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O DIáCONO É O SeRvO qUe COOPeRA COM AqUeLeS qUe 
Se DeDICAM à ORAçãO e AO MINISTÉRIO DA PALAvRA

OS PRIMeIROS DIáCONOS fORAM  NOMeADOS 
ASSISTeNTeS DOS APóSTOLOS



Em setembro, com a graça de Deus estaremos elegendo presbíteros e 
diáconos. O diácono é o servo que coopera com aqueles que se dedi-
cam à oração e ao ministério da Palavra. Os primeiros diáconos foram  
nomeados assistentes dos apóstolos. Há dois ministérios na igreja: a 
diaconia das mesas (At 6.2,3) e a diaconia da palavra  (At 6.4); a ação 
social e a pregação do evangelho. O ministério das mesas não substitui 
o ministério da palavra, nem o  ministério da palavra dispensa o mi-
nistério das mesas. Nenhum dos dois ministérios é superior ao outro. 
Ambos são  ministérios cristãos que exigem pessoas espirituais, cheias 
do Espírito Santo, para exercê-los. A única diferença está na  forma que 
cada ministério assume, exigindo dons e chamados diferentes. Quais 
são as qualificações do diácono?  
1. Os diáconos devem ser respeitáveis (1Tm 3.8a). “Semelhantemen-
te, quanto a diáconos, é necessário que sejam  respeitáveis…”. O diá-
cono precisa ser digno de respeito, de caráter impoluto, de vida irre-
preensível, de  conduta ilibada. A sua vida é a base de sua liderança. 
Seu testemunho é o alicerce de seu trabalho. 
2. Os diáconos devem ser de uma só palavra (1Tm 3.8b). “… de uma 
só palavra…”. O diácono precisa ser verdadeiro, íntegro em suas pala-
vras e consistente em sua vida. Não é um boateiro, dado a mexericos. 
Não diz  uma coisa aqui e outra acolá. Não é maledicente nem joga 
uma pessoa contra a outra. Tem peso em suas palavras. É  absoluta-
mente confiável no que diz. 
3. Os diáconos não podem ser  inclinados ao vinho (1Tm 3.8c). “… não 
inclinados ao vinho…”.  O diácono deve ser cheio do Espírito (At 6.3) e 
não cheio de vinho (Ef 5.18). Quem é governado pelo álcool não pode  
administrar a casa de Deus. A sobriedade deve ser o apanágio de um 
líder. 
4. Os diáconos não devem cobiçosos de sórdida ganância (1Tm 
3.8d). “… não cobiçosos de sórdida  ganância”. O diácono lida com as 
ofertas do povo de Deus e administra os recursos financeiros da igreja 
na assistência aos  necessitados. Não pode ser um Judas Iscariotes que 
rouba a bolsa. Não pode cobiçar o que deve repartir. Não pode desejar  
para si o que deve entregar para os outros.  

Graças ao bom Deus, já entramos numa nova fase. Que bênção! Esta-
mos firmes em nossos cultos, EBD e demais reuniões presenciais! Tem 
sido uma grande bênção! Presenciar as grandezas de Deus “face a face”, 
tem um gostinho muito diferente. Deus nos criou e nos colocou num am-
biente de unidade vivenciada nele, e também com os irmãos em Cristo, 
dando-nos a bênção de crescermos no amor e na comunhão do Senhor. 
Por favor, faça a inscrição e pule na benção! Estamos esperando os irmãos 
na casa do Senhor. Este lugar é a casa de Deus, é a porta do céu! Venham 
somar conosco! 

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

Todos os membros da IVN estão convocados pelo Conselho da 
Igreja, para se reunirem em Assembleia Geral, no final de setem-
bro, para a Eleição de presbíteros e diáconos.  Preparemo-nos para 
este precioso momento na vida da igreja.  Orientações e detalhes 
estão sendo publicados e anunciados nos cultos.  Oremos e nos 
preparemos! 

PRESENCIAL 
NÃO ABANDONEMOS A CONGREGAÇÃO!  

eLeIçãO PReSBÍTeROS e DIáCONOS! 

