos
pecados, e recebereis o dom do

Espírito Santo”
(Atos 2:37-38).
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 “É hora de salvar vidas" 
Essa é a frase que mais ouvimos dos governantes nas notícias  referente ao

combate do Coronavírus.  Como essa e como também os discursos que
dizem: “o povo é o que mais importa.”

Nessas últimas semanas, desde o início da quarentena no Brasil, além de
enfrentarmos a guerra do Coranavírus o povo brasileiro tem enfrentado
guerras internas no seu país politicamente. Sem defender qualquer lado,

queremos nessa matéria te conscientizar para se posicionar como cidadão
brasileiro e encarar com firmeza esta situação. 

Fique agora com notícias de Saúde e Política que te conscientizará mais
sobre a sua Nação e situação atual;

 
 

Em relação a miséria o Brasil alcança
recorde de 13,5 milhões de pessoas
que vivem na miséria, diz IBGE. O
Brasil atingiu nível recorde de
pessoas vivendo em condições de
miséria no ano 2018, contingente
maior do que toda a população da
Bolívia.
Há mais ou menos 829 brasileiros
morrem diariamente em hospitais
públicos e privados por falhas que
poderiam ser evitadas, segundo o
Anuário da Segurança Assistencial
Hospitalar no Brasil, realizado pelo
IESS (Instituto de Estudos de Saúde
Suplementar), em 2016, 302.610
brasileiros morreram em hospitais
como consequência de um "evento
adverso".

 

Pelos dados do IBGE e do Ministério
da Saúde a fome no País mata em
torno de 15 pessoas por dia, mais de
5,2 milhões de brasileiros ao ano
 ( últimos dados disponíveis) ,
passaram um dia inteiro ou mais dias
sem consumir alimentos ao longo do
ano, há, também, números do IBGE
que confirmam a situação de
insegurança alimentar no país (com
dados de 2013) 7,2 milhões de
pessoas.

 

Podemos ver aqui um amplo número de
mortes apenas por três situações
existentes reais no país.
Com a Pandemia sendo “politizada” e
passada para o povo em forma de
pânico e alarmante pelas mídias,
claramente entendemos que, se o povo
que mais importa, cadê toda essa
comoção nos anos anteriores? Onde
estão os grandes discursos pela
melhoria da Saúde pública do País,
onde estão os bilhões de investimentos
para o povo, se sempre existe mortes
antes mesmo da pandemia?

 

Brasil tem 23 mil pacientes
recuperados; 57% dos casos. A taxa de
curados oficial no país é muito
superior à mundial, de 25%.
De acordo com o Ministério da Saúde,
22.991 pacientes infectados por
coronavírus no Brasil estão
recuperados. O número representa
56,7% dos casos confirmados da
doença. Até segunda-feira (20), o país
tinha 40.581 casos e 2.575 óbitos
confirmados por Covid-19, doença
causada pelo novo coronavírus.

 

 
FOME, MISÉRIA E MAL GESTÃO DA SAÚDE
PÚBLICA NO PAÍS MATA MAIS QUE COVID 19 

 

Curas da 
Covid 19 no Brasil

Saúde e Política
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Em Favor à Vida 

 
 

O presidente Jair Bolsonaro
compareceu, neste sábado (18), 
a uma manifestação contra o aborto
em Brasília, no Distrito Federal.
Manifestantes se reuniram em
frente ao Palácio do Planalto, para
evitar aglomerações, e estenderam
faixas contra o aborto ajoelhados.
Alguns deles usavam máscaras. 
A manifestação foi transmitida ao
vivo pela internet.
Os ativistas protestaram contra a
Ação Direta de
Inconstitucionalidade 5581, em
apreciação no Supremo Tribunal
Federal, que permitiria o aborto em
casos de mulheres com zika. 
 

 

 
As complicações mais graves do zika
costumam ser causados durante a
gravidez, os sintomas nas gestantes são
muito parecidos com os do resto da
população. 
Estamos falando de febre, dor de cabeça,
vermelhidão nos olhos, dor e inchaço
nas articulações e manchas vermelhas
que coçam.
A questão é que, em 80% dos casos, os
sinais da infecção não se manifestam.
 E mesmo nesses episódios
assintomáticos para a mãe, os bebês
podem desenvolver microcefalia e
outros problemas de desenvolvimento.
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Testemunho de Cura: Não ao
aborto e Sim a vida!

