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Palavra dos Apóstolos

Experiência com Espírito Santo 1° parte

Antes de receber o batismo do Espírito Santo, precisamos receber o Espírito
Santo (João 20:21,22). Como a terceira pessoa da Trindade Ele é o que nos

ajuda com orações, conselhos, direção, entendimento, etc.
No Antigo Testamento repousava em momentos específicos sobre homens e

mulheres de Deus, para tarefas especificas. Mas hoje é diferente! Quando
de forma verdadeira recebemos Jesus como salvador de nossa vida o
Espírito Santo vem fazer morada em nós, mas não é o batismo, essa

experiência do batismo vem com a busca intensa e com objetivo de nos
preparar melhor para levarmos o Evangelho com poder.

O Espírito Santo possui características próprias, com a missão de ser o
nosso mentor, isto é, nos dirigir, orientar e aconselhar Ele pode ser

chamado de:

1. Conselheiro (João 14.16,17);
 
 2. Espírito da verdade (João 15.26);
 
 3. Instrutor (Atos 13.2-4);
 
 4. Dirigente da Igreja (Atos 15.28);
 
 5. Intercessor (Romanos 8.26,27);
 
 6. Aquele que vocaciona (1 Coríntios 12.11).

Primeiramente, recebemos o selo do Espírito mediante a conversão. É a
presença dele em nossas vidas que nos torna legítimos filhos de Deus.

Sem arrependimento e o Santo Espírito, não há filiação (Efésios 1:13,14).
O Espírito Santo de Deus é maravilhoso. Ele é o selo da nossa redenção,
quem nos dirige, ensina, e intercede por nós junto ao coração de Deus

Pai. O Espírito de Deus é extremamente importante para a existência da
humanidade. Quando ele for tirado, o anticristo se manifestará e

governará o mundo. O principal objetivo do Espírito Santo é nos tornar
uma testemunha evidente do Evangelho de Jesus Cristo. Isso fica bem

claro na instrução do Senhor. É um revestimento de poder com um fim
determinado: a expansão do Rei do Reino ( Atos 1.8). 

Após o preenchimento do Espírito, Pedro e os Apóstolos 
começaram a ser movidos de uma forma sobrenatural e surpreendente.

Milagres extraordinários, conversões em massa, e uma poderosa e
convincente forma de pregar o Evangelho.
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O Governo de Bolsonaro tem se repercutido
no Brasil á fora. 
Sabemos que uma equipe não pode andar
dividida, cada membro de uma equipe, de
um time tem que andar de acordo com o
treinador, de acordo com o líder.
Bolsonaro por diversas vezes vem dizendo
que sua equipe tem que andar de acordo com
seus propósitos e visões.
Na última reunião de Bolsonaro com seus
ministros, reunião esta que repercutiu entre
as mídias, em um momento ele diz que quem
andar com ele, tem que andar de acordo com
os seus princípios " Brasil, Deus e família".
 
 
Por determinação do presidente Jair Bolsonaro, que tem defendido o uso
indiscriminado do medicamento em infectados pelo coronavírus, o Laboratório
Químico Farmacêutico do Exército (LQFEx) começou a produzir a cloroquina em
larga escala no dia 23 de Março, exatamente 52 dias atrás e antes mesmo de Teich
assumir a pasta.
A média da produção do laboratório do Exército era em torno de 200 e 250 mil
comprimidos a cada dois anos, já que ela era voltada ao consumo interno e para
combater a malária. A nova meta de produção, em meio à pandemia, é o de 1 milhão
de comprimidos por semana, e já superou os 500 mil a cada sete dias em Abril.
Em meio a isso, a produção em massa da cloroquina pelo Exército passou a receber
até a ajuda dos laboratórios químicos da Marinha e da Aeronáutica. 
 

 

Equipe da pasta defendeu recomendação da
cloroquina e da hidroxicloroquina para pacientes do
coronavírus e afirmou que estudo suspenso pela OMS
não servia de referência para nenhum país no mundo. 
A equipe do Ministério da Saúde reafirmou nesta
segunda-feira (25) a confiança no protocolo que
ampliou o uso dos medicamentos cloroquina e
hidroxicloroquina para pacientes do novo
coronavírus. 
No mesmo dia em que a Organização Mundial da
Saúde (OMS) determinou a paralisação de um estudo
com o medicamento para revisar a segurança dos
pacientes que usam a cloroquina, o Ministério
afirmou que acompanha com atenção os estudos
internacionais e mantém a liberação para que médicos
tenham autonomia para prescrever o medicamento.
 

