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JORNADA DE ORAÇÃO DURANTE 
50 DIAS

“PERMANECEI... ATÉ QUE DO ALTO 
SEJAIS REVESTIDOS DE PODER”.



“Permanecei... Até que do alto sejais revestidos de poder” (Lucas 
24:49b)

Estamos numa Jornada de Oração de 50 dias. Temos uma ordem im-
perativa de Deus muito clara sobre o dever de “orar sempre, nunca 
esmorecer”,  e  “orar sem cessar”.  Estamos cumprindo os princípios 
Bíblicos. Deus é o eterno ”Eu Sou”. Em sua soberania, fez todas as coi-
sas conforme o conselho da sua vontade, no entanto,  escolheu agir 
em resposta às orações do seu povo. Que privilégio benditos! 

1. ORAR É CONECTAR-SE COM DEUS
Orar é falar com aquele que está sentado no trono, acima dos que-
rubins e governa o universo. A força mais poderosa da terra é oração 
da fé, pois a palavra de Deus diz que muito pode, por sua eficácia, a 
súplica do justo. Pela oração situações humanamente irremediáveis 
acontecem. Ana, era estéril, orou ao Senhor e tornou-se alegre mãe 
de filhos. Deus derrotou o poderoso exército da Assíria em resposta às 
orações do rei Ezequias. Esse mesmo rei foi curado de uma enfermida-
de mortal, em resposta ao seu clamor e às suas lágrimas. A oração é 
estar sempre com as mãos abertas, recebendo as respostas que Deus 
tem liberado aos que oram em espírito e em verdade. 

 2. ORAR É TOMAR POSSE DAS PROMESSAS DE DEUS
Tiago escreveu: “Nada tendes, porque nada pedis”. Jesus ensinou: 
“Pedi e dar-se-vos-á, porque todo o que pede recebe”. Bênçãos são 
retidas quando as orações não sobem ao trono da graça. Mas, pro-
messas são cumpridas quando o povo de Deus ergue sua voz aos céus. 
Existem incontáveis promessas de vida, salvação, cura, libertação, 
perdão, sustento, sabedoria, paz, amor, perdão... Tudo à nossa dispo-
sição. Em Deuteronômio 28:1-14, tem uma relação de bençãos para 

nós. Leia, receba e viva tudo que Deus tem prometido aos que ouvem 
atentamente a sua voz e a obedecem. 

 3. ORAR É FORTALECER-SE EM DEUS
Cada novo convertido avança mais rápido e com mais vigor caminhan-
do de joelhos. Paulo diz: “Por esta causa me ponho de joelhos diante 
do Pai” Efésios 3:14. Crente que anda de joelhos, não precisa de mu-
letas, nem amuletos. Prostrar-se diante de Deus nos mantém em pé 
diante dos homens e de todas as circunstâncias da vida. Para pregar a 
Palavra e fazer a obra do Senhor com total eficácia, é preciso estar cur-
vado em completa rendição e obediência ao Eterno.  Não há pregação 
poderosa sem que primeiro os joelhos se dobrem. Antes 
de pregar aos ouvidos é preciso ouvir a voz de Deus. O 
maior privilégio da oração é ter intimidade com Deus e 
deleitar-se nele. Nesta Jornada de Oração estamos 
no altar da consagração.   
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“Trazei todos os dízimos à casa do tesouro...” Malaquias 3:10. Devolver a Deus o que é de Deus é fundamental para um coração que experimentou o sobrenatural! 
Quem confia em Deus lança a semente do amor, perdão, obediência, alegria, comunhão, dos dízimos, ofetas, gnerosidade, e tudo que é bom, perfeito e agradável. 
Os princípios do Senhor além o coração. Entregar a parte do senhor com alegria, redunda em bênçãos sem medida. Consagramos os dízimos e as ofertas de várias 
maneiras: Através de um  E-transfer na conta da igreja, envio de cheque pelo correio para o endereço da igreja, ou na caixa de correio, indicado na entrada do tem-
plo, 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
7:30 pm - JORNADA DE ORAÇÃO

TERÇA-FEIRA
8 pm - JORNADA DE ORAÇÃO

QUARTA-FEIRA
7:30 pm - JORNADA DE ORAÇÃO AO VIVO

QUINTA-FEIRA
7:30 pm - JORNADA DE ORAÇÃO 

SEXTA-FEIRA
7:30 pm - JORNADA DE ORAÇÃO AO VIVO

SÁBADO À TARDE
Adolescentes IVN
JORNADA DE ORAÇÃO

DOMINGO À TARDE
Escola Dominical na Vida Nova
Maple Leaf

DOMINGO
7:30 pm - TRANSMISSÃO AO VIVO
JORNADA DE ORAÇÃO

DÍZIMOS E OFERTAS | OBEDECENDO A PALAVRA!  
(donation@vidanova.ca)

