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TEMOS ExPERIMENTADO UM 
GRANDE MOvER DO ESPíRITO SANTO 

ÀS 6:00AM, E ÀS 7:30PM, NO AlTAR DO 
SENHOR, váRIOS IRMÃOS ESTÃO fIRMES 



Temos experimentado um grande mover do Espírito Santo nestes 50 
dias de Jornada de Oração. Às 6:00am, e às 7:30pm, no altar do Se-
nhor, vários irmãos estão firmes no propósito de levar ao trono da gra-
ça de Deus os mais intensos clamores, intercessões, petição, adoração 
e gratidão. Todos os motivos que nos têm sido enviados, estão sendo 
apresentados no altar com fé, esperança e confiança de que as respos-
tas estão sendo recebidas todos os dias. Quem planta oração, colhe 
milagres! Estamos recebendo com abundância os frutos da semente 
plantada. Glórias ao Rei! 
IVN também continua cumprindo sua preciosa ação missionária. Os 
campos estão sendo assistidos com todo amor e carinho. Orações 
constantes e sustento contínuo são marcas distintivas da IVN. Estamos 
assistindo, dentro das nossas possibilidades, todas as pessoas 
que estão precisando de socorro neste momento, e nos 
procuram. Louvamos a Deus porque Ele nos tem man-
tido focados e abundantes na obra do Senhor. Aju-
dem-nos nesta grande tarefa que Deus nos confiou, 
especialmente nestes dias. Leiam as notícias mis-
sionárias e vejam as lindas fotos 
dos campos. 

RELATÓRIO PARA A IGREJA VIDA NOVA OLINDA/PE

“Elevo os meus olhos para os montes; de onde me vem o socorro? O 
meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Salmos 121:1. 
2”. A nossa palavra é GRATIDÃO. Oro com alegria por causa da maneira 
como vocês me ajudam no trabalho de anunciar o evangelho, desde o 
primeiro dia até hoje. Agradecemos o depósito no dia 25/01/2021, no 
valor de R$: 2.095,00. Que o SENHOR DEUS realize os desejos dos seus 
corações a cada dia!

MÊS DE JANEIRO/2021: Os casos de COVID 19 no Estado de Pernam-

buco são muitos, o nível de mortes aumentou e os leitos dos hospi-
tais estão com 75%, mas agradecemos ao nosso Deus pela chegada 
das vacinas.

PALESTRA SOBRE MISSÕES: Nesse mês de Janeiro, fomos convidados 
para falar sobre missões e testemunhar o amor de Deus na congrega-
ção de Floriano em Jaboatão dos Guararapes/PE. Foram momentos de 
grande alegria para mim e Rosimere falar do que Deus fez nas nossas 
vidas durante os 10 anos no Rio Grande do Norte, como Deus tem nos 
tratado nesse período de espera, como Deus tem levantado a amada 
Igreja Vida Nova para interceder e nos ajudar como parceira principal 
na obra de Deus. Foram momentos de muita alegria para todos presen-
tes. Além disso, estamos apoiando o trabalho de evangelismo infantil 
na escola bíblica dominical na  IGREJA EM OURO PRETO - OLINDA/PE. 
Momento de alegria,  testemunho e ensino sobre mis-
sões para os pequeninos. Vejam as imagens!

“Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu 
nome dá glória, por amor da tua miseri-
córdia e da tua fidelidade” (Sl. 115-1). 
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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

Pastor: Jones 
e missionária: 

Rosimere
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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, 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 DE fRUTOS
(donation@vidanova.ca)

AGENDA SEMANAl

ESCAlAS

ANIvERSARIANTES

Diaconal

Tradução

Culto Infantil

louvor

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

Semana 1 - Dias 14 a 20 Fev.
Glauco, Tallyzia,
Simone, Marcelo

Louvamos a Deus porque Ele nos tem dado forças, 
fé e foco para continuarmos realizando a obra do 
Senhor. Mesmo no deserto, seguimos sempre ca-
minhando. Neste momento de restrição 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 minis-
trando a Palavra de Deus presencialmente para 
os nossos filhos. Benção pura! Várias classes se 
revezam em horários e locais diferentes para a 
ministração da Palavra de Deus. Se temos que en-
frentar a cova do leões, enfrentaremos!  Desistir 
nunca! Avançar sempre! Nosso alvo é Cristo! 