Há quase 14 anos, quando estava
grávida, contraí citomegalovirus, um
vírus que pode trazer consequências
sérias para o bebê. Fui aconselhada
por uma infectologista a
interromper a gestação, mas lancei
minha confiança no Deus que me deu
o dom da maternidade.
Mesmo sabendo que minha filha
poderia nascer cega, surda, sem
algum dos membros que ainda não
estavam formados, pois eu ainda
estava no início da gestação,
permaneci firme e lutei contra as
probabilidades. Minha filha linda,
hoje com 13 para 14 anos, nasceu
com 33 semanas de gestação.
 A sequela da doença foi uma
paralisia cerebral, mas isso não a
impede de ser feliz, de conviver com
os amigos e ser uma aluna nota 10,
pois é muito inteligente e
esforçada. 
Ela foi considerada um milagre e
lutou para viver. Linda demais!
Maria Eduarda faz tratamento
desde que nasceu. Sua infância foi e
tem sido em clínicas de fisioterapia
e terapia ocupacional. 
 

Ela já passou por três cirurgias, a
última com sete horas de duração.
Quando ainda era bebê, foi diversas
vezes desacreditada pela medicina
quanto as suas capacidades, mas
Deus sempre nos surpreendeu.
Hoje, sou mãe de três milagres e
extremamente feliz por ter sido
escolhida para ser uma mãe
especial. Deus cuida de tudo!
Se você, hoje, encontra-se nessas
condições, seja pelo Zika vírus ou
qualquer anomalia de seu filho, dê
a ele o direito de nascer, mesmo que
seja por algumas horas. Você não
vai se arrepender, pois somos nós
os maiores ganhadores por termos
filhos especiais. Sou feliz e
realizada!
 
 

Fonte: Formação Canção Nova 
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Bolsonaro fala sobre as novas
medidas do novo Ministro da Saúde 

 "O que eu conversei ao longo
desse tempo com o oncologista

doutor Nelson Teich, ao meu
lado, que ele entendesse o
problema como um todo"

 
 disse Bolsonaro em pronunciamento

no Palácio do Planalto. 

"Junto com o vírus veio uma
verdadeira máquina de moer

empregos... O que eu conversei
com o doutor Nelson é que
gradativamente temos de

reabrir os empregos no Brasil"
 

Afirmou no pronunciamento,
Bolsonaro disse ainda que teve uma
conversa "produtiva" e "cordial" com

Mandetta e que a saída do ministro se
deu por "um divórcio consensual".

 
Em seu pronunciamento na posse
de Teich, Jair Bolsonaro repetiu a
expressão utilizada na fala após
demitir Mandetta, a de que é
necessário “abrir o emprego” no
país para atenuar o impacto
econômico da pandemia.
O ministro da Saúde, Nelson
Teich, será exposto hoje, nesta
quarta-feira pela primeira vez a
uma entrevista coletiva, na qual a
autoridade é sabatinada ao vivo
por repórteres.

 
No dia 23 receberão os nascidos nos
meses de Janeiro e Fevereiro. 
No dia 24, quem nasceu em Março 
e Abril e assim por diante.
Segundo o presidente da Caixa, 
Pedro Guimarães, mesmo quem teve
algum problema e receba a 
primeira parcela até 
quarta-feira (22), vai receber
 a segunda parcela a partir de 
quinta (23).

 

Caixa antecipa 2ª parcela do auxílio
emergencial sem ter concluído
pagamento da 1ª parcela. Novos
recursos estarão disponíveis a partir
de quinta (23) e quem ainda não
conseguiu receber poderá ter dois
pagamentos ao mesmo tempo.
A segunda parcela do benefício, que
estava prevista para ser paga para
trabalhadores informais e
participantes do cadastro único no
dia 27 de abril, começará a ser paga
no próximo dia 23 de abril.
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Em live ao lado do presidente,
Nelson Teich, no entanto, evitou
falar em interrupção imediata
do isolamento social, como
defende Bolsonaro, e disse que 

“a gente vai ter que discutir,
sim, como é que vai ser a vida

das pessoas. 
Prefiro falar em discussão da
vida do que falar em discutir
economia e emprego, porque
pode dar uma conotação um

pouco marcada”.
 Auxílio Emergencial 

Fonte: Noticias Uol e Veja.

