
Pastores: 
Ceny tavares  e  
Bruno Ferreira   

semanal - 1044
14 de Fevereiro 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
EM FAVOR
DA FAMÍLIA E DA VIDA 
NOVA//PAG.2

FAMILY DAY - UMA DAtA MAIs qUE EsPEcIAL 
PARA UMA cELEbRAÇÃO ExPONENcIAL.  

DIA 15, VIDA NOVA Está cOMPLEtANDO 
MAIs UM ANO A sERVIÇO DO REINO DE DEUs



Que bênção! Que extraordinário! Uma data mais que especial para 
uma celebração exponencial. A relevância deste dia vem desde a eter-
nidade, quando Deus planejou e estabeleceu a família, e também a 
existência da Igreja—Noiva do Cordeiro. Dia 15, Vida Nova está com-
pletando mais um ano a serviço do Reino de Deus. Ela foi plantada 
aqui para pregar as Boas Novas nesta cidade, neste país, e até os con-
fins da terra. Um momento memorável. Uma celebração com toda 
pompa que lhe é devida. Tempo de  agradecer a Deus  retornando os 
olhares para o passado, trazendo à memória o que nos dá esperança. 
Assim nos emocionamos com tantos registros vitoriosos de uma obra 
que começou com poucas sementes. Investimento de gente que plan-
tou, regou, cuidou e a obra seguiu com incontáveis frutos. Certamente 
tudo começou com a dificuldade costumeira. A Bíblia diz: “Não des-
preze o dia dos humildes começos”.  Tudo teve seu início na residên-
cia dos nossos irmãos Gildo/Família, e alguns irmãos preciosos que se 
lançaram de corpo e alma, dando o seu melhor. O Pr. Elias Dantas foi 
o primeiro a se prontificar e colocar as mãos na massa, juntamente 
com a sua família. Um marco e feito de grandiosidade infinita. Temos 
que comemorar sim! Olhando também para o presente com desta-
ques singulares, grandiosos, extraordinários que certamente têm sido 
manifestados em glórias e honras ao nome do Senhor. Temos que ce-
lebrar sim! Olhando para frente, com os olhos postos no que Deus 
continuará realizando através IVN, em tantas direções, visualizamos 
um tempo de muita colheita. Cremos que, assim que passar essa tem-
pestade covidiana 19, vamos continuar com as mãos firmes na obra 
de Deus para a realização de vultuosos e magníficos investimentos na 
área do crescimento qualitativo/quantitativo, edificação, extensão, co-
munhão, expansão da construção do novo templo e na conquista dos 
campos brancos que Jesus mesmo disse que já se encontram brancos. 
Até aqui nos ajudou o Senhor. Aqui o Senhor tem nos ajudado. Daqui 
para frente Ele continuará conosco nos ajudando porque Ele sempre 
cumpre as suas promessas.  
Que gostoso ter um feriado para celebrarmos o dia da família. Vamos 
festejar! Vamos agradecer por tão sublime e elevado privilégio. A fa-
mília é a sociedade mais antiga, mais importante e mais relevante, 
estabelecida pelo Senhor. Tudo começa e passa pela família. O go-
verno, sabendo da importância fundamental da família, estabeleceu 
este feriado para que elas se reúnam e celebrem a bênção da vida 
comum no lar.

VAMOS TER UM TEMPO ESPECIAL NA JORNADA DE AMANHÃ! 
TODOS ESTÃO CONVIDADOS A SE REUNIREM EM CASA PARA CUL-
TUARMOS AO NOSSO DEUS POR TODAS ESTAS PRECIO-
SAS DÁDIVAS DE DEUS. 
•	 ANIVERSÁRIO DA VIDA NOVA
•	 DIA DA FAMÍLIA 
•	 ANIVERSÁRIO DO PASTOR BRUNO

JORNADA EM FAVOR 
DA FAMÍLIA E DA VIDA NOVA

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

Somos uma agência  missionária que vive missões intensamente, aqui, 
ali e até os confins da terra. Estamos plantados neste lugar para seme-
ar a preciosa semente. Oramos, ministramos, enviamos vocacionados, 
visitamos os campos, abrimos outros, contribuímos financeiramente, 
sustentamos e estamos de braços abertos para a realização desta ben-
dita obra do Senhor. 
Somos 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 
comissão! Precisamos cuidar para não ficarmos estagnados na grande 
comissão!            

IVN MIssÕEs - FOcADO NO FOcO!



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 DE FRUtOs
(donation@vidanova.ca)

AGENDA sEMANAL

EscALAs

ANIVERsARIANtEs

Diaconal

tradução

culto Infantil
Louvor

FEVEREIRO
Semana 3 - Dias 14 a 20 Fev.
Glauco, Tallyzia,
Simone, Marcelo

Semana 4 - Dias 21 a 27 Fev.
Edivânio, Janessa,
Jadir, Willian

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 impos-
ta pelas autoridades, não paramos as atividades 
da nossa EBD, glória ao Rei! Como Deus nos deu 
o privilégio de termos dois locais de culto, es-
tamos dividindo as classes em número de 10 e 
ministrando a Palavra de Deus presencialmente 
para os nossos filhos. Benção pura! Várias 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! 

Registramos o passamento do nosso irmão José Roberto, 
pai do  Vitor Queiroz, nosso ministro de música, ocorrido 
no dia 11 de Fevereiro. Que o bom Deus console o coração 
dos familiares em todo o tempo.  Toda a igreja está em ora-
ção pela família. “O Senhor deu, o Senhor o tomou, bendi-
to seja o nome do Senhor”.  Chorai com os que choram...