Nasceu  ETHAN REIS TEI-
XEIRA, no dia 05 de Feve-
reiro com 51cm  e  3.150 
kg. Filho dos irmãos Geo-
vani e Jessica. Herança 
do Senhor ! Glória! 

Nosso amado irmão, saiu da UTI, já se encontra 
no quarto do Humber Hospital. Deus está com-
pletando a obra, mas o grande milagre já aconte-
ceu! Agora é só fisioterapia. Glória a Deus! Conti-
nuemos orando e profetizando a cura completa. 
Deus recebe e atende as orações da fé. “Clama-
me e responder-te-ei”. Deus está agindo em favor 
do Vini, em resposta às orações do seu povo. 

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!  “Exami-
nai as Escrituras...”Va-
mos em frente! 

Segunda - Pelo nosso irmão Vinícius Silva 
Terça - Por famílias cheias de amor            
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.   

07 - Wilson Vieira 416-616-9438
07 - Hannah Vieira 416-616-9438 
07 - Andreia Miranda 416-878-1624 
08 - Nicholas Souza 416-913-8326
08 - Rodrigo G.  Ferreira 514-996-3777
08 - Maraiza Bueno 647-913-0486
08 - Dile e Francisco 416-782-9151 
09 - Danilo Braga 647-673-1472  
09 - José Costa 647-889-7149
09 - Pr. Ceny e Eva 416-885-1016
10 - Giovanna de Paula 416-838-5109
11 - Leonardo Bandeira  647-809-3929
11 - Hana Bueno 647-913-0486
12 - Isabella  Passos 1-514-467-4565
12 - Rodrigo Souza Paim 647-571-7485
12 - Marcos Fialho 416-427-8816 
13 - Manuel José Teixeira 416-602-2525
13 - Mara Crevellari
13 - Izabel Lopes de Souza
13 - Marco José Marques 647-238-1722
13 - Leandro Suher 647-569-1302
13 - Michaella Paz 647-405-8221

Estamos aguardando em Deus o retorno

Estamos aguardando em Deus o retorno

Estamos aguardando em Deus o retorno

EBD NOTA 10 - AvANÇAMOS fIRMES!   

GlÓRIA A DEUS PElO vINI! 

NASCIMENTO

2021 - ExAMINANDO AS ESCRITURAS

MOTIvOS DE ORAÇÃO PARA ESTA SEMANA 



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”. 

Somos uma igreja missionária, que vive missões intensamente, aqui, ali e até os confins da 
terra. Estamos plantados neste lugar para semear a preciosa semente, ainda que andando e 
chorando enquanto semeamos. Oramos, ministramos, enviamos vocacionados, visitamos os 
campos, abrimos 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 comprometida em oração e sus-
tentação. 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). Par-
ticipamos do sustento 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 Síria. So-
mos uma igreja missionária! Continuamos firmes nestes tempos adversos, realizando missões 
com todo amor.  Somos uma agência de Cristo na terra!  Jesus nos chamou, enviou, capacitou 
e nos encheu de poder para levarmos a preciosa semente. Temos que cumprir a grande comis-
são! Precisamos cuidar para não ficarmos estagnados 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. 

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 - NOS CAMPOS DO SENHOR!

PROGRAMAÇÃO IvN 2021 / 
lEITURA BíBlICA 2021

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

08/02
levítico
26-27

09/02
Números

01-03

10/02
Números

04-06

11/02
Números

07-09

12/02
Números

10-12

13/02
Números

13-15

14/02
Números

16-18

TER QUA QUI SEx SAB DOM


