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Uma Palavra Apostólica:
  A Crucificação de Cristo

pelo olhar da Medicina
 

Idosa de 97 anos recebe alta
hospitalar após se curar do

coronavírus.
 

Guedes sugere congelar
salários e uso de reservas

para abater dívida pública.
 

Crise do coronavírus vai
mudar o mundo do comércio.

 
7 Benefícios do ovo para a

saúde.
 
 
 
 

Ás Segundas FeirasPalavra dos Apóstolos

Notícias Internacionais  

Eventos do Avivamento

Notícias do Avivamento

Saúde e Política
HOJE: Ás Quartas Feiras 

Ás Sextas Feiras 

São Paulo, 15 de Abril de 2020 Quinta  Edição 

Cultura: Dica do JOAN

http://avivanacoes.com.br/
http://avivanacoes.com.br/
https://www.facebook.com/igrejaevangelicaaviva/
https://www.youtube.com/user/TvAvivaNacoes
https://www.instagram.com/igrejaavivanacoes/
http://app.mobileradio.com.br/app/WebRadioAvivaNacoes


AVIVA NEWS
Jornal Online

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

Palavra dos Apóstolos

A flagelação era uma preliminar legal para toda execução Romana. 
Despiam a parte superior do corpo da vítima, amarravam-na a um pilar pouco
elevado, com as costas encurvadas, de modo que ao descarregar os golpes sobre
ela nada perdessem de sua força. 
E golpeavam sem compaixão, sem misericórdia alguma.
O instrumento usual era um açoite curto (flagram ou flagellum) com várias cordas
ou correias de couro, às quais se atavam pequenas bolas de ferro ou pedacinhos
de ossos de ovelhas a vários intervalos durante o julgamento e persistirá até sua
crucificação.  
 
Quando os soldados açoitavam repetidamente e com todas as suas forças as costas
de sua vítima, as bolas de ferro causavam profundas contusões e hematomas. As
cordas de couro com os ossos de ovelha rasgavam a pele e o tecido celular
subcutâneo. Ao continuar os açoites, as lacerações cortavam até os músculos,
produzindo tiras sangrentas de carne rasgada. Criavam-se as condições para
produzir perda importante de líquidos (sangue e plasma). Através da Morte de
Jesus podemos ver a hostilidade do homem e o que são capazes de fazer.

A morte de Jesus analisada pela
medicina contemporânea.

Hoje em dia, com apoio dos conhecimentos da fisiopatologia do paciente
traumatizado, pode-se chegar a inferir as mudanças fisiológicas padecidas por Jesus

Cristo durante sua paixão e morte. Os relatos bíblicos da crucificação descritos
através dos evangelhos e a documentação científica a respeito, descrevem que
padeceu e sofreu o mais cruel dos castigos. O mais desumano e inclemente dos

tratamentos que pode receber um ser humano.
Descobrimentos arqueológicos relacionados com as práticas romanas da crucificação
oferecem informação valiosa que dá verdadeira força histórica à figura de Jesus e à

sua presença real na história do homem.

HORTO DAS OLIVEIRAS (GETSEMANI)
Os escritores sagrados descrevem a oração do
GETSEMANI com enérgicas expressões. 
O que foi vivido por Jesus antes de ser
aprisionado é citado como uma mescla
inexprimível de tristeza, de espanto, de tédio e
de fraqueza. 
Isto expressa uma pena moral que chegou ao
maior grau de sua intensidade. Foi tal o grau
de sofrimento moral, que apresentou como
manifestação somática, física, suor de sangue
(hematihidrosis ou hemohidrosis).

“Suor de sangue, que lhe
cobriu todo o corpo e

correu em grosas gotas
até a terra”. (Lc 22, 43).

Trata-se de caso incomum na prática médica.
Quando se apresenta, está associado a
desordens sangüíneas. Fisiologicamente é
devida à congestão vascular capilar e
hemorragias nas glândulas sudoríparas. A pele
se torna frágil e tenra. Depois desta primeira
situação ocasionada pela angústia intensa, é
submetido a um jejum que durará toda a noite.