5. Os diáconos devem ser íntegros na teologia e na vida (1Tm 3.9). “…
conservando o mistério da fé com  consciência limpa”. O termo “mis-
tério” significa “verdades outrora ocultas, mas agora reveladas por 
Deus”. O diácono  precisa compreender a doutrina cristã, crer na dou-
trina cristã e viver a doutrina cristã. Sua vida, sua família e seu  minis-
tério precisam ser pautadas pela Palavra de Deus. 
6. Os diáconos devem ser provados e experimentados (1Tm 
3.10). “Também sejam estes  experimentados; e, se mostrarem irre-
preensíveis, exerçam o diaconato”. Os candidatos ao diaconato pre-
cisam ser  primeiramente experimentados, passando por tempo pro-
batório. O treinamento precede à escolha e à ordenação. Primeiro  a 
prova, depois o exercício do ministério.  
7. Os diáconos devem demonstrar fidelidade (1Tm 3.12). O diácono 
precisa ser fiel no cuidado da família. É preciso ser uma bênção den-
tro de casa, para ser uma bênção na obra de Deus. O diácono precisa 
ensinar seus filhos e educá-los nos caminhos de Deus. Sua vida e sua 
família são a base do seu ministério  diaconal. 
8. Os diáconos precisam demonstrar dedicação e zelo ao 
serviço de Deus (1Tm 3.13). “Pois os que  desempenha-
rem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa 
preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Je-
sus”.  O diaconato não é uma plataforma de privi-
légios, mas de serviço. Não é um cargo para se 
ocupar, mas um ministério para  servir. Aqueles 
que se esmeram no ministério de servir aos ho-
mens em nome de Deus, recebem de 
Deus a recompensa.  Pr. Hernandes  

Dias Lopes

AvANçANDO 
SeMPRe!

OS ATRIBUTOS DO MINISTÉRIO DIACONAL 



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 | GeNeROSIDADe e fÉ!  
(donation@vidanova.ca)

AGeNDA SeMANAL

eSCALAS

ANIveRSARIANTeS

Diaconal

Tradução

Culto Infantil

AGOSTO
Semana 1 - 1 a 7 Agosto
DOMINGO: Edivânio, 
Janessa, Jadir, Willian
QUARTA: Willian, Jadir
SEXTA: Edivânio, Janessa 

JULHO
Semana 4 - 25 a 31 Jul
DOMINGO: Glauco, Tallyzia, 
Simone, Marcelo
QUARTA:  Marcelo, Tallyzia
SEXTA: Glauco, Simone

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 alistado neste exército! 
Venha lutar conosco as guerras 
do Senhor. Traga seu motivo de 
oração e, de mãos dadas, cora-
ções entrelaçados, joelhos do-
brados, nos deixemos ser que-
brantados 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

ACADeMIA 
BÍBLICA

SeXTA DA 
vITóRIA

2021 - eXAMINANDO AS eSCRITURAS

feSTA DAS NAçÕeS - MISSÕeS eM DeSTAqUe 

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!

25 -  Antonio Amaury Miranda 416-878-1624 
26 - Juliana/Zanin Fazlic 306-501-8813
26 - Ellen Robles 647-52-8478
26 - Rebecca Tenório Pereira 647-784-1269
27 - Sara Beatriz da Silva 647-981-9605
28 - Elaine Cristina Rampazzo 647-339-4950 
28 - Romilda Favarato Gouveia 416-918-0283
29 - Jorge Augusto  Venâncio 647-209-9489
01 - Marta Almeida Santana 416-909-1774

GRANDe NOITe 
De LOUvOR
SáBADO, DIA 07 De AGOSTO, àS 7:30 PM
Estejamos em oração e nos preparando para 
uma grande arrancada de celebração ao Se-
nhor Jesus. Será no estacionamento da St. 
Clair. Não tem limite! Podem vir todos!

IVN é mais que uma igreja local, é uma agência missionária com a visão de Deus - que é mundo. 
Neste domingo, estamos reunidos diante do Senhor focados em cada continente, nação, tribo, 
língua e todos os povos da terra. Nós oramos por missões diariamente, contribuímos regular-
mente e vivemos cheios de amor, intensamente.  Missões é a missão da igreja. Nós somos o 
Corpo de Cristo, temos que manifestar a sua glória em toda a terra. Estamos presentes em 
lugares que nem sequer temos ideia.  Recebemos um contado de um pastor em Moçambique 
nos informando que tem sido alimentado pela Vida Nova através dos cultos on-line. Ele está 
com uma igreja se reunindo e nos pediu autorização para se filiar à Vida Nova. Deus abrindo as 
portas onde estamos chegando com a mensagem da graça salvadora e redentora. Gloria a Deus! 



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

eDB vIDA NOvA - eSMeRANDO-Se NO eNSINO BÍBLICO! 

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

26/07
Isaías
07-09

27/07
Isaías
10-12

28/07
Isaías
13-15

29/07
Isaías
16-18

30/07
Isaías
19-21

31/07
Isaías
22-24

01/08
Isaías

25-28

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. 

Deus nos tem dado o mais elevado privilégio de vivermos tempos 
especiais em nossa EBD. Vários irmãos estão se preparando sema-
nalmente para ministrar a Palavra de Deus. Os participantes estão 
experimentando maravilhas da parte do Senhor! O Espírito Santo nos 
tem capacitado para fazer a obra do Senhor com esmero, dedicação 
e amor.  Os frutos estão sendo colhidos. Tem sido uma grande bên-
ção 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 par-
ticipação, e dos seus filhos.  Pule nesta bênção, você também. Por 
favor, nos ajude, inscrevendo seus filhos. Experimentemos mais das 
delícias de Deus. 


