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SER MÃE é MUITO MAIS 
qUE GERAR UM fIlhO  

SER MÃE é DOAR-SE INTEIRAMENTE, 
INCONDICIONAlMENTE



Ser mãe é muito mais que gerar um filho ou carregar um novo ser 
dentro de si. É misturar sua vida com outra vida diferente. Ser mãe é 
doar-se inteiramente, incondicionalmente, entregar-se sem reservas, 
correndo riscos para que o fruto do seu amor seja protegido e guar-
dado do mal. Ser mãe é ser ensinadora, intercessora e protetora. Ser 
mãe é celebrar com os filhos as suas mais risonhas vitórias e chorar 
com eles as suas mais amargas tristezas. Ser mãe é ser um vaso de 
honra nas mãos de Deus para edificar uma família sólida, lançar os 
fundamentos de uma sociedade mais justa e construir os alicerces de 
uma grande nação. 
A Bíblia faz referência a muitas mães que deixaram um extraordinário 
legado para todos, em todo o tempo. 

Joquebede não desistiu de Moisés, seu filho, mesmo estando ele sen-
tenciado à morte antes de nascer. Deus a honrou e esse filho, tirado 
das águas, foi o libertador do seu povo.

Ana orou e chorou por Samuel, seu filho, antes dele ser concebido e 
consagrou-o a Deus depois de nascido para vir a ser o maior profeta, 
sacerdote e juiz de sua geração. 

Abigail lutou bravamente pela sua casa e livrou seus filhos de grande 
tragédia, conjugando firmeza e doçura, destreza e prudência. 

Vida Nova permanece lançando as redes como Jesus mandou. Continuemos firmes, 
lançando a semente que é a Palavra de Deus!
Pela meditação na Palavra, seu conhecimento é elevado.
Pela meditação na Palavra, sua memória é fortalecida.
Pela meditação na Palavra, seu coração é aquecido.
Pela meditação na Palavra, você será libertado dos pensamentos pecaminosos.
Pela meditação na Palavra, seu coração estará sintonizado com todos os deveres.
Pela meditação na Palavra, você crescerá em graça.
Meditando, você preencherá todas as fendas e vazios de tua vida e saberá como gastar 
seu tempo livre de maneira lucrativa.
Meditando, você tirará o bem do mal.
Meditando, você conversará com Deus e desfrutará de Deus.

PASTORES

PRESBÍTEROS

DIÁCONOS

MISSIONÁRIOS

Ceny Tavares - Senior Pastor | Bruno Ferreira - Assistent Pastor
Victor Queiroz - Music Ministry

Francisco Saraiva
Gildo Vieira
Nilton Barbosa
Sérgio Vasconcelos
Xermã Palmares

Brasil:
Casa Maria e Marta/Edméia Williams
Jones Cruz/Rosimeire Jocimar
Rossana/Ronaldo Lindório

Canadá
Carlos e Meire (Edmonton)

Romênia:
Irene e Kristnel

Niger:
Michel Lucena, Woba, Boukari,
Harouna Timegou, Omar e Paul

Edivânio Ferreira
Glauco Aguiar
Jadir Ferreira
Janessa Scardelai
Marcelo de Lima
Simone Cecim
Tallyzia de Oliveira
William Berbert

CUlTOS ON-lINE! 

Rispa protegeu seus filhos mesmo depois de mortos e suportou, com 
bravura, o calor do dia e o frio da noite até que eles recebessem um 
sepultamento digno. 

Eunice educou Timóteo nas Sagradas Escrituras, dando-lhe o leite da 
piedade desde sua mais tenra idade, e este jovem veio a ser um grande 
cooperador do apóstolo Paulo, o maior bandeirante do Cristianismo. 

Maria foi a bem-aventurada entre as mulheres porque foi escolhida 
para ser mãe de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
 
Congratulamo-nos com todo entusiasmo com as conquistas das mulhe-
res em nosso tempo. Por muitos séculos elas tiveram seus direitos cer-
ceados. Porém, nenhum sucesso da mulher compensa o seu fracasso 
como mãe. Nenhum posto é mais elevado para uma mulher do que o 
ministério de mãe. Nenhum trabalho é mais importante para a socieda-
de que o exercício pleno da maternidade. Mãe é uma palavra pequeni-
na, cujo significado daria para escrever livros que encheriam o mundo. 
A mãe cristã é aquela que ora constantemente pelos filhos, acompanha
-os com carinho, orienta-os com toda a direção do Espírito Santo e dis-
ciplina-os com amor que vem do Senhor. É aquela que não abre mão de 
vê-los aos pés do Senhor, se derrama por eles, prega para eles como nin-
guém, até vê-los salvos, selados por Deus e levantados como colunas do 
santuário de Deus, sendo vasos de honra nas mãos do Senhor. Oh, que 
as mães sejam sempre mestras do bem, guerreiras de oração, missioná-
rias incansáveis dentro de sua família, a fim de que tempos 
de refrigério venham da parte do Senhor sobre a igreja, 
trazendo-nos um poderoso reavivamento espiritual! 
Que neste dia nos unamos num grande coral de ale-
luias e glórias ao Deus que nos concedeu tão magní-
fico e extraordinário privilégio. Sejamos filhos gra-
tos e glorifiquemos a Deus pela 
vida das mães, todos os dias. 

