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PARA qUE EU NãO dURMA O 
SONO dA MORtE

PARA vERMOS cOMO ELE vê, E 
NãO cOMO vê O HOMEM



OS OLHOS, SENHOR!  
“Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu! Ilumina-me os olhos 
para que eu não durma o sono da morte; para que não diga o meu inimigo: 
Prevaleci contra ele; e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vaci-
lar” Salmo 13:3-4.  
 
Davi inicia este salmo fazendo interrogações a Deus: “Até quando, Senhor? 
Esquecer-te-ás de mim para sempre? Ocultarás de mim o rosto? Estarei eu re-
lutando dentro de minha alma? Erguerá contra mim o meu inimigo”? Depois 
destas cinco interrogações, Davi cai em si, tira o pano de saco, sai da caverna 
de sua tristeza, para entrar na brecha da oração. Ele abandona a autopiedade 
para vestir-se com a armadura do guerreiro espiritual. Ele se conscientiza, 
finalmente, que de joelhos ele é mais forte que um exército em pé e bem 
treinado com suas armas carnais. A verdadeira vitória do homem segundo o 
coração de Deus é de joelhos diante do Pai. Listemos belas lições que apren-
demos quando os nossos olhos são iluminados pelos Senhor: 

1. ORAR É BUSCAR A FONTE CORRETA (13.3a). “Atenta para mim, responde-
me, Senhor, Deus meu!...”. Se outrora Davi sentia que Deus havia ocultado o 
rosto dele, agora pede para Deus atentar para ele. Se antes tinha o sentimen-
to de que Deus havia se esquecido dele, demorando a socorrê-lo, agora pede 
a Deus para respondê-lo. Se antes tinha o sentimento de que estava sozinho 
para ruminar sua tristeza e interrogações, agora se volta para a única fonte 
correta, para que seus sentimentos sejam corrigidos pelo Deus da aliança. Ele 
faz uma belíssima confissão: “Deus meu”. Ainda que os inimigos sejam tru-
culentos e ferozes, o verdadeiro amigo dos pecadores está sempre de braços 
abertos para acolher com amor, livrando-os com absoluta segurança dentro 
da sua eterna aliança. É tempo de corrigir a visão distorcida, deixando a fi-
xação nas circunstâncias da vida, olhando tão somente para Jesus, o Autor e 
Consumador da fé. A única fonte correta para manter os olhos iluminados, é 
Deus! 

2. ORAR É TER DISCERNIMENTO CORRETO (13.3b). “... ilumina-me os olhos, 
para que eu não durma o sono da morte”. Aquele que se rende à autopiedade 

DEUS NOS TEM DADO O pRIvILÉgIO DE RETORNARMOS AO CULTO 
pRESENCIAL. COM LIMITAçõES, RESTRIçõES E TODOS OS CUIDA-
DOS ExIgIDOS pELAS AUTORIDADES gOvERNAMENTAIS. 
A Igreja de Cristo foi estabelecida para se reunir e viver em comunhão. 
Temos que cumprir a ordem do Senhor de permanecermos unidos e 
reunidos. Claro que em casa também! Deus tirou o povo de Israel do 
Egito e o levou para o deserto em direção à terra prometida. O povo 
estava sempre reunido em sua determinante caminhada, objetivando a 
terra, a posse definitiva da terra prometida por Deus. Eles caminhavam 
juntos e cultuavam, adoravam, serviam, celebravam e experimentavam 
os milagres e maravilhas do Senhor, o tempo todo. Continuemos firmes 
nos reunindo no templo para recebermos, nos edificarmos e nos forta-
lecermos para levar a preciosa semente do evangelho para os demais. 
Além do presencial, IvN está levando nova vida para muitos ao redor do 
mundo. Ajude-nos a fortalecer este ministério. Oremos e trabalhemos!

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

PRESENCIAL 
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e passa a reclamar de Deus, começa a ver a vida com os óculos embaçados do 
pessimismo, orgulho, indiferença e incredulidade. Davi agora quer luz divina 
em seus olhos. Necessita do colírio espiritual para enxergar quão grande e 
poderoso é o Senhor Ap 3.18. Temos que fazer uma visita ao médico de olhos 
para uma baita correção espiritual que nos livre de ficar vendo a morte e 
não a vida. Davi estava pedindo algo de volta que nunca deveria ter perdido. 
Somente Deus nos dá discernimento correto para enxergarmos a beleza da 
criação. Tudo acontece corretamente quando decidimos obedecer ao Senhor 
em oração. A oração fervorosa é o óleo mais eficaz para nos dar discernimen-
to correto sobre o que fazer e como fazer o que é certo para Deus.  

