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“MAS RECEbEREIS PoDER Ao DESCER 
SobRE vóS o ESPíRITo SAnTo...” 

“E ToDoS fICARAM ChEIoS Do ESPíRITo SAnTo...” 



“Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo...” 
Atos 1:8  “E todos ficaram cheios do Espírito Santo...” Atos 2:4 
John Stott, erudito expositor bíblico, disse que, antes de Jesus 
enviar a igreja ao mundo, enviou o Espírito Santo para a igreja. 
A obra do Espírito e o testemunho da igreja são inseparáveis. O 
Espírito Santo capacitou a igreja para ser testemunha tanto em 
Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até aos confins 
da terra. O propósito de Deus é o evangelho todo, por toda a 
igreja, em todo o mundo. Atos 1.8 é a base missionária de Jesus. 
É a agenda missionária da igreja. Jerusalém é o nosso coração, 
nossa casa, nossa igreja, e até aos confins da terra.  Meditemos:   

1. CAPACITAÇÃO
O Espírito Santo veio para encher a todos de poder para teste-
munhar o Evangelho da graça de Deus. O poder do Espírito é 
como usar uma serra de cortar madeira. Ela precisa primeiro 
estar bem afiada. Somente os que recebem o poder do Espírito 
Santo estão capacitados para realizar a obra de Deus, o tem-
po todo, em todo lugar, a todas as pessoas, até o cumprimento 
completo da obra. Em vão é o esforço humano sem o reves-
timento do Espírito. A manifestação de poder é essencialmen-
te indispensável na realização da obra missionária. Charles H. 
Spurgeon disse que é mais fácil um leão tornar-se vegetariano, 
do que uma vida sequer ser salva sem a obra do Espírito Santo. 
“Ninguém diz: Senhor, Senhor, se não for pelo Espírito”. Só os 
capacitados pelo poder do Espírito Santo realizarão a obra de 
Deus. Nenhuma outra preparação, por mais refinada, substitui 
a capacitação do Espírito Santo. Por mais que alguém conhe-
ça a Bíblia, decore versículos, memorize capítulos, ensine com 
esmero, pregue com sabedoria, pode jamais cumprir a missão, 
sem a capacitação do poder do Espírito Santo. Só um coração 
cheio do fogo do Espírito, olhos em chamas pelas almas perdi-
das, mente iluminada, pode realizar maravilhas no quesito obra 
missionária. Só o Espírito Santo pode capacitar o mensageiro, 
aplicar eficazmente a mensagem e abrir o coração dos ouvintes, 
dando-lhes vida nova.              

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 
E NA SUA TELINHA TAMBÉM! 

2. méTODO
Jesus não comissio-
nou o governo para a 
proclamação do evan-
gelho nem mesmo de-
legou essa sublime ta-
refa aos anjos. Se nós 
nos calarmos seremos 
culpados de uma omis-
são criminosa. Somos 
atalaias de Deus. Se o 
ímpio morrer em sua 
impiedade sem o avisarmos, Deus cobrará de nós o seu sangue. 
Somos embaixadores em nome de Cristo. Deus nos confiou o 
ministério da reconciliação e a nossa missão singular é rogar aos 
homens que se reconciliem com Deus.   
           
3. AÇÃO
A obra missionária tem que ser feita aqui, ali e além fronteiras 
ao mesmo tempo. Porém, o ponto de partida é o nosso coração, 
nosso lar, nossa igreja, a nossa Jerusalém, onde estamos estabe-
lecidos. Não teremos autoridade para pregar para os de fora se 
não estamos testemunhando para os de dentro. Não podemos 
começar com os confins da terra, se a nossa própria Jerusalém 
ainda não foi impactada com o poder do evangelho. Não pode-
mos pregar aos estranhos se primeiro não fizermos conhecido 
o evangelho em nossa própria família. Quando Jesus libertou 
e salvou o endemoninhado gadareno, não permitiu que ele o 
acompanhasse para um trabalho itinerante, mas enviou
-o de volta aos seus. Nossa família, nossa parentela 
e nossa cidade precisam ser os primeiros recintos 
a serem atingidos pelo evangelho.  “Levantem os 
olhos e vejam os campos que estão brancos 
para a ceifa” João 4:35. O tempo de missionar 
é agora! Façamos a obra en-
quanto é dia!                                                                    

AvAnÇAnDo 
SEMPRE!