DIA DE AGRADECER  
A DEUS PElA VIDA DAS MÃES!



www.vidanova.ca
@vidanovatoronto

“Trazei todos os dízimos à casa do tesouro...” Malaquias 3:10. Devolver a Deus o que é de Deus não é uma taxação, como as do governo. É um princípio que nos cumula de todas 
as bênçãos oriundas do trono da graça do Senhor que dá a vida, respiração, saúde, prosperidade e tudo mais. Viver o sobrenatural é lançar a semente do amor, perdão, obediên-
cia, alegria, comunhão, dízimos, ofertas, generosidade, e tudo que é bom, perfeito e agradável. Entregar a parte do Senhor com alegria, redunda em bênçãos sem medida. Como 
ofertar e entregar os dízimos: Através de um  E-transfer na conta da Igreja Vida Nova, envio de cheque pelo correio para o endereço da igreja, ou na caixa de correio, indicado na 
entrada do templo, a qualquer momento. O suprimento de Deus, mesmo em tempos de pandemia, está absolutamente garantido por suas promessas fiéis e verdadeiras.

SEGUNDA A SEXTA-FEIRA
6:15 am - Oração Manhã 
com Jesus

QUARTA-FEIRA
7:30 pm
Academia Bíblica AO VIVO!

SEXTA-FEIRA
7:30 pm 
SEXTA DA VITÓRIA - AO VIVO
Todos estão convidados a 
participar!   

DÍZIMOS E OfERTAS | PERMANEÇAMOS fIRMES!   
(donation@vidanova.ca)

AGENDA SEMANAl

ESCAlAS

ANIVERSARIANTES

Diaconal

Tradução

Culto Infantil

MAIO
Semana 2 - 9 a 15 de Maio
DOMINGO: Edivânio, 
Janessa, Jadir, Willian
QUARTA: Willian, Jadir
SEXTA: Edivânio, Janessa 

Semana 3 - 16 a 22 de Maio
DOMINGO: Glauco, Tallyzia, 
Simone, Marcelo
QUARTA:  Marcelo, Tallyzia
SEXTA: Glauco, Simone

“Elevo os meus olhos para os montes; de onde me vem o so-
corro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. 
Salmos 121:1. 2”. 

A Palavra é GRATIDÃO. Oro com alegria por causa da maneira 
como vocês me ajudam no trabalho de anunciar o evangelho, 
desde o primeiro dia até hoje. Agradecemos o depósito no dia 
27/04/2021, no valor de R$: 2.146,00. Que o SENHOR DEUS re-
alize os desejos dos seus corações a cada dia! 
MÊS DE ABRIL/2021: A situação devido ao Covid-19 no Estado 
de Pernambuco, continua grave. O nível de morte aumentou e 
os leitos dos hospitais estão 96% ocupados.
I - ORE PELO BRASIL, estamos vivendo um desgoverno na área 
judicial e governamental. Na área social, o desemprego, princi-
palmente no nordeste, está muito alto. O comércio e as indús-
trias não estão contratando, infelizmente; algumas pessoas es-
tão passando necessidades financeiras e de alimentação. 
II – VACINAÇÃO: Agradecemos ao nosso Deus pela chegada das 
vacinas, que é um presente do nosso Deus para nós. 
III – NOSSA ATIVIDADE: Estamos apoiando o trabalho de evan-
gelismo infantil na escola bíblica dominical em Ouro Preto 
- Olinda/PE. É momento de alegria testemunhar e falar sobre 
missões para os pequeninos. 
IV – PROJETO VEM ORAR: Idealizamos um projeto de oração 

interdenominacional, nesse momento difícil da humanidade, 
através das redes sociais: Temos no Facebook 450 pessoas 
orando 24 horas por dia, e no grupo WhatsApp 235 em oração 
contínua por vários motivos e pedidos de orações, para a glória 
de Deus! Temos visto milagres acontecendo através das orações 
dos santos. 
Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu 
nome dá glória, por amor da tua 
misericórdia e da tua fidelidade 
Sl. 115-1. 

Nosso desafio continua. Ler a Bíblia mais uma vez. Parar de ler, nem pensar! Quem lança um projeto já tem algo 
claro para fazer. Quem não tem sonhos, não realiza nada. Seu sonho precisa 
assustar você. Sonho que não assusta não é sonho que vale a pena lutar 
por Ele. Vamos firmes nesta caminhada. Deus vai nos abençoar e mais 
uma vez vamos celebrar!  “Examinai as Escrituras...” Vamos em frente! 

