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 João 14:1-6 
Na casa de meu Pai (terceiro céu) 
 

Jesus não apenas afirma estar indo
para a casa do Pai, mas também
conforta seus discípulos dizendo que
na casa do Pai há muitas moradas.
Algumas pessoas pensam que Jesus,
ao falar sobre as muitas moradas
que há na casa do Pai, está se
referindo a um tipo de prédio com
vários quartos como se fosse uma
habitação coletiva.
Todavia, quando Jesus diz que “na
casa de meu Pai há muitas
moradas”, Ele simplesmente está
transmitindo a ideia de que no lugar
para onde Ele vai, isto é, junto do
Pai, há lugar não apenas para Ele,
mas para todos aqueles que creem
nele. Isso inclui não somente os
discípulos, mas todos os redimidos.
Essa promessa também é para nós,
para os que vivem para Ele. 

Em outras palavras, quando Jesus diz
“na casa de meu Pai há muitas
moradas”, e depois completa dizendo
“vou preparar-lhes lugar”, Ele está
indicando que sem sua morte,
ressurreição, ascensão e envio do
Espírito Santo como o outro Auxiliador
que aplica as bênçãos da redenção,
jamais haveria lugar para nós na casa
do Pai. Embora na casa do Pai existam
muitas moradas, nós nunca teríamos
condições de habitar nelas. Na verdade
nem mesmo poderíamos chegar até
elas.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mas felizmente Jesus se encarregou de
preparar o lugar para nós. Ele não
apenas nos mostra o caminho para a
casa do Pai, mas Ele próprio é esse
caminho (João 14:6). Além disso, Ele
também prometeu retornar e levar seu
povo para estar junto de si para
sempre (João 14:3). É por isso que a
frase “na casa de meu Pai há muitas
moradas” tem um significado tão
profundo para todos os que amam
verdadeiramente o Senhor.

Não há nenhuma contradição
nessas duas promessas. Na casa do
Pai há muitas moradas, e Jesus é
quem prepara o lugar para os que
são seus.
Não é correto pensar que Jesus foi
para a casa do Pai construir
moradas ou quartos que possam nos
acomodar. O texto é claro em dizer
que na casa do Pai há muitas
moradas, ou seja, as moradas já
existem. Além disso, o próprio Jesus
também disse que o lugar que os
benditos de Deus possuem por
herança já está pronto desde a
fundação do mundo (Mateus 25:34).

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

Palavra dos Apóstolos 

 

Jesus disse “na casa de
meu Pai há muitas

moradas”, mas também
disse que Ele próprio iria
preparar lugar para seu

povo (João 14:2,3).
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Notícias Internacionais

 
Aliança poderá 

ser renovada
 

Rota de seda ameaça política
 externa da China

 
China que possui um dos projetos de
infraestrutura mais ambiciosos, a Nova Rota de
Seda que foi lançada em 2013 pelo presidente Xi
Jinping com diversos programas de
desenvolvimento e investimento, incluindo
regiões da Ásia, Europa, África e América
Latina.
Para os críticos, é uma campanha para ajudar
expandir sua influência ao redor do mundo,
muitos países que tiveram empréstimos
volumosos da China e agora estão com
enormes dificuldades em quitar o débito, 

Pequim mesmo não tem condições de pagar,
atualmente alguns países e nações africanas
já pediram á China que adiasse ou até mesmo
perdoasse a dívidas que estão vencendo este
ano, mas a China acaba entrando em um
dilema com isso, caso perdoe as dívidas ela
poderá colocar seu próprio sistema financeiro
sob pressão e provocar em sua população uma
reação negativa e se cobra as dividas poderá
ter várias críticas pelo mundo principalmente
entre críticos que classificaram antes a
iniciativa Nova Rota da Seda como uma
"armadilha de dívida".

Foto: (designer gráfico Lígia Caetano)  Igreja
Evangélica Avivamento para as Nações 

Produção de Texto: Cátia Ramos 
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Vigília !!!

Putin com seus 67 anos não descarta esta
possibilidade de governar por mais seis
anos, e mais uma vez esta aliança poderá
ser renovada do próximo dia 01 Julho
podendo ele chegar ao poder por 36 anos.

Segundo Valery Gerasimov, Vice-chefe do
Estado-Maior de Kremlin afirma que, sem

Vladimir Putin no poder da Rússia, é a
mesma coisa de não existir uma Rússia, a

população que com o decorrer de muitos anos
vem reelegendo Putin para que ele

permaneça no poder.
 

