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Já não se fala, não se ouve e nem se lê sobre outro assunto. Diante da
pandemia do coronavírus e em meio a tantas fakes news, é hora de parar,
filtrar as informações relevantes e dar atenção ao que é preciso para não
deixar a ansiedade e o pânico disseminarem ainda mais a doença. Uma
das maneiras de abrandar os efeitos do coronavírus é manter o sistema
imunológico saudável. Para isso, a mente precisa estar livre de
preocupação excessiva já que isso interfere no funcionamento do
hipotálamo e pode reduzir o poder da nossa imunidade. Isso porque a
inquietação em demasia faz com que pensamentos recorrentes
aconteçam no cérebro na região do córtex pre-frontal e essa região tem
conexão direta com hipotálamo –uma estrutura cerebral profunda que
regula todas as funções vitais e também influencia na imunidade. Desta
forma, o pânico e a ansiedade excessiva com a situação podem provocar
comprometimento deste sistema e enfraquecer a resposta imunológica
natural. 
Imagina você assistindo TV, basta uma hora de notícias ruins recebendo
informações de mortes e tragédias, como fica sua imunidade?  O quanto é
importante não ficarmos presos no medo. As nossas emoções não afetam
só nosso humor ou nossa disposição, mas também exercem efeito direto
na imunidade e sobre o DNA. Como podemos fazer diante dessa situação
de medo? Confie em Deus.

Quando entregamos a Deus o controle das nossas vidas,
experimentamos uma paz que excede todo o entendimento
(Filipenses 4:7). E, quando experimentamos essa paz, o Espírito
Santo nos enche de esperança e nos mostra que nenhum mal dura
para sempre, e que Cristo, que é maior do que todas as coisas,
sempre estará ao nosso lado e lutará em nosso favor. Deus abençoe
a todos em nome de Jesus.
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No livro de 2 Crônicas capítulo 20  está escrito:
 "Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor"

 (2 Crônicas 20:3)

Isso mostra que Josafá, mesmo sendo o rei de Judá e tendo comunhão com
Deus, teve medo ao saber que seria atacado. Ou seja, ele era um homem
comum, que tinha sentimentos como qualquer um de nós. Por isso, o
primeiro passo de quem deseja receber a ajuda do Alto, é reconhecer os seus
medos e fraquezas, e isso não quer dizer que não temos fé.

Mantenha a confiança

O MEDO E A IMUNIDADE

Eu sei que o momento é de
preocupação  por causa do
coronavírus, mas a Bíblia nos
convida a manter uma
confiança inabalável no
Senhor, mesmo quando não
sabemos o que vem pela
frente.

E a paz de Deus, que excede todo
o entendimento, guardará os

vossos corações e os vossos
pensamentos em Cristo Jesus. 

 
Filipenses 4:7
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Cuidados na quarentena

Com todas as incertezas que o povo brasileiro esta tendo nesta Pandemia, uma
delas é, como podem sobreviver sem renda, sem trabalho, como cuidar de

suas famílias?
A realidade do Brasil sempre foi muito distante de muitos países

desenvolvidos, e sabemos que o Brasil á centenas de Comunidades de baixa
renda, sem contar nas cidades onde se encontra a miséria e escassez. 

O Jornal Online Aviva News hoje mostrará duas famílias com realidades
diferentes, porém enfrentam uma situação difícil com a Quarentena em 

São Paulo.
E queremos agradecer as famílias pelos seus relatos e por terem

disponibilizado para nós um pouquinho do seu dia a dia .
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Como a Quarentena mudou a rotina da Família Bezerra
Iraneide Santos Bezerra casada com o Leônidas Santos Bezerra e mãe de

quatro filhos, em sua casa moram no total oito pessoas contando com suas
duas irmãs.