Estamos aguardando em Deus o retorno

Estamos aguardando em Deus o retorno

MISSÕES - RElATÓRIO PARA A VIDA NOVA DE OlINDA/PE

2021 - EXAMINANDO AS ESCRITURAS

Pastor: Jones 
e missionária: 

Rosimere

DOMINGO
Vida Nova - St. Clair
5:30 pm - EBD INSCRITOS
7:30 pm - CELEBRAÇÃO
                  PRESENCIAL E 
                  TRANSMISSÃO AO VIVO! 

FAMÍLIA NOTA 10
EBD NOTA 10
CASAIS NOTA 10
JOVENS NOTA 10 
CRIANÇAS NOTA 10 

HOMENS NOTA 10
MULHERES NOTA 10
MISSÕES NOTA 10
EVANGELIZAÇÃO NOTA 10
GENEROSIDADE NOTA 10

vida nova NOTA 10

DEUS NOS TEM DADO O PRIVILÉGIO DE 
ESTARMOS JUNTOS COM MAIS IRMÃOS NO TEMPLO  

VINÍCIUS 
MAIS UMA 
VITÓRIA PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO TEMPlO NO  NIGER! 

UMA OfERTA ESPECIAl! Glórias a Deus! Na última sexta-fei-
ra, foi retirado o tubo de alimen-
tação. A partir deste momento ele 
volta a se alimentar da forma como 
Deus o criou. Vamos erguer um tri-
buto de louvor ao Senhor que tem 
feito maravilhas. Estamos tomados 
de toda alegria pelo que Deus tem 
realizado na vida do nosso amado 
irmão em resposta às orações do 
seu povo. Continuamos na batalha 
até que juntos levantemos o tro-
féu da vitória, dado pelo Senhor. 
Intercedamos ao Pai para que mui-
to breve vejamos a manifestação 
completa da obra de Deus na vida 
do Vini. Oremos também por sua 
esposa Danielle que tem sido uma 
guerreira ao lado dele.

Estamos com um desafio extraordinário de 
edificar um templo para a Vida Nova no Niger, 
África. Faça a doação e escreva o seu nome na 
história daquela igreja. Mais do que isso, Deus 
estará sendo glorificado.  Quem ama a Jesus, 
ama fazer a sua obra, obedecer a sua vontade e 
experimentará maravilhas liberadas diretamen-
te do trono do Pai. Una-se a nós neste projeto!

10 - Juliano/ Camila 647-687-6474
10 - Jaqueline Markiewicz 416-312-4925
11 - Emerson Rosa Guimarães 416-219-6050
12 - Gislaine de Almeida Silva 416-275-4841 
13 - Roger Oliveira Silva  519-573-9607
14 - Mônica Martins 416-769-6289
14 - Ildeu e Lauane  647-674-3240
14 - Amanda Machado Almeida 647-642-4019 
15 - Miguel Xavier Monteiro 647-879-0006  
15 - Thiago Gonçalves 647-815-0360
15 - Manuela Fortes Burgos 647-385-7230
16 - Aparecido/ Marilsa 647-550-2874
16 - Lineu Monteiro Júnior 647-868-0200
“O meu espirito canta louvores e não se cala. Deus 
meu, graças te darei para sempre”.  Salmo 30:12. 



Vó Margarida, Irene, Rute Paz (mãe de Alexandre e Daniel Paz, Ingrid 
(filha da Jaqueline), Etelvina (mãe da Ana Maria), Reinaldo (irmão do 
Ronaldinho), Elizabeth Mendes e seu irmão Antônio Luis, André (filho 
da Celeste), Antonio Hélio (primo do Pr. Bruno), Eldonor Silva, Elza da 
Silveira (Tia da Eva), Eufrozina, Jena (amiga da Jaqueline), Mark (amigo 
da Marina), Eni (vó do Pr. Bruno, Paulo Aguiar (sobrinho da Palmira), 
Manuel Sousa, Derli Amaral (mãe de Daiane Amaral), Miriam Cardoso 
(mãe da Daisy), Alvaci Garcia (mãe do Edivânio), Mara, Arthurzinho, 
Sofia, Aline Zilmer e Vinícius Silva.  
“Muito pode em seus efeitos a súplica do justo”. 

Conforme a primeira letra do seu nome, este é o seu dia de jejuar 
até o meio-dia.