AGENDA SEMANAL

ESCALAS

ANIVERSARIANTES

Diaconal

Tradução

Culto Infantil

Louvor

JANEIRO
Semana 4 - Dias 24 a 30
Edivânio, Janessa,
Jadir, Willian
FEVEREIRO
Semana 1 - Dias 31 Jan a 6 Fev.
Glauco, Tallyzia,
Simone, Marcelo

Meus queridos irmãos, por favor, precisamos es-
tar totalmente alertas, no que diz respeito ao cui-
dado com a nossa vida e a vida dos outros. Não 
baixe a guarda diante de um virus que tem sido 
letífero para tantas pessoas. Solicito em nome do 
amor de Jesus, todo empenho no cuidado para 
que não coloquemos a vida dos outros em ris-
co. Caso esteja com algum sintoma, não fique 
apenas pensando que é uma gripezinha. Procu-
re o profissional da saúde e vai se cuidar. Quem 

se ama, ama também o próximo. Este próximo 
pode ser alguém da família. Então vamos fazer 
o que está sendo requerido pelos profissionais.  
As restrições continuam sendo exigidas para a 
nossa proteção.  Usemos máscaras, lavemos as 
mãos com água e sabão, alcool em gel, distancia-
mento social, sem toques e abraços.  Não baixe a 
guarda! Nossa confiança permanece no Senhor, 
porém temos que continuar fazendo a parte que 
nos cabe.  

Louvamos a Deus porque Ele nos tem dado for-
ças, fé e foco para continuarmos realizando a 
obra do Senhor. Mesmo no deserto, seguimos 
sempre caminhando.  Neste momento de res-
trição imposta pelas autoridades, não paramos 
as atividades da nossa EBD, glória ao Rei! Como 
Deus nos deu o privilégio de termos dois locais de 
culto, estamos dividindo as classes em número 
de 10 e ministrando a Palavra de Deus presencial-
mente para os nossos filhos. Benção pura! 4 clas-
ses revesam em horários e locais diferentes para 
a ministração da Palavra de Deus. Se temos que 
enfrentar a cova do leões, enfrentaremos!  Desis-
tir nunca! Avançar sempre! Nosso alvo é Cristo! 

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 va-
mos celebrar!  
“Examinai as 
Escritu-
ras...”Va-
mos em 
frente! 

Segunda - Pelo nosso irmão Vinícius Silva na UTI  
Terça - Por relacionamentos cheios de amor 
             na família.  
Quarta - Por novas vida íntegra diante de Deus.         
Quinta - Por levantamento de novos obreiros.  
Sexta - Por generosidade em  ação.
Sábado - Por “AVIVAVIDANOVA”   
Domingo - Documentos imigratórios dos irmãos.   

24 - Rebecca Miranda 416-878-1624
26 - Sebastian  647-876-5556
26 - Wander Jr 647-631-4414
26 -  Vitor Manuel Neves  437-225-2965
27 - Marcelo Andrade 647-568-8115
27 - Miguel Andrade   647-568-8115
27 - Ronaldo/Patrícia 416-908-1705
27 - Josimery de Lima 437-214-3243
27 - Fernanda Dias Oliveira 437-223-8571
27 - Marcelus e Karen 416-877-3412
28 - Ricardo  647-770-2773
28 - Eduardo Cruz Dapicolo 
28 - Danyela Vasconcelos 647-710-3984
28 - Juliana Juchniewicz 647-916-0269 
29 - Daniel Sampaio  647-620-3401
30 - Joseph Chapinotti 647-522-6118
31 - Júlia Carvalho Costa 647-550-1772

“O temor do Senhor prolonga os dias da 
vida” Prov. 10:27. 

Estamos aguardando em Deus o retorno

Estamos aguardando em Deus o retorno

Estamos aguardando em Deus o retorno

EBD NOTA 10 
ESTAMOS FIRMES!   

2021 - EXAMINANDO 
AS ESCRITURAS

MOTIVOS DE ORAÇÃO PARA ESTA SEMANA 

COVID-19 - SE CUIDE!    

VINÍCIUS CONTINUA NA UTI
Nosso amado irmão encontra-se hospitaliza-
do na UTI do Humber River. Dê uma passa-
dinha em frente o hospital, ore estendendo 
suas mãos e profetize a cura completa. Deus 
recebe e atende as orações da fé. “Clama-me 
e responder-te-ei”. Deus está esperando a 
oração para respondê-la. Nós cremos na in-
tervenção do Eterno, por isso clamamos! 