 

Ao ser decretado isolamento em São Paulo, local onde residem, no bairro Jardim
Esmeralda - Zona Oeste, a rotina de todos mudou completamente e a preoucupação
nesta quarentena tem sido intensa, pois em seu lar tem suas duas filhas Marcelly
com 13 anos e Amanda de 11 anos que fazem parte do grupo de risco, e todo cuidado
neste momento é redobrado para que não ocorra contaminação em seu lar, sair de
casa somente quando necessário e mesmo assim ao retornar para sua casa, já não se
entra com sapatos e de imediato é realizado a higiene pessoal, sem contar que o uso
do álcool em gel para a família é bastante usado. Se por acaso alguém da família
ficar com gripe, já sabe que terá que ficar de máscara o tempo todo. 

Como  manter  a casa e a rotina com 4 crianças dentro de casa.
Tendo também sua filha Débora de
apenas 3 anos e seu filho Enzo de 8
anos, as atividades ficam por conta
das irmãs mais velhas e das 2 tias,
Tiely e Rosário que também moram
na casa, para poder entreter e deixar
um pouco mais leve o ambiente
familiar. As atividades de recreação
são feitas com as crianças que
também são orientadas através do
Projeto Resgatando Crianças para
Jesus. As divisões de tarefas dentro de
casa também é bem intenso pois são 8
pessoas morando no lar. É um grande
desafio para a família, manter e
sustentar todos dentro de casa
durante a  quarentena. 
 

Hoje sem poder sair para trabalhar, a rotina de Iraneide antes da pandemia não
era essa, ela saia todos os dias para trabalhar como diarista, cada dia em uma
casa diferente, Iraneide Relatou para o Jornal que os patrões de onde ela fazia
suas diárias estão depositando o valor mesmo eles não permitindo que ela vá
trabalhar e com isso vem conseguindo se manter neste momento tão delicado,
também agradece a ajuda da Associação Beneficente El Roi que vem contribuído
com doações de alimentos, frutas, legumes e verduras, doação esta que tem
ajudado muito em sua casa, quanto obter ajuda do governo que também foi umas
das perguntas feitas a ela, Iraneide fala que conseguiu se enquadrar no auxílio
emergencial pelo fato de ser autônoma e conseguiu esta ajuda.
Desta forma a ela vem conseguido manter o equilíbrio dentro do seu lar.
 

Como sustentar a família sem trabalho. 
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O Dólar fechou em queda em linha de
depreciação da moeda americana no
mundo. A queda do dólar é reflexo do
otimismo dos investidores com as
principais economias do mundo
deixando para trás os períodos mais
críticos do isolamento social. Neste
pregão, o dólar caiu 1,2% e fechou
cotado a 5,690 reais, enquanto o dólar
turismo recuou 1,2%, cotado a 5,92
reais.
 

Fátima Silva  é casada com o Carlos Silva e mãe de dois filhos, Thiago de 1 ano e 8
meses e Rowilson de 11  anos, atualmente residem na Comunidade da Ponta da
Praia, Vila Dalva - Zona Oeste em São Paulo. 
Antes deste Isolamento eles relatam com relação a renda familiar, antes da
pandemia não faltava para seu esposo que é um profissional liberal e hoje com este
isolamento social ele acaba trabalhando uma semana sim e outra não, Fatima disse
para o Jornal mesmo com menos serviços o dinheiro que entra não permite faltar
nada em seu lar,  também agradece a Associação Beneficente El Roi que tem
realizado doações de alimentos, frutas, legumes e verduras, e conseguiu receber o
auxílio emergencial do governo.
 

A empresa de lâmpadas Puro Lighting,
fabricante de lâmpadas ultravioletas
alega que o UVC é um dos três tipos de
luz que pode eliminar o covid-19, uma
vez que é potente contra outros tipos
de Vírus e bactérias.
O departamento de trânsito anuncia
um programa piloto usando estas
lâmpadas para matar o covid-19.
 