Nosso amado irmão Viní-
cius que se encontra inter-
nado há quase 90 dias por 
complicações da Covid 19, 
surpreendeu a todos com 
uma belíssima mensagem 
enviada ao nosso irmão 
Vitor Queiroz que perdeu 
o pai por complicações da 
Covid 19.  Leia com atenção! 
“Victor, meu querido, meus sentimentos! Essa 
doença é cruel, eu venho lutando já vai pra 3 
meses, os médicos chegaram a me desenganar 
em certa ocasião, DEUS não permitiu. O ETERNO 
chamou seu pai para os braços dele, só o que 
podemos fazer é chorar junto com você e clamar 
do céu consolo a todos nós em especial você, se 
precisar de algo, meu querido, a Dani está sem-
pre em casa é só chamar por ela. Abraços, e mais 
uma vez nosso sentimento.”

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.   

15 - Pastor Bruno Ferreira 647- 991-1019
15 - Vida Nova (15.02.2002) 
15 - Mary Lucia Ataide 416-588-7885
15 - Marcos Oliveira 416-656-8851
15 - Jadson Fermiano Gomes  
15 - Leo/Val 647-448-4870
15 - Tiago César Almeida 647-904-5798 
16 - Júlio Cesar de Lima 647-996-2591 
16 - Edivânio e Janessa 416-526-2720
16 - Isaque Everton Ramos 437-993-1008
17 - William/Daisy 416-970-1716 
17 - Emília Moura 416-627-2370
17 - Marcelo Rodrigues 647-895-8303
17 - Everton Moretisson 647-772-2870
17 - Matheus Burgos 416-556-4208
18 - Matheus Magalhaes 416-735-3657 
19 - Murilo Bandeira  647-807-3828
19 - Davidson  Moura Assis 647-223-9407 
20 - Calebe 647-785-6509 
20 - Vinivius Martins 905-616-7070
20 - Isaac  647-675-3507 
21 - Jorge e Jennifer 416-839-7357
21 - Lana Ferreira 416-704-5902

Estamos aguardando em Deus o retorno

Estamos aguardando em Deus o retorno

Estamos aguardando em Deus o retorno

EbD NOtA 10 
FAZEI tUDO PARA 

GLÓRIA DE DEUs     

FALEcIMENtO

VINI - UM bAItA ExEMPLO 

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”. 

A família é a instituição mais antiga da história humana. A família é um lugar 
singular. Sua origem é milenar! Sua função é espetacular! Sua abrangência 
vai desde a concepção, até o momento final da existência terrena. O valor 
da família passa por todos os norteamentos do ser humano. A primeira e 
mais eficaz escola do mundo tem sua origem na família. Recebemos todos 
os cuidados no nascimento, apoio em nosso crescimento, sustentação, di-
recionamento, acompanhamento, ações constantes de amor, carinho, pro-
teção, orientação, aconselhamento, investimento e muito mais.   
A família é um jardim regado de flores lindas, perfumadas, atraentes e con-
vidativas. A família é um lugar de exemplos marcantes que ficam para toda 
a vida. Neste ambiente familiar a amizade é uma marca que permanece 
em cada coração. Um dos exemplos clássicos dessa amizade é a devoção 
de Rute à sua sogra Noemi. Muito embora Rute fosse moabita e Noemi 
uma viúva pobre, estrangeira e idosa, Rute apega-se a ela e torna-se me-
lhor do que dez filhos. Rute e Noemi, ambas viúvas, desfrutam de uma 
amizade fortalecida nas horas dos desalentos e das adversidades da vida. 
O Eterno Deus trabalha nesta história como um pintor que pinta o seu mais 
valioso e belíssimo quadro. Rute tornou-se avó do rei Davi e ancestral do 
Messias. Somos história, estamos escrevendo a história e deixaremos os 
nossos exemplos na história. 
A família é um lugar de encorajamento para todos. Dependendo do que 
somos, e como vivemos em família,  inexoravelmente daremos as mais su-
perlativas e contundentes contribuições à nossa geração, e, também às ge-
rações futuras.  Uma família funcional tem esta característica de manter a 
vida sempre motivada, ousada e focada. Na hora da dor, recebe o bálsamo 
curador; na tristeza, uma boa palavra de amor que frutificará em completa 
alegria; na hora do abatimento, há uma fonte de abastecimento. A família 
é o hospital de recuperação para os doentes e o campo de treinamento 
para os grandes embates da vida. Na família somos aceitos não somen-
te por causa de nossas virtudes, mas também quando fracassamos. É no 
recôndito da família que nosso caráter é burilado, nossa personalidade é 

edificada e nosso temperamento é provado. Na arena da família, quan-
do caímos, somos levantados. Quando ficamos tristes, somos consolados. 
Quando erramos, somos perdoados. A família é lugar de aceitação, perdão 
e cura. É no recôndito sagrado da família que temos os nossos mais since-
ros amigos, aqueles que estarão ao nosso lado, mesmo quando todos nos 
abandonarem, estes iluminarão nosso caminho mesmo nas noites mais 
escuras da alma.
É na família que usufruímos o pleno significado da existência. É na família 
que crescemos e nos multiplicamos. É na família que cumprimos o nosso 
papel cultural. É na família que aprendemos a dar e a receber. 
É na família que aprendemos a respeitar e a perdoar uns aos 
outros. É na família que aprendemos a suportar uns aos ou-
tros em amor. É na família que recebemos a base de tudo.                                       

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

FELIZ DIA DA FAMÍLIA!  “sE O sENHOR NÃO EDIFIcAR A cAsA...”sALMO 127:1.  

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

15/02
Números

19-21

16/02
Números

22-24

17/02
Números

25-27

18/02
Números

28-30

19/02
Números

31-33

20/02
Números

34-36

21/02
Deut.
01-03

tER qUA qUI sEx sAb DOM