O Jornal Online Aviva News vem trazendo uma série de assuntos sobre o
desenvolvimento do Brasil em meio a guerra do Coronavirus. E sempre temos como

objetivo passar a verdade, coerência e informações úteis e edificantes e que se alinhe
aos princípios da Palavra e ande de acordo com a Visão do ministério do Avivamento

para as Nações.
Fique agora com as últimas notícias do Brasil em meio a Guerra do Coronavirus:
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Saúde e Política

QUEM NÃO AJUNTA ESPALHA,
 QUEM NÃO É POR NÓS É CONTRA NÓS 

 

O DESENVOLVIMENTO DO BRASIL À FAVOR DA CURA
 

Temos segurança em nossa recomendação, diz
Ministério da Saúde sobre cloroquina
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O estado de São Paulo terá novas regras de
isolamento e deve iniciar a retomada gradual
de atividades a partir da próxima segunda-
feira (1°).
A proposta levará em conta as características
de cada cidade, e será anunciada oficialmente
nesta quarta-feira (27). Na data, o governo
também irá detalhar a proposta de retomada
econômica para o estado.
O plano prevê quatro etapas. As regiões serão
classificadas em fases de acordo com os
critérios definidos pela secretaria estadual da
Saúde e pelo Comitê de Contingência para
Coronavírus.
Pelo plano, só poderão iniciar a retomada das
atividades:
As cidades que tiverem taxa de isolamento de
pelo menos 55%;
As cidades que tiverem redução no número de
novos casos por 14 dias seguidos;
As cidades que mantiverem ocupação nos
leitos de UTI inferior a 60%.
 

 
 
O governador João Doria (PSDB) de São
Paulo disse na tarde desta segunda-feira
(25) em entrevista à GloboNews que não
pretende decretar neste momento no
estado o lockdown, versão mais rígida do
distanciamento social. Doria disse ainda
que a partir do dia 1º de Junho deverá
adotar a "quarentena inteligente", na qual
as medidas de isolamento social irão variar
a depender dos aspectos particulares de
cada região do estado. 

 

Quatro pacientes de UTI tiveram alta em SP com uso de
hidroxicloroquina 

 
 
 

Pelo menos quatro pacientes que estavam
na UTI em estado grave no Hospital
Igesp, em São Paulo, receberam alta após
sete dias de uso de hidroxicloroquina em
associação com outras medicações. De
acordo com Dante Senra, médico
cardiologista e coordenador das UTI's do
hospital, foram "avaliados
criteriosamente os protocolos
internacionais" e 12 altas hospitalares de
pacientes confirmados com coronavírus e
altamente suspeitos também foram
dadas.

 

O Estado de São Paulo terá novas regras de
isolamento e retomada gradual de atividade em Julho
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DORIA NEGA LOCKDOWN IMEDIATO E PROMETE
FLEXIBILIZAÇÃO DA QUARENTENA A PARTIR DE 1 DE JUNHO
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Se no dia a dia nós já estamos expostos a todo e qualquer tipo de doença,
quando o nosso organismo não está fortalecido acabamos ficando ainda mais
vulneráveis em nossa imunidade.
E quando nossa imunidade está baixa, ela é acompanhada por alguns sintomas
que podem passar despercebidos no nosso dia a dia. Podemos ver abaixo
alguns.  
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Cuidados com 
a sua saúde

  
Ter saúde é uma grande bênção. Quando temos o corpo saudável, temos mais força
para trabalhar, servir a Deus e desfrutar da vida. Deus tem poder para restaurar a
saúde de quem está doente. Quando temos saúde devemos ser gratos a Deus. Mas a
saúde não vale nada sem Jesus. A obediência a Deus é mais importante que a saúde
do corpo. Podemos encontrar na bíblia cuidados com a nossa saúde física, pois o
nosso corpo é templo do Espírito Santo.

 

Sua imunidade anda baixa? Ou,
independente da resposta, você não quer
dar chance para que nenhum mal afete a
sua saúde? Aposte em um prato de comida
bem equilibrado, principalmente com os
ingredientes certos. Os alimentos
verdadeiros são ricos em vitaminas,
minerais e outras substâncias que auxiliam
na manutenção do sistema imunológico.
Entretanto, também é importante manter
a imunidade alta, para que o organismo
consiga se defender do "ataque".

 Para isso, é bom manter uma alimentação
equilibrada, praticar exercícios
regularmente, dormir bem e hidratar-se.
A seguir, veja quais alimentos não podem
ficar de fora do cardápio para turbinar a
imunidade e fortalecê-la. 
Vale lembrar que estar com a imunidade
alta é um processo, não é algo que mude de
um dia para o outro. Mas se você não
costuma ingerir estes alimentos, esta é uma
grande oportunidade para você mudar seus
hábitos!
 

 
Pesquisadores:

Felipe Rodrigues
Ingrid Cristina 

Maria do Rosário 
Marina Antunes

 

Muitas pessoas na Bíblia sacrificaram sua
saúde e seu bem-estar por causa do
evangelho. Podemos encontrar na
passagem no evangelho de 3 João.
"Amado, oro para que você tenha boa
saúde e tudo corra bem, assim como vai
bem a sua alma. 3 João 1:2. 
O cuidado com o nosso corpo é essencial
para sermos fortes para servir o Senhor.

 

Saúde 
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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

página 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, com
programações ao vivo das 9h
as 18h. Mande seu recadinho,

grave  seu áudio. Participe
desta programação

abençoada. 
Mande o link para seus

contatos assim todos podem
ouvir e serem edificados

através da web rádio! 

 ESPECIAL: COMO SER UM MISSIONÁRIO
 ATRAVÉS DAS REDES SOCIAIS 
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