Metrô de Nova York vai usar luz
ultravioleta no combate ao

coronavírus
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Antes deste isolamento Fátima relata que não
trabalhava fora, porém tinha mais possibilidade
de interagir com seus filhos livremente, como por
exemplo levá-los para sair e brincar, mas já com o
isolamento ela não sai de casa com seus filhos e
fala da sua dificuldade em mantê-los dentro de
casa, afirma também seus filhos choram o dia
todo, principalmente o mais novo pelo fato de
querer correr o tempo todo, já o mais velho ela
fala que com ele acaba sendo mais maleável lidar
pois vai brincar um pouco na rua e logo após
entrar em casa vai direto fazer sua higiene pessoal
tomando todos os cuidados necessários.
 

Fátima assim como muitos, tem um familiar que faz parte do grupo de risco, ela
afirma que seu filho mais novo Thiago faz parte deste grupo e os cuidados que
estão tendo é de não sair de casa sem necessidade, lavando as mãos do Thiago
várias vezes no dia e usa o álcool em gel logo após, faz a limpeza da sua casa com
o álcool todos os dias e quando alguém precisa sair ao retornar de imediato fazem
sua higiene pessoal.
 

Os cuidados com quem é do grupo de Risco

Dificuldade de Manter as crianças dentro de Casa

Entrevista com a Família Silva 
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Uma fila formada em Genebra, a
segunda cidade mais cara do mundo e
no coração de um país com o maior PIB
per capita por comida chamou atenção.
A pandemia desnudou a pobreza
escondida nas sombras dos bancos,
hotéis de luxo de uma sociedade que
julgava que a miséria estava distante.
Todos os sábados entidades ligadas á
igrejas e ONGS se reúnem para
distribuir alimentos e itens básicos para
milhares de pessoas que diante a crise
perdeu sua única fonte de renda.
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O dia de Jerusalém (em hebraico: ירושלים יום
– Yom Yerushalayim) é um feriado
nacional em Israel onde se comemora a
reunificação de Jerusalém e o
estabelecimento do controle Israelense
sobre a chamada Cidade Velha de
Jerusalém (parte oriental), pelo calendário
judaico no dia 28 de Yiar que cairá no dia
22 de Maio e marca as comemorações pela
tomada e reunificação de Jerusalém, após a
famosa Guerra dos Seis Dias.
 

Neste próximo sábado (23) as equipes ganhar,
consolidar, treinar e enviar com a direção dos
Apóstolos Rowilson e Cristiane Oliveira
conduziram a vigília, tempo de milagres.
Momento aguardado por muitas pessoas que
esperam realmente por um milagre em suas
vidas e confiam que somente em Deus podem
obter esta graça, muitos com dificuldades que
aos olhos humanos não existem soluções, mas
Jesus com sua infinita bondade e misericórdia
reverte e demostra mais ainda seu amor e
cuidado com cada um dos seus filhos operando
o milagre em cada vida, cada lar, em cada local
que está sendo clamado por ele.
 
.
 

No último dia 20 na Coreia do Sul as
escolas foram reabertas após ter ficado
fechada por três meses.
Na cidade de Incheon, perto da capital
Seul, as aulas foram suspensas horas
depois que dois alunos foram
diagnosticados com Covid-19, todos os
alunos foram submetidos a checagem de
suas temperaturas, todos receberam
desinfetantes para lavarem as mãos e
foram obrigados a usar máscaras e as
carteiras dentro da sala de aula, foram
colocadas de uma forma com que todos
se mantivesse a distância estabelecida.
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Dia de comemoração em Jerusalém
 

Cidade sul-coreana reabre
escolas após três meses e

fecham horas depois
 Face obscura da Suíça acaba

sendo exposta por Covid-19
 

Eventos do Avivamento

Para aqueles que amam adorar,
exaltar ao Senhor tem uma ótima
oportunidade neste sábado, eu não
perderia se fosse você, então já
comece a convidar para esta Live
seus discípulos, amigos e
familiares e recebam o seu milagre
tão esperado.
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