3. ORAR É MANTER A vIgILÂNCIA CORRETA (13.4). “Para que não diga o 
meu inimigo: Prevaleci contra ele; e não se regozijem os meus adversários, 
vindo eu a vacilar”. Nossa luta não é conta carne e sangue, mas, sim, contra os 
principados e potestades deste mundo tenebroso. Vivemos no meio de feras, 
cercados de inimigos, perigos constantes, mísseis lançados do inferno com 
fúria pertinaz, demônios não contados, crueldades indescritíveis, porém, 
em vigilância correta somos mais que vencedores naquele que nos guarda 
de todo o mal.  Temos que vigiar porque os dias são maus.  O inimigo nos 
espreita e procura uma brecha em nossa armadura. Precisamos ficar aten-
tos às astutas ciladas do inimigo. Pela oração, Davi, em vez de ver o inimigo 
prevalecer, vê Deus agindo em seu favor. Em tempos de pandemia, temos 
que vigiar corretamente e orar perseverantemente para que não caiamos na 
tentação do desânimo, da tristeza, murmuração, ingratidão, depressão e dos 
porquês de tudo. Pelo contrário, neste tempo temos que correr para o altar 
da oração, certos que poderemos fazer a mesma declaração que Davi fez no 
fim deste salmo: “Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem” 
13: 6.  Gosto tremendamente deste “muito bem”. Não é apenas bem, mas 
“muito bem”. Deus sempre faz infinitamente mais do que tudo 
quanto pedimos ou pensamos! Ele multiplica! Ele diz que que 
dá cem vezes mais! Ele abre as janelas do céu e derrama bên-
çãos sem medida. 

Conclusão: Deus quer iluminar os nossos olhos para 
vermos como Ele vê, e não como vê 
o homem! 

ILUMINA-ME 



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 PRESENCIAL

SExTA-FEIRA
7:30 pm 
SEXTA DA VITÓRIA PRESENCIAL
Todos estão convidados para 
participarem!

dÍZIMOS E OFERtAS | A ORdEM É dEvOLvER! 
(donation@vidanova.ca)

AGENdA SEMANAL

EScALAS

ANIvERSARIANtES

diaconal

tradução

culto Infantil

Semana 4 - 20 a 26 Junho
DOMINGO: Edivânio, 
Janessa, Jadir, Willian
QUARTA: Willian, Jadir
SEXTA: Edivânio, Janessa 

JUNHO
Semana 3 - 13 a 19 Junho
DOMINGO: Glauco, Tallyzia, 
Simone, Marcelo
QUARTA:  Marcelo, Tallyzia
SEXTA: Glauco, Simone

Fomos plantados neste lugar para realizarmos a obra 
do Senhor. Estamos aqui para cuidar das coisas do 
Pai celestial. Não viveremos aqui para sempre. So-
mos apenas passageiros. Estamos numa viagem que, 
a qualquer momento, vai findar. Somos peregrinos e 
forasteiros neste mundo. Não somos donos de nada. 
Somos administradores de tudo que Ele nos tem con-
fiado. Ele nos confiou o “ministério da reconciliação”. 
Para cumprirmos este ministério com maestria e eficá-
cia, temos que estar reconciliados com Ele primeira-
mente. Sua ordem é: “Entra no teu quarto.” Como se 
dissesse: Temos muito que conversar. Eu e você, você 
e eu. Papo de filho com pai, de pai com o filho. Só os 

dois na intimidade. 
Seja de noite ou no 
maior calor do dia. 
Ele quer ter uma 
conversa íntima, ao 
pé do ouvido. Que 
privilégio este diá-
logo! Um tempo de 
rasgar o coração e 
colocar tudo no altar da comunhão. Quem ouve Deus 
falar, tem muito o que falar aos outros. Fazer missões 
é, antes de tudo, ouvir Deus falar e obedecer ao seu 
mandar!

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

IvN - SÓ MISSÕES AO REdOR dO MUNdO 

2021 - EXAMINANdO AS EScRItURAS

DOMINgO
5:30 pm - EBD  - St.Clair e Maple
                              Leaf. PARTICIPE!
7:30 pm - CELEBRAÇÃO
pRESENCIAL E AO vIvO! TODOS 
pARTICIpANDO COM DEDICAçÃO

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  

PROJEtO dE cONStRUÇãO dO tEMPLO NO  NIGER! 
UMA OFERtA ESPEcIAL! 
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 da-
quela igreja. Mais do que isso, Deus estará sendo glorificado.  Aquele que 
ama a Jesus, fazer a sua obra e obedecer a sua vontade experimentará ma-
ravilhas liberadas diretamente do trono do pai. Una-se a nós neste projeto! 
TERRENO COMpRADO pARA IvN - NIgER! 
BREvE AS OBRAS DO TEMpLO SERÃO INICIADAS!

AvANÇANdO 
SEMPRE!

MESMO EM TEMpOS DE pANDEMIA E TANTAS ADvERSIDADES, pRECISAMOS 
pERMANECER FOCADOS NO CRISTO vIvO QUE SEMpRE NOS CONDUz EM TRIUNFOS.  