Alta do Dólar
O dólar fechou em alta de 3,33%, cotado a

R$5,32 na venda, interrompendo uma
sequência  de três quedas consecutivas.

E acontecerá neste sábado a vigília com o
tema Terceiro Céu. 
Mais que uma vigília, será um derramar
do Espírito Santo, algo inexplicável aos
olhos humanos.
A abertura deste mover será com os
Apóstolos Rowilson e Cristiane Oliveira e
contará com algumas participações
especiais e internacional, com louvores,
testemunhos, ministração da palavra e
muito mais, tudo isso para encher mais
ainda sua lamparina com o azeite do
Senhor.
Eu se fosse você não perderia esta vigília,
mas não participe sozinho (a) convide
sua família, amigos e convoque sua célula
á estarem participando juntamente com
você.
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 fazia isso várias vezes durante o dia, na 14º
semana fez novamente o Usg e constatou
ainda a doença, ela então pegou aquele
resultado orou e falou para Deus que depois
de duas semanas iria realizar um novo Usg e
confiava no milagre que o Senhor poderia
fazer e para sua surpresa ao repetir o exame
após duas semanas, a médica estava
confusa e por fim afirmou que não havia
nada de Onfalocele, o bebê foi curado antes
mesmo de nascer, recebeu a restauração
ainda no ventre da sua mãe, todos ali da
equipe médica ficaram espantados ao
comparar os exames anteriores e o novo,
pois o defeito era enorme e por fim o
médico confirma que os três bebês estavam
100% saudáveis.
 

Rachel Jenkins e seu marido Anthony,
são pais de três filhos e no mês de Abril
receberam a notícia de que seriam pais
novamente e desta vez de trigêmeos,
desde então ela seguiu fazendo os
exames de acompanhamento e na 12º
semana de gestação Rachel, juntamente
com seu esposo receberam a notícia que
um dos bebês tinha um raro problema
congênito da parede abdominal
chamado “onfalocele” onde o intestino,
o fígado e, ocasionalmente, outros
órgãos, ficam fora do corpo. Os médicos
deram poucas esperanças ao casal e uma
lista enorme de complicações.  Os
médicos deram até mesmo a opção de
retirar um dos fetos, mas o casal decidiu
levar a gestação com os três e fazer os
acompanhamentos, imediatamente
Rachel pediu ajuda em oração para sua
família e todos os dias ela colocava as
mãos em sua barriga e orava pelos
bebês,
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Enquanto muitos países e pessoas tem o foco
na medicação hidroxicloroquina, a Bolívia
tem focado em investir em transfusões de
bolsas de plasma hiperimune dos pacientes
recuperados ao combate do novo
Coronavírus.
O líquido é extraído destes pacientes e a
grande maioria veio de voluntários, mas
famílias acabam oferecendo “recompensas
irregulares” como forma de incentivar a
população a doar, uma bolsa de plasma de
400ml de um destes paciente hiperimune
pode ter como recompensa todas suas contas
pagas que variam entre $2,500 á 15mil ou até
mesmo uma oportunidade de emprego e até
mesmo bolsa de estudos em faculdades.
Este tratamento de plasma na Bolívia é um
privilégio e tem como objetivo ajudar
famílias que não tem condições de pagar um
plano de saúde, pois a transfusão é cara, uma
atitude onde podemos ver a preocupação
com aqueles que não têm condições de pagar
por um tratamento e simplesmente são
vistos como pessoas, e importantes e não
descartáveis como em muitos lugares, onde
quem tem mais dinheiro é o mais favorecido.

 
Castigo ou 
consciência?

 Na cidade do Gómez Palácio, México
recentemente teve uma resposta não
violenta para as pessoas que burlam o
isolamento social, na cidade é
possível ver pessoas andando por
andar, desrespeitando e
principalmente não pensando no seu
próximo, vendo estes
comportamentos, os policiais
deteram onze adolescentes em uma
sanção executada no centro da cidade
e como punição foram obrigados a
prestar serviços públicos municipais,
munidos de vassouras, luvas e
máscaras estavam prontos para
exercer suas novas funções uma vez
que não conseguiram ficar em seus
lares. Esta atitude teve como princípio
trazer uma reflexão para as pessoas
que estavam agindo com
irresponsabilidade e até mesmo para
sua própria saúde.
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Foto:Guiame/Instagram/Rachel Jenkins) Fonte: Guiame 
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Deus sempre nos
 surpreende
 

