
Pastores: 
Ceny tavares  e  
Bruno Ferreira   

semanal - 1042
31 de janeiro de 2021

2365 st. Clair ave. West  - toronto on, Canada, m6n 1K9  - www.vidanova.ca
Tel.416-766-5695 • 416-885-1016 • 647-991-1019                               

JORNADA DE 
ORAÇÃO
MISSÃO
50 DIAS//PAG.2

EStAMOS NuMA lINDA JORNADA DE 
ORAÇÃO, DESDE O DIA 1º DE JANEIRO

Até O MOMENtO, tEMOS SIDO 
PRESENtEADOS cOM GRANDES RESPOStAS



Estamos numa linda JORNADA DE ORAÇÃO, desde o dia primeiro de 
Janeiro.  Deus nos tem dado experiências magníficas e extraordinárias. 
Até o momento, temos sido presenteados com grandes respostas, mi-
lagres e maravilhas da parte do Senhor. Que privilégio! Que bênção! 
Estamos firmes, continuaremos firmes até a conclusão do projeto de 
Deus. 
Hoje, também estamos em dia de intercessão missionária. Vida Nova 
tem um coração apaixonado por missões. Seu foco é continuar viven-
do para cumprir o IDE de Jesus o tempo todo, em todo lugar, até aos 
confins da terra.  Alguns aspectos que são indispensáveis para este 
cumprimento:
ORAÇÃO E MISSÃO, COMBUSTÍVEIS PARA AÇÃO. 
A igreja cristã permaneceu em oração com tanto amor que seus cora-
ções foram inflamados pelo fogo do Espírito Santo. Como resultado, o 
mundo foi bombardeado tão poderosamente que as conversões eram 
diárias e incontáveis. A ação da igreja foi imediata, como resultado da 
entrega completa no altar da oração. Jesus ordenou: “Ide por todo o 
mundo e pregai o evangelho a toda criatura” (Mc 16.15).  A pregação 
do evangelho, o cumprimento da obra missionária, tem que ser fru-
to do clamor que sobe ao Senhor. Todos precisam ouvir o evangelho. 
Nosso papel é pregar o evangelho, simples, poderoso e único. Enquan-
to muitos ficam discutindo o sexo dos anjos, querendo saber a data da 
volta de Jesus, quem será o anticristo, multidões estão se perdendo 
na vale da decisão. 
ORAÇÃO E MISSÃO, DESPERTAMENTO IMEDIATO.  
Deus chama, prepara, capacita, enche com poder e envia com urgên-
cia. Esta obra não pode ser deixada para o dia seguinte. Oração e mis-
são abre o coração para o cumprimento do propósito de Deus neste 
exato momento. Os exemplos que temos na Bíblia são vastos. Apenas 
cito dois: O testemunho da mulher Samaritana foi imediato. Saíram, 
pois, da cidade e vieram ter com Jesus” João 4:28-30. Paulo, ao ser 
convertido, depois de ter sido batizado, “logo pregava nas sinagogas” 
Atos  9:20. Somos atalaias do Senhor para tocar a trombeta aqui, e 
agora, e até os confins da terra. Oremos para o cumprimento da nossa 
missão de avisar ao mundo acerca de sua necessidade de se preparar 
para encontrar com Deus. O tempo do fim se aproxima! 
ORAÇÃO E MISSÃO, MÍSSEIS CERTEIROS. 
O Senhor nos enviou a pregar, com a promessa de estar conosco e 
nos capacitar. Ele mandou semear a semente em todos os solos, sen-
do que Ele mesmo é o que opera tanto naquele que leva a semente, 
quanto naquele que recebe a semente. O resultado está garantido. A 
Palavra de Deus lançada, não voltará sem resultados. A 
ordem é: “Lançai as redes”. Só quem lança as redes pode 
contar os peixes pescados. Esta geração de pregadores 
é responsável pela geração de pecadores. Nestes 50 
dias de Jornada e missão haverá muita frutificação!  
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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

Somos uma igreja que respira missões o tempo todo. Oramos, minis-
tramos, apelamos, enviamos vocacionados, visitamos os campos, abri-
mos outros, contribuímos financeiramente, sustentamos e estamos de 
braços abertos para a realização desta bendita obra do Senhor. 
Estas são algumas frentes missionárias com as quais IVN  está com-
prometida em oração e sustentação. Tem sido um privilégio investir 
no que é eterno. Sustentamos 5 famílias (Woba, Horauna, Timegou, 
Omar, Paul) no Niger, África. Ajudamos no sustendo de uma família 
(Ireni, Cristnel, Lídia, 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). Partici-
pamos do sustento de mais de 130 crianças no projeto da Casa Maria 
e Marta (Edméia Williams—RJ). Participamos do sustento do missio-
nário Ronaldo/ Rossana Lidório. Ajudamos no sustento de uma famí-
lia de missionários (Meire Rosa/Carlos/Joshua/Daniel) em Edmonton 
Canadá.  Socorremos os necessitados, temos 
projetos de rua, ajudamos viúvas, recons-
truímos uma casa na Síria. Somos uma 
igreja missionária! Continuamos firmes 
nestes tempos adversos, realizando mis-
sões com todo amor.  Somos uma agên-
cia de Cristo na terra!  Jesus nos chamou, 
enviou, capacitou e nos encheu de po-
der para levarmos a preciosa semente. 
Temos que cumprir a grande comissão! 
Precisamos cuidar para não nos estag-
narmos na grande comissão!            