FALEcIMENtO 
Registramos o passamento do 
irmão da nossa irmã Beth San-
tos, em decorrência de parada 
cardiorrespiratória, no dia 9 de 
junho, em Ipatinga - MG.  
Oremos por todos os familiares.

13 - Helena Alves Viana 416-871-7213
15 - Ana Luiza Lima Fernandes 647-786-6205 
16 - Dile Duminico 416-782-9151
16 - Evaldo Santana Alvarenga
17 - Steven Hung  647-767-1875 
17 - Sophia Lopes Chapinotti 647-522-6118
17 - Ingrid Markiemiks 416-312-4925
17 - Beatriz Lopes dos Reis 416-903-2963
17 - Bianca Lopes dos Reis  416-903-2963 
17 - Karina  Ferelli Pereira 647-863-1475
17 - Natália/ Vilson 647-203-9047
18 - Melissa Calixto 647-809-7100
18 - Jadson/ Daiane 437-333-4303
18 - Crisleine Brito  Cajueiro 647-649-3254
18 - Rafaella Rampazzo 647-339-4950 
18 - Benjamim Jauregue 647-857-4517 . 
18 - Helena Armani 647-616-1250
19 - Gabrielly de Silva 
19 - Felipe Nunes Batista 647-530-9663
19 - Jessica Albaladejo 647-608-2695 
19 - Celeste Bandeira
20 - Selma e Zé Raimundo 647-241-0426
20 - Cleidimar e Sergiano 416-858-8917
20 - Hugo Bueno 647-913-0486 



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

RELAtÓRIO dE OLINdA PARA A IGREJA vIdA NOvA 

FELIZ dIA dOS PAIS 

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

14/06
Salmos
41-45

15/06
Salmos
46-50

16/06
Salmos
51-55

17/06
Salmos
56-60

18/06
Salmos
61-65

19/06
Salmos
66-70

20/06
Salmos
71-75 

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. 

No dia 20, estaremos rendendo o 
nosso mais sincero tributo de lou-
vor a Deus pela vida dos pais. Que 
privilégio! Reconhecer que a figura 
mais extraordinária de Deus, está 
representada pelo pai. Quem tem problemas de relacionamento com o pai 
pode ter uma imagem errada de Deus. A transferência é algo muito complica-
do e sério! Que o coração dos filhos esteja convertido ao coração do pai, con-
forme ensinamento das escrituras. Os filhos precisam respeitar, amar, honrar e 
obedecer a seus pais, não apenas nesta data comemorativa, ou por interesse, 
mas de coração, todos os dias.  É preciso ser filho a exemplo de Jesus que diz: 
“Eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade; e, sim, a vontade 
daquele que me enviou” João 6:38.  Os filhos precisam orar pelos pais, ser 
bênção na vida deles, dando atenção, carinho e suporte o tempo todo. Mesmo 
morando distante é preciso demonstrar atenção, apoio através de mensagens, 
telefonemas, áudios, vídeos e boas palavras que animam e fortalecem.

A Palavra é GRATIDÃO. Oro com alegria por causa da maneira como 
vocês nos ajudam no trabalho de anunciar o evangelho, desde o pri-
meiro dia até hoje. Agradecemos o depósito no dia 26/05/2021, no 
valor de R$2.125,00. Que o SENHOR DEUS realize os desejos dos seus 
corações a cada dia! 

MÊS DE MAIO/2021: O COVID 19 no Estado de Pernambuco continua 
causando alto nível de morte. Os hospitais estão cheios. No mês de ju-
nho, os cultos continuam somente pela internet.

I - ORE pelo Brasil, estamos vivendo um desgoverno na área judicial, 
governamental e social. O desemprego, principalmente nos estados do 
nordeste, está muito alto. Algumas pessoas estão passando necessida-
des financeiras e de alimentação. 

II – vACINAçÃO: Agradecemos ao nosso Deus pela chegada de mais 
vacinas, que é um presente do nosso Deus para nós. 

III – NOSSA ATIvIDADE: Estamos apoiando o trabalho de evangelismo 
infantil na escola bíblica dominical em Olinda/PE. É sempre um momen-
to de alegria, testemunho, e ministração sobre missões para os peque-
ninos. 

pastor Jones e 
missionária: Rosimere

Iv – pROJETO vEM ORAR: Ide-
alizamos um projeto de oração 
interdenominacional, através 
das redes sociais, nesse momen-
to difícil da humanidade, junto 
com o pastor Irimá Nunes, do 
estado Rio de Janeiro. Temos 
450 pessoas no Facebook e 235 
em um grupo de WhatsApp 
orando 24 horas por dia por vários motivos e pedidos, para a glória de 
Deus! Temos visto milagres acontecendo através da oração dos santos. 

Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá gló-
ria, por amor da tua misericórdia e da 
tua fidelidade Sl 115-1.              


