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A BENÇÃO 
DE RETORNAR PARA
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A NOSSA REuNiÃO TERRENA é um ENSAiO 
PARA A NOSSA GRANDE REuNiÃO NO Céu

VOlTEmOS à PRáTiCA DAS PRimEiRAS OBRAS. 
VOlTEmOS AO PRimEiRO AmOR.  



PARA A CASA DO SENHOR! NADA DE DESCULPAS!
A igreja é composta por pessoas imperfeitas que, no relacionamento 
com Deus e com os irmãos, buscam aprender, crescer e ser cópia de 
Jesus. Ou seja, a igreja é feita por pessoas como você e eu. Jesus disse: 
“Quem não tiver pecado atire a primeira pedra”. Todos se retiraram, 
e Jesus disse: “nem eu te condeno”. Quem condena é o diabo. Jesus 
veio para salvar, perdoar, abençoar, curar, libertar e ser o nosso guia 
na caminhada cristã. Finalmente nos recebe nos tabernáculos eternos 
para a grande ceia. “Não deixemos de congregar-nos, como é costume 
de alguns...” Hebreus 10:25. A nossa reunião terrena é um ensaio para 
a nossa grande reunião no céu. Os que são de Jesus, têm prazer na 
presença Senhor. Eles também querem vivenciar as mesmas alegrias na 
presença dos que fazem parte desta família aqui na terra. 
Aproveitemos as oportunidades de crescer, pois juntos podemos ven-
cer as batalhas, a exemplo dos trezentos de Gideão. Então, ao invés de 
apresentar desculpas na tentativa de justificar, faça a sua parte crendo 
que podemos muito mais, nos dedicando a obedecer às leis perfeitas de 
Deus. Neemias, na reconstrução dos muros de Jerusalém, ordenou que 
todos estivessem unidos no mesmo propósito. Assim, em 52 dias, eles 
colocaram os muros em pé. Não temos que ficar lamentando a pande-
mia, temos que nos fortalecer em Jesus que nos deu a oportunidade 
de estarmos vivos. Ele nos quer realizando a sua obra! Se dissermos 
que amamos a Jesus, devemos também amar as mesmas coisas que Ele 
ama. E sabemos que Cristo ama a igreja, pois está edificando o seu rei-
no sobre ela. Ele disse: “...sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e 
as portas do inferno não poderão vencê-la” Mateus 16:18. Cada pessoa 
que recebe a Jesus como Senhor e Salvador tem a vida transformada e 
começa a fazer parte desse edifício espiritual. Pense nisto:  
1. Deus criou o homem e o colocou no Jardim. Servirmos a Deus juntos 
faz parte do seu plano perfeito. Nada de desculpas tolas!  
2. Sou muito ocupado, não tenho tempo. E os outros são desocupados?  
Deus sempre chamou os ocupados!  
3. Não vou ao culto porque demora muito. E o filme, o futebol, as redes 
sociais, as viagens, lazer, passeio, churrascos?  
4. Não vou ao templo porque o pastor não prega igual ao... Quem fala 
ao coração é o Espírito Santo. Ele está sempre conosco. 

DEUS NOS tEm DADO O PRiviLégiO DE REtORNARmOS AO CULtO 
PRESENCiAL, AiNDA COm LimitAçõES, REStRiçõES E tODOS OS CUi-
DADOS 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 permanecer unidos e reunidos, 
sim! Claro que em casa também. Deus tirou o povo de Israel do Egito, 
levou-o para o deserto em direção à terra prometida. O povo estava sem-
pre reunido em sua determinante caminhada, objetivando a terra, a pos-
se definitiva da terra prometida por Deus. Eles caminhavam juntos e cul-
tuavam, adoravam, serviam, celebravam e experimentavam os milagres 
e maravilhas do Senhor o tempo todo. Continuemos firmes nos reunindo 
no templo para recebermos orientação, edificação, e nos fortalecermos 
para levar a preciosa semente do evangelho para os demais. Além do pre-
sencial, ivN está levando vida nova para muitas vidas 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! 