 

Fonte: O vale e Folha.
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O Brasil é um País muito vasto e de diversas realidades diferentes,
de uma cidade pra outra tem muita diferença, entre cultura,
costumes, podemos também dizer em economias diferentes.
Será que podemos exigir do governo um método de medidas nesta
Pandemia as mesmas medidas feitas por exemplo nos países da
Alemanha, Itália ou França até mesmo na China?

 

O Jornal Online Aviva News tem sua posição alinhada com o
 Ministério Avivamento para as Nações.

Nós temos propriedade em se posicionar, pois somos povo de Deus 
e além disso convivemos diariamente com a realidade do povo das

comunidades e bairros mais simples. 
Cada País tem sua realidade.

 Cada casa tem suas medidas para sobreviver.
 

Países              Habitantes        Economia               Hanking
 Econômico

Itália
 
França

 
Alemanha 
 
China 
 
Brasil

2.084.882
  US$ × 1000000
 
 2.778.892
US$ x10000007°
 
      3.949.549
US$ x1000000
 
13.608.152
US$ x1000000
 
1.868.613
US$ x1000000
 
 
 
 
 
 
 
 

8°
 

7°
        

 
4°
 

      
 2°
     
 9°

 
 

60.550.092
 
 

65.129.731
 

83.124.413
 
 

1.427.647.789
 
 

209.469.320
 
 

 

Não podemos generalizar e querer as
mesmas medidas para uma realidade
diferente que é no Brasil.
 
Podemos pegar exemplos e algumas
formas para trabalhar em cima daquilo
que outros países fizeram, sim podemos,
mas precisamos ter uma visão mais
ampla sobre isso.
Querido leitor, tenham em suas mãos
fatos, realidade e coesão,
 e aqui no  JOAN e no Ministério 
Aviva Nações você terá.
E queremos também sua opinião,
comente sobre tudo isso em nossa página
no facebook, dê seu depoimento em
nosso post, interaja conosco, pois sua voz
aqui, será ouvida ou melhor dizendo,
lida! 
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Pesquisadores:
Felipe Rodrigues
Ingrid Cristina 

Maria do Rosário 
Marina Antunes

Como na tabela podemos ver que
não tem como comparar um país
com o outro, somente em 2
categorias observa se que são
realidades totalmente distintas.
Então como podemos comparar
mortalidades da Pandemia, pico
dos contágios, valor de auxílio
emergencial, medidas de
contenção?  

(foto simbolizando os países que
caberiam em números de população

dentro do nosso próprio país) 
 

(Tabela feita com pesquisa no site IBGE PAÍSES)
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Com a nova rotina do nosso dia ao qual estamos
enfrentando, a igreja Evangélica Avivamento para as
Nações oferece um banquete espiritual.  Notícias e
Entretenimento para você e sua família. Fique agora
com os links de todas as nossas plataformas digitais e
tenha também notícias e novidades das mais novas
plataformas:

Com as rotinas mudadas em nosso dia
a dia, a Igreja Evangélica Avivamento
para as Nações está proporcionando

cultos ao vivo pela plataforma
de lives do facebook da igreja. 

Com os Apóstolos Rowilson e Cristiane
Oliveira trazendo uma palavra de

fé, oração e muita mais.
              click na foto e acesse já!

RÁDIO WEB
 AVIVA NAÇÕES

A web rádio também contará com
programação especial:

com notícias, informação, palavra
de Deus e louvor, para trazer tudo
que você e sua alma precisam no

dia. 
    " WEB  RÁDIO AVIVA  NAÇÕES,  
     24 hrs sintonizando você na     

 presença de Deus ".

O canal que oferece vídeos
como: 

Programa transformando
vidas, Vídeos para jovens,

Conteúdo infantil,
Documentários 
e muito mais. 

Acesse clicando na foto e fique por dentro!

RÁDIO WEB
 AVIVA NAÇÕES

Live no Facebook
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Últimas notícias do Brasil,
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