Leitura da Palavra de Deus no seu dia-a-dia.

www.vidanova.ca

OREMOS PROGRAMAÇÃO IVN 2021 / 
lEITURA BÍBlICA 2021

DISCIPlINA qUE TODA fAMÍlIA PRECISA PARA CRESCER – A ORAÇÃO   Mateus 6

JEJUM E ORAÇÃO lEITURA DA PAlAVRA

DOM

A, B,
C

D, E,
f

G, h,
I

J, K,
l

M, N,
0, P

q, R,
S, T, U

V, W,
X, Y, Z

SEG TER qUA qUI SEX SAB SEG

10/05
II Crônicas

26-30

11/05
II Crônicas

31-33

12/05
II Crônicas

34-36

13/05
Esdras
01-04

14/05
Esdras
05-07

15/05
Esdras
08-10

16/05
Neemias
01-04 

TER qUA qUI SEX SAB DOM

Você precisa providenciar imediatamen-
te o seu programa para estar informado 
de tudo que está planejado, especial-
mente a leitura anual da Bíblia. Vamos 
nos unir e fortalecer a igreja de Cristo.  
A leitura, a meditação e a obediência à 
Palavra nos tornam sábios para a justiça. 

Por que orar? Primeiro, orar e um dever para todo o cristão. Segundo, 
orar é um privilégio. Terceiro, orar é um poderoso meio da graça. “A 
oração é um dever fundamental para a nossa intimidade e relaciona-
mento com Deus.” 
JESUS NOS DISSE PARA ORAR SEMPRE E NÃO DESISTIR NUNCA!

5 ensinamentos de Jesus Cristo sobre a oração:

1. SEPARE UM LOCAL E TEMPO PARA ORAR - Mateus 6: 5-6 
É muito importante que tenhamos um tempo de intimidade com nosso 
Pai, quando, no secreto, buscamos ouvir a Sua voz, num local separado, 
para não aparecer ou “fazer bonito” apenas para satisfação do próprio 
ego. Quando entramos em nosso quarto ou em um ambiente que se-
paramos para orar, podemos nos concentrar naquilo que o Senhor tem 
a nos falar e, então, a oração passa a ser uma conversa ao invés de um 
monólogo. 

2. NÃO É PELO MUITO FALAR… EVITE VÃS REPETIÇÕES - Mateus 6: 7-8 
O Senhor te conhece, ele sabe das suas necessidades e não é por mui-
to falar que seremos ouvidos. Lógico, que devemos apresentar a Deus 
nossas aflições, angústias e pedidos, mas devemos fazer isso de forma 
consciente. Ao cair em vãs repetições, a oração se torna automática, dei-
xamos de refletir sobre o que falamos e com isso se perde o sentido real 
do que é conversar com Deus. 

3. NÃO MURMURE, ORE! - João 6:11 
Nesta passagem, Jesus pregava para uma grande multidão e, passado 
certo tempo, o povo começou a sentir fome. No entanto, não havia qua-
se nada para alimentar aquela multidão – só alguns pães e peixes. Mes-
mo que a situação não fosse favorável, Jesus orou e agradeceu. Ele teve 
fé pois sabia da fidelidade e soberania de Seu Pai. Com a gente não deve 
ser diferente, devemos orar ao invés de murmurar. 

4. SEJA OUSADO - Marcos 11:24 
Ousadia é seguir em frente. Ousar é ir adiante em uma decisão.                                    
Antônimos de Ousadia: Receio, desvalor, covardia, medo, poltronice, te-
mor, acanhamento, timidez. 
Quando o assunto é Oração, precisamos sair da nossa zona de confor-
to ao orar. Pode ser difícil pedir por quebrantamento ou para ser usado 
por Deus porque transformações irão acontecer nas nossas vidas. Mas 
precisamos nos livrar da comodidade se queremos verdadeiramente ser 
servos e ferramentas para a obra do Pai. 
“A diferença entre a Religião Cristã e a Ciência é que no Cristianismo nós 
precisamos crer para ter e na ciência, nós precisamos ter para crer.” É por 
isso que somos chamados de “Crentes!” 
Seja ousado ao orar e acredite que se for da vontade do Senhor, ele fará!

5. ORE ANTES DE TOMAR DECISÕES - Lucas 6: 12-13 
Antes de tomar qualquer decisão, coloque o assunto diante do Senhor 
em oração!
Jesus em seu período na terra sempre consultou a Deus para tomar de-
cisões e devemos fazer o mesmo, pois nosso Pai é sábio e sabe o que é 
melhor para nós. Não deixe de consultar o Altíssimo, seja para pequenas 
ou grandes coisas! 
Por último gostaria de encerrar com a oração ensinada por Jesus:
“Pai nosso, que estás nos céus! Santificado seja o teu nome. Venha o 
teu Reino; seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos 
hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como per-
doamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas 
livra-nos do mal, porque teu é o Reino, o poder e a glória para sempre. 
Amém.” - Mateus 6: 9-13 

Retirado de 5 Coisas que Todo Cristão Precisa Para Crescer – R. C. Sproul