Bolívia e um gesto de humanidade
 

  Imagem: AFP 
Fonte: Uol

Elaboração de Texto Cátia Ramos 
Pesquisa: Ev. Katia Cristina 

 

Imagem: Reprodução 
Fonte: Redação Conti outra
Pesquisa: Ev. Katia Cristina

Elaboração de Texto Cátia Ramos
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Google, Uber e Aple também estão no ramo. A
situação é que os automóveis do futuro (não tão
distante) vai além da velocidade, potência e
designers, áreas como conectividade (com o 5G),
em sensores de mapeamento, eletrificação e
inteligência artificial, o carro virou uma
"tecnologia".
 Mais do que isso: é a próxima tendência em
tecnologia que todos apostam na mudança. A
tendência é que os carros do futuro serão uma
máquina tecnológica ligada ao ser humano. Uma
das tecnologias apresentada pela LG, o
automóvel da companhia é um automóvel com
espaço para oito pessoas sentarem sem sequer
lugar para motorista, claro. Ele é visto como
uma solução para mobilidade e para
compartilhamento de veículos e pode ir parar
em empresas como a Uber no futuro. Conta com
reconhecimento facial por fora para liberar a
porta e, dentro, rola uma experiência
personalizada.
 

Imagens do satélite mostram uma nuvem de
poeira do deserto do Saara, Norte da África se
aproximando dos Estados Unidos, a nuvem
que está atravessando a atmosfera, a
milhares de metros acima do topical Oceano
Atlântico encobriu o Caribe, está próxima do
Sudeste dos Estados Unidos o que pode
agravar mais ainda a situação do
Coronavírus, a poeira pode agravar mais
ainda o sistema respiratório, e as pessoas que
já tem alguma dificuldade de respirar como é
o caso de pessoas com asma, bronquite,
pneumonia ou algum outro problema
respiratório devem ter os cuidados
redobrados, pois podem ter o agravamento
do quadro.

AVIVA NEWS
Em Janeiro deste ano uma nuvem de
gafanhotos invadiu a África Oriental e
desde então vem percorrendo por vários
lugares e nesta semana uma chuva de
gafanhoto deixou os produtores rurais na
Argentina assustados, o ministério da
agricultura declarou estado de emergência
fitossanitária nas áreas do Rio Grande do
Sul e Santa Catarina, os dois estados
devem ser os mais afetados pelos insetos.

A grande novidade  veio da Hyundai que, em
parceria com a Uber, mostrou um protótipo do
futuro "carro voador" prometido pelo aplicativo,
mais um helicóptero ou avião elétrico do que um
carro verdadeiro, na prática.
 
Assim como várias outras marcas que
apresentaram suas tecnologias para os carros do
futuro. Qual é sua opinião com tudo isso? Seria
uma realidade ou um sonho? 
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Nuvem de Gafanhotos

A nuvem que veio do Paraguai vem
avançando rápido e deixando todos os
produtores rurais preocupados, no
mapa mostram em uma faixa
vermelha as regiões do país que estão
em "perigo". Parte delas faz fronteira
com o Rio Grande do Sul.  

Mapa de alerta de gafanhotos – Fonte: Senasa Argentina 
Fonte: Guiame 

Reprodução de Texto e pesquisa: Cátia Ramos

Nuvem de Poeira
 do Saara

Essas plumas de tempestade são provocadas
por fortes tempestades de vento que cruzam
o deserto do Saara, a poeira entra no Oceano
Atlântico perto das ilhas de Cabo Verde,
dentro da Zona de convergência
Intertropical, onde os sistemas tropicais
costumam começar.

(Foto: Reuters) 
Fonte: Guiame/

 Reprodução de Texto e pesquisa: Cátia Ramos

Automóveis do futuro: Samsung, Sony e LG:  
Por que todo mundo quer fazer o "carro do
futuro"?

As marcas Samsung, Sony e LG são
mais conhecidas pelos lançamentos de
eletrodomésticos, TVs e celulares. Mas
nas feiras de tecnologia automotivas
essas grandes marcas estavam
presentes. Apresentaram diferentes
produtos relacionados à veículos,
sejam eles conceitos ou mais próximos
de virar realidade.

Fonte: UOL/  Matéria Jornalística e
 Produção de Texto Gabriela Machado 
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