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 (fi-
lho da Celeste), Antonio Hélio (primo do Pr. Bruno), Eldonor Silva, Elza 
da Silveira (Tia da Eva), Eufrozina, Jena (amiga da Jaqueline), Markus 
(amigo da Marina), Eni (vó do Pr. Bruno, Paulo Aguiar (sobrinho da 
Palmira), Manuel Sousa, Derli Amaral (mãe de Daiane Amaral), Mi-
riam Cardoso (mãe da Daisy), Alvaci Garcia (mãe do Edivânio), Mara, 
Arthurzinho, Sofia e Aline Zilmer. 
“Muito pode em seus efeitos a súplica do justo”. 

Deus nos plantou neste lugar para sermos uma agência missionária. 
Estamos de corações inflamados, mãos abertas, braços estendidos, 
pés que caminham e bolso aberto para a realização desta magnífica 
e extraordinária obra de povoar o céu e esvaziar o inferno. Somos um 
quartel onde as pessoas são recebidas, orientadas, discipuladas, pre-
paradas, abençoadas, ungidas, consagradas, separadas, enviadas e 
sustentadas para a realização da vontade do Senhor que é boa, perfei-
ta e agradável. Estamos comprometidos com o Deus da obra e com a 
obra de Deus. Estamos focados em servir a Deus de todo o coração. E 
estamos focados também em levar a preciosa semente da graça salva-
dora.A única que arranca as vidas do império das trevas e as transporta 
para o Reino de Cristo.  Estas são algumas frentes missonárias com as 
quais IVN  está comprometida em oração e sustentação. Tem sido um 
privilégio investir no que é eterno.   Sustentamos 5 famílias (Woba, Ho-
rauna, Timegou, Omar, Paul) no Niger, África. Ajudamos no sustendo 
da família (Ireni, Cristnel, Lidia, Priscila) na Romênia. Sustentamos a 
família Jones e Rosimeire (Projeto Vida Nova para Crianças) em Olinda 
PE. Estamos ajudando uma família que passa por grandes dificuldades 
no nordeste do Brasil (uma mãe e mais 4 filhos, visto que o esposo 
faleceu). Participamos do sustento de mais de 130 crianças no projeto 
da Casa Maria e Marta (Edméia Williams—RJ). Participamos do sus-

tento do missionário Ronaldo/Rossana Lidório. Ajudamos no sustento 
de uma família de missionários (Meire Rosa/Carlos/Joshua/Daniel) em 
Edmonton Canadá.  Socorremos os necessitados, temos projetos de 
rua, ajudamos viúvas, reconstruímos uma casa na Siria. Somos uma 
igreja missionária! Continuamos firmes nestes tempos adversos, rea-
lizando missões com todo amor.  Somos uma agência de Cristo na ter-
ra!  Jesus nos chamou, enviou, capacitou e nos encheu de poder para 
levarmos a preciosa semente. Temos que cumprir a grande comissão! 
Precisamos cuidar para não nos estagnarmos na grande comissão!         

Você precisa providenciar imediatamente o seu programa para estar 
informado de tudo que está planejado. Especialmente a leitura anual 
da Bíblia. Vamos nos unir e fortalecer a igreja de Cristo.  A leitura, me-
ditação e obediência da Palavra nos torna sábios para a justiça. 

Aprendemos com aquele que nos ensinou a fazer planos e projetos. A 
bondade de Deus tem se manifestado poderosamente. Deus escreveu 
em tábuas de pedra os 10 mandamentos. Eles continuam sendo cumpri-
dos em nossas vidas. Por favor pegue uma caneta, papel e escreve seus 
alvos e sonhos para a curto, médio e longo prazo. O profeta Habacuque 
2: 2-3, diz: “Escreve a visão (SONHO/PROJETO/ OBJETIVO), grava-á sobre 
tábuas, porque está para cumprir”... Apresente ao Senhor seus projetos, 
sonhos e visão. Vamos orar por eles o todos os dias, e no fim deste ano 
estaremos dando graças pelas respostas. A fé move montanhas, e exer-
citar nossa fé é uma necessidade diária. A fé vê o invisível, crê no incrível 
e toca no intocável. Deus quer que o seu povo seja forte e ativo. Noé foi 
chamado para fazer a Arca. Todos os detalhes foram detalhadamente 
dados pelo Senhor.  Noé e sua família foram salvos. A realização dos pla-
nos de Deus nos leva a salvação juntamente com a nossa família.   

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

IVN - CUMPRINDO O “IDE DE JESUS” 

PROGRAMAÇÃO IVN 2021 / 
LEITURA BÍBLICA 2021

SONHOS 2021 - NO ALTAR!

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

25/01
Êxodo
23-25

26/01
Êxodo
26-28

27/01
Êxodo
29-31

28/01
Êxodo
32-34

29/01
Êxodo
35-37

30/01
Êxodo
38-40

31/01
Levítico
01-03

TER QUA QUI SEX SAB DOM

IMAGENS LINDAS!