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 so-
nho 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! 

IVN -  RESPIRA MISSÕES

2021 - EXAMINANDO AS EScRItuRAS



VIDA NOVA NOTA 10
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

www.vidanova.ca
@vidanovatoronto

 “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, ofertas, generosidade, e tudo que é bom, perfeito e agradá-
vel. Os princípios do Senhor alegram 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 
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
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 | PROMESSAS SEM MEDIDA! 
(donation@vidanova.ca)

AGENDA SEMANAl

EScAlAS

ANIVERSARIANtES

Diaconal

tradução

culto Infantil

louvor

FEVEREIRO
Semana 1 - Dias 31 Jan a 6 Fev.
Glauco, Tallyzia,
Simone, Marcelo

Semana 2 - Dias 07 a 13
Edivânio, Janessa,
Jadir, Willian

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! 

“Tenho um testemunho lindo para compartilhar: 
No início da aula perguntei quem queria orar e 
umas cinco crianças levantaram as mãos. Pen-
sei em escolher apenas uma, mas acabei dando 
a oportunidade de todas orarem. Umas oraram 
por elas mesmas, outras pela família, pelo culto, 
mas quando chegou a vez da Sofia R. Silva, ela fez 
uma oração intercedendo pela vida do Vinícius. 
Foi algo tão lindo e espontâneo! Fiquei emociona-
da com as palavras sinceras dela. Creio no poder 
da oração e como igreja concordamos com a cura 
dele!”
Prof. Lívia ( Classe Soldados de Cristo - 7 a 9 anos)
A professora Lívia, fez uma programação especial 
no dia de missões, com a sua classe. Cada criança 
fez um cartaz  com uma mensagem e enviou para 
um missionário. 

Leia a resposta: “Acabei de receber, fiquei super 
feliz e emocionada. Agradeça as crianças e toda 
a igreja. Nos sentimos amados por vocês. Lindo 
demais.” Ireni ( Romênia).  

Segunda - Pelo nosso irmão Vinícius Silva 
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.   

01 - Maria Nilma Costa 437-776-8891
01 - Lucas Emanoel Lima 647-570-5158 
03 - João Henrique Santos 416-708-6847
03 - Erandy de Castro 647-831-2282
03 - Dailane Muniz 647-550-6704 
05 - Juliana e Fabinho 416-880-8891
05 - Débora Rios 647-960-1523 
06 - Tânia Vaz Marques 416-658-1205
06 - Alanis Leite 416-833-9291
07 - Wilson Vieira 416-616-9438
07 - Hannah Vieira 416-616-9438 
07 - Andreia Miranda 416-878-1624 

“Espera, (ó aniversariantes), no Senhor, 
desde agora e para sempre.” Salmo 131:3

Estamos aguardando em Deus o retorno

Estamos aguardando em Deus o retorno

Estamos aguardando em Deus o retorno

EBD NOtA 10 - EStAMOS FIRMES!   uM tEStEMuNhO DE MIlAGRE! 

MOtIVOS DE ORAÇÃO PARA EStA SEMANA VINÍcIuS SAIu DA utI, GlÓRIA A DEuS!
Nosso amado irmão já se encontra no quarto 
do Humber Hospital.  Deus está completando 
a obra. O grande milagre já aconteceu. Agora 
é só fisioterapia. Glória a Deus!  Continuemos 
orando e profetizando a cura completa. Deus 
recebe e atende as orações da fé. “Clama-me 
e responder-te-ei”. Deus agindo em favor do 
Vini, em respostas às orações do seu povo. 



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”. 