Ivn - MISSÕES A PARTIR DE CASA!  



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

JulHO
semana 1 - 4 a 10 Julho
DOMINGO: Edivânio, 
Janessa, Jadir, Willian
QUARTA: Willian, Jadir
SEXTA: Edivânio, Janessa 

JunHO/JulHO
semana 5/1 - 27 Jun a 3 Jul
DOMINGO: Glauco, Tallyzia, 
Simone, Marcelo
QUARTA:  Marcelo, Tallyzia
SEXTA: Glauco, Simone

No próximo domingo, com a graça de Deus, participaremos da 
ceia do Senhor. Continuemos crescendo em Cristo.

Toda quarta-feira, às 7:30pm, temos um tempo especial de es-
tudo da Palavra de Deus. Seja mais a um conosco na casa do Pai. 
Ajude-nos a fazer deste tempo uma oportunidade de crescimen-
to, fortalecimento, comunhão e aprendizado. Faça a sua inscrição. 

Pensa num tempo mais que tremendo! Intercessão, oração, cla-
mor, adoração, ministração, unção e guerra espiritual. Você está 
listado neste exército! Venha lutar conosco as guerras do Senhor. 
Traga seu motivo de oração e de mãos dadas, corações entrelaça-
dos, joelhos dobrados nos deixemos ser quebrantados pelo Senhor. 

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

SAnTA CEIA 

ACADEMIA bíbLICA

SEXTA DA vITóRIA

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!

UM 
AnIvERSARIAnTE
SInGULAR! 
Dia 01 de Julho, o Canadá com-
pleta mais um ano de existência. 
“Feliz é a nação cujo Deus é o 
senhor”. “god keep our land!” 
Oremos agradecendo a Deus por 
esta terra abençoada. 

27 - Leonardo Gomes Duarte 416-735-6296
27 - Arthur Monteiro Peixoto 647-801-8359                                                                                                                                     
27 - Bruno César Silva Vieira 437-226-9758
28 - Samille Araújo 416-653-1052
28 - Vanessa Melo 647-688-5818
28 - Mariluze Santana 647-778-9839
28 - Anne-Marie Palmares 647-717-7539 
29 - Geane Lopes Souza 416-919-6510
29 - Lúcia M. Ferreira da Silva 416-553-6804
29 - Luciana Soares de Sousa 647-710-4589
29 - Melissa Laboissiere F.  647-896-2804
30 - Marina Monteiro Peixoto 647-801-8359 
30 - Dayana Nunes (esposa do Leonardo)
01 - Guilherme Lacerda 416-551-9247
01 - Isabella Cristina Ataíde 416-258-7269
02 - Camila Luiza Martins Jock  647-687-6474
02 - Dawid Juchniewicz 647-269-2597
02 - Julie de Nardi 647-227-4546 
03 - Gilberto Oliveira 416-919-6510 
04 - Washington Fernandes 647-801-6884
04 - João Carlos Teixeira 647-339-4950 
04 - Manuella Machado Talho 647-862-1518
04 - Henrique Saraiva 416-241-8267
04 - Fernanda Almeida Santana 416-716-3354



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

EbD vIDA novA - UMA bELíSSIMA oPoRTUnIDADE DE CRESCER EM CRISTo 

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

28/06
Salmos

119

29/06
Salmos

120-125

30/06
Salmos

126-130

01/07
Salmos

131-135

02/07
Salmos

136-140

03/07
Salmos

141-145

04/07
Salmos

146-150

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. 

Estamos experimentando um derramar especial do Espírito Santo em nosso tempo de estudo da Palavra de Deus, o Altíssimo. Tem sido uma 
grande bênção reunir tantas vidas para serem discipuladas em nossa EBD. Várias classes estão se reunindo na St. Clair e na Maple Leaf.  Uma 
grandiosa, extraordinária e exponencial experiência! Informe-se sobre sua participação e dos seus filhos. Pule nesta bênção, você também. Por 
favor, nos ajude inscrevendo seus filhos. Experimentemos mais das delícias de Deus. 
VALE A PENA SE ALEGRAR COM ESTAS BELÍSSIMAS IMAGENS!