FLAGELAÇÃO
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Covid-19: Alunos da rede municipal começam a
receber cartão cesta básica.

Prefeitura de São Paulo irá repassar R$ 24
milhões para famílias adquirirem alimentos

em casa. 
 
 

Empresa Alelo será responsável pela
gestão dos cartões. 
Valor faz parte do programa alimentação
escolar e será encaminhado para 350 mil
crianças matriculadas na rede municipal
de São Paulo. 
Para garantir a alimentação das crianças
em situação de vulnerabilidade social
enquanto perdurar a situação de
emergência em razão da pandemia do
covid-19 (coronavírus), a Prefeitura de
São Paulo já começou a distribuição do
“cartão alimentação.”

Saúde e Política

As famílias de 273 mil crianças
matriculadas na rede municipal em
situação de vulnerabilidade social e
cadastradas no programa Bolsa Família.
Além disso, 80 mil estudantes que
atendem os critérios do programa, mas
ainda não o recebem, serão beneficiados
com a iniciativa.
  Idosa de 97 anos recebe alta

hospitalar após se curar do
coronavírus.

 Uma aposentada de 97 anos recebeu alta
de um hospital privado na capital paulista
neste domingo (12), 
após ser curada do novo coronavírus
(Covid-19). 
Gina Dal Colleto é uma das pessoas mais
velhas a se curar da doença no Brasil.

 
“Ela estava muito fraca, com a oxigenação

em 75%, quando tem que ser no mínimo
93%. Trouxemos ela imediatamente para a

UTI, onde ficou por cinco dias”, 
 
 

explica Ludhmila Hajjar, cardiologista e
intensivista do Hospital Vila Nova Star.
Segundo a médica, a paciente foi tratada
com antibióticos, diuréticos, corticoide e
cloroquina. 

“A cloroquina foi usada por cinco dias,
com a paciente internada e sob uma

avaliação criteriosa de eventos adversos
que poderiam ser causados pelo

medicamento, e que felizmente não
aconteceram com esta paciente”.

Com seis netos e cinco bisnetos, a
nonagenária deixou o hospital sob aplausos
dos profissionais.

 Auxílio emergencial: Lista de
pagamentos desta semana até o

fim do mês.
 

O governo federal dividiu os pagamentos
em três grandes grupos para uma melhor
organização. Um dos grupos, portanto, é o
dos beneficiários do Bolsa Família e que
recebem menos do que o auxílio
emergencial. Ou seja, esses passarão a
receber os R$ 600 e não precisam fazer
cadastro, pois serão identificados
automaticamente e receberão o pagamento
de acordo com o calendário do Bolsa
Família.
BRASÍLIA - Sete em cada dez pessoas
registradas no Cadastro Único de
programas sociais serão beneficiadas com
esse auxílio. A informação é da Dataprev,
que enviou no último domingo, (12), o
resultado da análise à Caixa para o
pagamento.
 
 

 
Desse contingente, cerca de 9,6 milhões
são de inscritos no CadÚnico, mas não
beneficiários do Bolsa Família. Esses
brasileiros receberão a primeira parcela
já nesta semana, e a segunda parcela, no
fim de abril. A terceira parcela será paga
na última semana de maio.
Confira, então, mais abaixo a lista de
datas de pagamentos do auxílio
emergencial de R$ 600.
 
Para tirar todas as dúvidas e para ver a
tabela do calendário de pagamento
acesse agora mesmo clicando neste link:
 
http://www.caixa.gov.br/auxilio/Paginas
/default2.aspx
 
 
 
 

explica a intensivista.
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Ministério da Saúde libera mais R$
4 bilhões a estados e municípios

contra coronavírus.

O Ministério da Saúde liberou
mais R$ 4 bilhões a estados e
municípios para ações de
combate à covid-19. O valor é
um adicional ao que já
recebem para custeio de ações
e serviços relacionados à
saúde e pode ser utilizado
para compra de materiais e
insumos, abrir novos leitos e
custear profissionais.