Amados irmãos! Constantemente nos perguntam a respeito deste assunto. Especialmente nes-
tes dias de vacinação. O que fazer? Há os que acham que isso é irrelevante, até em alguns casos 
ignoram a seriedade do assunto. Alguns estão alinhados a discursos anticiência. Desde Adão 
que nós, seres humanos, precisamos da boa ciência, a qual é Graça de Deus. Naturalmente, 
teremos neste momento de pandemia muitos erros e muitos acertos – entretanto, a Ciência 
se perfaz exatamente assim, inclusive pelo método de tentativa-e-erro, e ela expressa intei-
ramente as falibilidades e contradições humanas. Ciência, política e economia, estão interli-
gadas. Há outros que ficam imobilizados pelo medo. Estes procuram na mídia informações que 
fortaleçam os seus medos.                                                                                                                                                                                        
Não entendo que os nossos deveres de culto público ao Senhor sejam secundários. 
As normas estabelecidas sobre prioridades são questionáveis. O local de culto é uma 
prioridade sim! Claro que as regras precisam ser cumpridas com todo rigor e cuidado, 
assim como os lugares liberados. Somos lembrados que o “Reino de Deus tem que ser 
buscado em primeiro lugar”. O culto não é para nós uma questão de conveniência – é 
claro, procuramos modular a nossa participação nele com prudência… E, em alguns 
casos, tenho pessoalmente recomendado a alguns irmãos que, em alguns momentos, 
permaneçam em sua casa. O templo onde o povo de Deus congrega, é fundamental-
mente importante, necessário e completamente significativo, em especial nestes dias. 
O local de culto reúne pessoas que desejam ardentemente contribuírem para a solução 
dos problemas que são de todos. Agradecemos ao Senhor cotidianamente pela igre-
ja. Somos reconhecedores das grandes oportunidades que desfrutamos de edificação 
e crescimento em Cristo. Em nossa igreja, temos apoiado, orientado, orado e buscado 
um patamar de alto nível e vida espiritual que nos mantenha em pé diante do nosso 
Senhor, em sintonia com Ele e ação de ajuda aos que estão passando por lutas maiores. 
Somos uma igreja parceira do governo, presente na sociedade e que ora em favor de 
todos quantos estão investidos de autoridade. Estamos agindo sob orientação de Deus 
para servos vitoriosos em tudo. De março passado, o padrão de planejamento de curto 
prazo. Penso que, neste período, os planejamentos viáveis.                                                             
Estamos realmente vivendo um momento difícil no mundo. Temos que levar em conta 
que o número de casos aumentou.  Louvamos a Deus por suas misericórdias que nos 
têm mantido firmes, protegidos e guardados. Apenas um caso de nossa comunidade 
foi para o hospital, em estado grave, porém com a vitória garantida definitivamente. O 
momento inspira cautela, atenção, cuidado e muita oração. 
Alguns nos solicitam alguma opinião pessoal sobre a vacina da Covid-19. Temos 
pouco a oferecer sobre este assunto tão especializado, mas recomendamos uma 

abordagem a esta altura:
• A idade e a estrutura física não nos parecem as únicas variáveis no adoecimen-

to. Pessoas idosas, têm superado, e conquanto a doença tem tido menor incidência 
entre crianças, também crianças têm morrido. Ainda assim, as estatísticas podem 
oferecer alguma luz sobre a faixa etária mais atingidas pela presente cepa do vírus. 
Pessoas fortes” têm morrido e “pessoas fracas” venceram a doença;  e o contrário 
também é verdade. Na lápide de uma pessoa que se presumia muito forte achou-se 
escrito: “Ele morreu de gangrena como resultado de uma infecção que teve início no 
dedo mínimo do pé esquerdo”.

• Variáveis genéticas e estruturas fisiológicas, nem todas ainda claramente identifica-
das, estão presentes no adoecimento ou não. Alguns chamam a atenção para tipos 
sanguíneos, por exemplo.

• Já se sabe que padrões comportamentais rotineiros, inclusive o sono, têm impacto 
na doença. Quanto ao sono, pelo que alguns têm dito, por conta da metabolização da 
melatonina. E o que dizer, então, de padrões alimentares, etc?

• Quadros psíquicos, tais como ansiedade e quadros depressivos crônicos, podem 
acentuar e confluir em sintomas. Não se têm mais dúvidas acerca disto.

• A imunidade é uma condição multifatorial. Ela é, sem dúvida, elemento importante, 
crucial, diante de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS), como a Covid-19, mas 
não é a única.

• Acesso a recursos clínicos e protocolos eficientes, bem como a bons recursos hospitala-
res, farmacológicos e sanitários, assim como em todas as patologias graves, fazem enor-
me diferença! Fatores de informação, em uma infinidade de casos, vêm salvando vidas.

Não é sábio ficar traçando tipologias muito definidas, rígidas e fechadas na Covid-19, 
e acautelar-se de estigmas. Exemplo: “Pessoas fortes”, “pessoas fracas”, “idosos”, “jo-
vens”, etc. “Só pessoas com patologias preexistentes e comorbidades correm risco…” Há 
que se ter alguma cautela aí.
A covid-19 é uma doença nova e com um vastíssimo leque de estudos e pesquisa ainda 
em andamento. Só para nos lembrar, os grandes laboratórios mundiais ainda estão sub-
metendo seus imunizantes a estudos e pesquisas. Como crentes, que precisam exercer 
uma mordomia lúcida, parece-nos que não será sábio reduzir a nossa abordagem so-
bre a covid-19 a uma linguagem binária, simplista, preto-e-branco, unilateral e uni fa-
torial… Isto não cumprirá um bom papel didático, sempre bem-vindo a “filhos da luz”.
Isso é algo de irmão para irmão. Precisamos envidar esforços para dar nossa contribui-
ção. Em nome de Jesus!   

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. 

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

cOVID 19 - APENAS AlGuMAS IMPRESSÕES!  

PROGRAMAÇÃO IVN 2021 / 
lEItuRA BÍBlIcA 2021

JEJuM E ORAÇÃO lEItuRA DA PAlAVRA
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