5. Não vou porque quero ter mais tempo com a família. Estar com a 
família nos cultos é a maior prova de bom cuidado. 
6. Não congrego porque não preciso de pastor. Mas, quando perde um 
ente querido, chama o pastor.  
7. Não congrego porque na Igreja tem panelinhas. Mas sempre sai com 
os amigos para os churrascos e outros encontros. 
8. Não congrego porque a Igreja não tem estrutura ideal para meus 
filhos. Talvez, em casa nem converse com eles. 
9. Não vou porque ninguém manda na minha vida. Se for parado pelo 
policial no tráfego, dá todas as explicações para se safar. 
10. Não congrego porque o tempo é muito corrido. Se adoecer e tiver 
que ir para o hospital, fica lá quantos dias for preciso. 
11. Não vou ao culto presencial por causa da pandemia. Tenho medo 
de me contaminar com o vírus. Mas todos estão trabalhando, indo ao 
supermercado, à farmácia, saindo para vários lugares, alguns viajando 
e mais...                                              
Amados irmãos! Voltemos à prática das primeiras obras. Voltemos ao 
primeiro amor.  Glória a Deus que quase todos já estamos vacinados, 
com a segunda dose. Precisamos continuar cuidando de nós mesmos 
e dos outros, sim.  Mas vamos continuar experimentando os milagres 
de Cristo.  A caminhada com Jesus é segura, ainda que as tempestades 
da vida venham violentamente contra nós, ainda que as ondas bravias 
queiram nos afundar. Jesus está no barco, e este não vai naufragar. Os 
discípulos entraram no mar, enfrentaram as tempestades, mas chega-
ram do outro lado. Continuemos firmes e abundantes na obra do Se-
nhor, porque nele o nosso trabalho não é vão. No barco onde Jesus está 
tem sempre total e completa segurança de chegada vitoriosa. Quem 
ama o noivo (Jesus), ama também a noiva de Cristo (igreja).  Conti-
nuemos firmes em nossa jornada vitoriosa. Quer nas lutas, quer nas 
provas, a Igreja sempre caminhando.  “Tenham cuidado 
com a maneira como vocês vivem; que não seja como 
insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máxi-
mo cada oportunidade, porque os dias são maus. 
Procurem compreender qual é a vontade do Se-
nhor” Efésios 5:15-17.                                      

AVANÇANDO 
SEmPRE!

A BENÇÃO DE RETORNAR 



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
CULTO PRESENCIAL
Todos estão convidados para 
participarem!

DÍZimOS E OFERTAS | “TRAZEi TODOS...”   
(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 

Semana 2 - 11 a 17 Jul
DOMINGO: Glauco, Tallyzia, 
Simone, Marcelo
QUARTA:  Marcelo, Tallyzia
SEXTA: Glauco, Simone

Hoje estamos participando da Ceia 
do Senhor. Tempo de reavaliar as 
nossas vidas e tomarmos posição 
firme de continuarmos a caminhada 
cristã vitoriosa. 

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

Pensa num tempo mais que tremendo! Intercessão, oração, clamor, 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 entrelaçados, 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!

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
05 - Selminha Silva 416-904-8774 
06 - Wesley de Oliveira Lopes 647-836-8156  
07 - Clhoe ( filha Jadson e Daiane)
08 - Jaqueline Vilela  Paim 647-571-7485
08 - Erik Ribeiro da Cruz 416-508-3426 
09 - Benjamim Paim 647-571-7485
10 - Rodrigo/Jaqueline Paim 647-571-7485
10 - Gustavo M.  Nogueira 437-970-5484
11 - Gabriella Alvim 647-330-0454
11 - Tânia Domingues Rocha 1-266-961-5197
11 - Davi Alexandre  Santana 416-833-9291 



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

05/07
Provérbios

01-03

06/07
Provérbios

04-06

07/07
Provérbios

07-09

08/07
Provérbios

10-12

09/07
Provérbios

13-15

10/07
Provérbios

16-18

11/07
Provérbios

19-21

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!