 

De acordo com o ministro,
a primeira carga com 40
milhões de máscaras
vinda da China, de uma
compra de 240 milhões de
máscaras, chegou ao  país
na terça-feira, 14. O
esforço da equipe do
Ministério da Saúde é de
trazer 40 milhões por
semana. Um edital será
aberto para que empresas
interessadas em ofertar
esses insumos possam se
cadastrar.

 Governo de SP determina
contratação de 1185

profissionais de saúde
para reforçar assistência
aos casos de coronavírus.

 O governo de São Paulo
determinou a contratação de
1185 profissionais de saúde
para reforçar a assistência aos
casos de coronavírus nos 645
municípios do estado. A
medida foi anunciada pelo
governador João Doria (PSDB),
em coletiva de imprensa no
Palácio dos Bandeirantes, no
início da tarde desta segunda-
feira (13).

 

Segundo Doria, serão
chamados 260 profissionais
remanescentes de concursos
públicos, sendo 210
enfermeiros e 50
fisioterapeutas. Eles serão
convocados por meio de
publicação em Diário Oficial e
devem começar a trabalhar a
partir do dia 22 de abril.
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Guedes sugere congelar
salários e uso de reservas para

abater dívida pública.

 
 

O ministro Paulo Guedes (Economia)
defendeu em reunião com senadores neste
sábado (11) congelar os reajustes salariais de
servidores e o uso de recursos das reservas
internacionais do país. As medidas seriam
adotadas para abater a dívida pública que
deve aumentar com a expansão dos gastos
do governo para conter os efeitos da crise de
covid-19.
O Ministério da Economia disse que não vai
comentar. Um integrante da pasta disse que
o ministro falou o que sempre defendeu, que
os recursos poderiam reduzir a dívida.
 
 

A dívida bruta do governo geral
alcançou R$ 5,61 trilhões em fevereiro,
último dado disponível do Banco
Central. O volume corresponde a 76,5%
do PIB (Produto Interno Bruto). O
estoque das reservas internacionais
está em US$ 340 bilhões, o equivalente
a R$ 1,74 trilhão.
Guedes disse que seria um bom
momento para o congresso retomar o
debate e aprovar algumas reformas que
facilitariam a saída da crise, com os
novos Marcos do Saneamento; do Setor
Elétrico e das Partilhas e Concessões.

 
Crise do coronavírus vai

mudar o mundo do
comércio.

 
 
A maioria dos chefes e trabalhadores já
passaram por crises econômicas antes.
 Eles sabem que cada vez a agonia é diferente e
que em cada uma delas os empreendedores e
as empresas se adaptam e se recuperam. 
Mesmo assim, o choque que atinge o mundo
dos negócios é assustador. Com países que
respondem por mais de 50% do PIB mundial
em confinamento, o colapso na atividade
comercial é mais grave que nas recessões
anteriores.
O caminho de saída do isolamento será
precário, com consumidores apreensivos, um
ritmo de parada inicial que inibe a eficiência e
novos protocolos de saúde complicados.

 

7 Benefícios do ovo para
a saúde.

 O ovo é um alimento rico em proteínas,
vitaminas e minerais, trazendo
benefícios para a saúde como:

 •Fortalecer os músculos e favorecer o
crescimento, por ter a clara rica em
proteínas;
•Manter a saúde das células e do
cérebro, por conter colina;
•Prevenir catarata e perda da visão, por
conter vitamina A, luteína e zeaxantina,
substâncias essenciais para a saúde dos
olhos;
 

Ajudar no emagrecimento, por ser rico
em proteínas e por dar a sensação de
saciedade após a refeição;
•Manter a saúde dos osso, por conter
cálcio e fósforo;
•Prevenir anemia, por conter ferro;
•Fortalecer o sistema nervoso e
aumentar a produção de sangue, por
conter vitamina B12.

E a longo prazo, as empresas que
sobreviverem terão que dominar
um novo cenário, à medida que a
crise e a resposta a ela
acelerarem três tendências: uma
adoção energizante de novas
tecnologias, um recuo inevitável
das cadeias globais de
suprimentos e uma preocupante
ascensão dos oligopólios bem
conectados.
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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!
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Live no Facebook
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