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MEDITAREMOS SOBRE OS 31 
CAPÍTULOS DE PROVÉRBIOS

PRINCÍPIOS DE DEUS PARA UMA VIDA FELIZ 



Uma caminhada extraordinária na presença do Senhor, orando e es-
tudando a Palavra de Deus que diz: “No templo e de casa em casa”.  
Teremos um grupo no templo e uma multidão nas casas lendo a Pala-
vra, orando, compartilhando e louvando. 
Todos os dias o templo estará aberto às 7:30pm para uma reunião. 
Tem uma escala que deve ser cumprida para que não corramos riscos. 
Todos temos um encontro marcado com Deus. Às 7:30pm, todos os 
dias do mês de março estaremos reunidos para esta grande arrancada 
de fé vitoriosa. Lembrem-se:
1. Somos do mesmo time de Deus - defesa, meio e ataque jogando 

para fazer muitos gols. 
2. Sejamos conscientes que unidos espiritualmente, realizamos 

muito mais, com menos esforço. 
3. Vamos resolver os problemas uns dos outros unidos na força da 

oração.
4. Tiremos boas lições de todas as situações e adver-

sidades! Vejamos o lado feliz da vida. 
5. Somos amados pela igreja. Temos um valor 

para Deus.  Alegremo-nos com a alegria dos 
outros. 

31 DIAS
DE PROPÓSITO

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

Com a graça de Deus, estaremos participando da Ceia do Senhor 
no próximo domingo. Oremos e nos preparemos para que os nos-
sos corações estejam quebrantados e contritos diante do Senhor. 
“Quem de mim se alimenta, por mim viverá”.  Prepare uma linda 
mesa em sua casa e vamos celebrar e participar da mesa do Senhor. 

Temos o privilégio de nos reunir neste dia para uma grande festa de intercessão e con-
tribuição pela maior missão de Deus na terra. A conquista de almas é o maior projeto 
de Deus, porque Ele não quer que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao co-
nhecimento de Jesus Cristo, o único Senhor e Salvador de todo aquele que crer. Somos 
uma agência missionária, que respira missões intensamente, aqui, ali e até os confins 
da terra. Oramos, ministramos, enviamos vocacionados, visitamos os campos, abri-
mos outros, contribuímos financeiramente, sustentamos e estamos de braços abertos 
para a realização desta bendita obra do Senhor. Amamos missões! 

MISSÕES - NOSSA PRIORIDADE! 
HOJE -  FESTA DAS NAÇÕES 

CEIA DO SENHOR NO PRÓXIMO DOMINGO

NOS 31 DIAS DE MARÇO MEDITAREMOS SO-
BRE OS 31 CAPÍTULOS DE PROVÉRBIOS
- PRINCÍPIOS DE DEUS PARA UMA VIDA FELIZ -



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, dízimos, ofertas, generosidade e tudo que é bom, perfeito e agradável. 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 indicada 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

TERÇA-FEIRA
7:30 pm 
31 DIAS DE PROPÓSITO 

QUARTA-FEIRA
7:30 pm 
31 DIAS DE PROPÓSITO

QUINTA-FEIRA
7:30 pm 
31 DIAS DE PROPÓSITO

SEXTA-FEIRA
7:30 pm 
31 DIAS DE PROPÓSITO 

SÁBADO
7:30 pm 
31 DIAS DE PROPÓSITO

DÍZIMOS E OFERTAS | PROMESSAS DE FRUTOS  
(donation@vidanova.ca)

AGENDA SEMANAL

ESCALAS

ANIVERSARIANTES

Diaconal

Tradução

Culto Infantil

Louvor

MARÇO
Semana 1 - Dias 28 Fev a 6 Mar.
Glauco, Tallyzia,
Simone, Marcelo

Semana 2 - Dias 7 a 13 Fev.
Edivânio, Janessa,
Jadir, Willian

Nossa EBD continua firme, dentro das normas li-
beradas pelo governo. Várias classes da EBD es-
tão se reunindo. Estamos caminhando em obedi-
ência à ordem do Mestre, que diz: “Tudo quanto 
te vier às mãos para fazê-lo, faze-o conforme as 

tuas forças” e as possibilidades  As atividades da 
nossa EBD permanecem avançando para a glória 
de Deus. Os ministradores estão se empenhando 
com esmero e dedicação para que a EBD continue 
sendo uma benção para os que podem participar.  

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! 

28 - Priscila/Lincoln  647-336-3825
01 - Gustavo Sampaio 647-620-3401
01 - Lucas Ribeiro 437-971-3350  
02 - Felipe Carvalho 647-244-7566
02 - Everton Ferreira 437-981-1048
02 - Giovana Otoni  647-916-9576 
03 - Dhennys Pereira 647-867-1476
04 - Alan Rodrigues Pereria 416-836-1443
04 - Luiza Silva Braga 647-205-0368  
04 - Camyla Bacelar Sousa  416-731-9609
05 - Ana Maria Souza 647-701-5340 
05 - Mariana Talho 437-983-0406
06 - Juarez Silva Neto  647-455-0997
06 - Daiane Amaral  647-629-4524 
07 - Leonardo Rodrigues 647-643-1069 
“O que me oferece sacrifícios de ações de 
graça, esse me glorificará” Salmo 50:23

Estamos aguardando em Deus o retorno

Estamos aguardando em Deus o retorno

28 de Fevereiro
Bateria - Danilo
Baixo - Júnior
Guitarra - Murilo

Teclado - Victor
Violão - Marlon
Vocal - Victor, Sara

EBD NOTA 10 - VIVENDO OS PRINCÍPIOS DE JESUS   

2021 - EXAMINANDO AS ESCRITURAS

DOMINGO
Vida Nova - St. Clair

3:15 pm - EBD
4:30 pm - EBD
6:00 pm - EBD
7:30 pm - PROPÓSITO

DOMINGO 
Maple Leaf

4:30 pm - EBD
6:00 pm - EBD

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

Uma Igreja servindo 
ao Deus vivo!

VINI - UMA BATALHA... 
Nosso amado irmão encon-
tra-se internado no Humber 
Hospital, há mais de 90 dias, 
por complicações da Covid 19. 
Intensifiquemos as nossas ora-
ções em favor da sua pronta e 
completa recuperação. Ele está 
em fase de fisioterapia. Como 
ele ficou gravíssimo, continua 
necessitando de cuidados inten-
sos em sua restauração. 



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”. 

1. Temor a Deus 
2. Sabedoria - uma dádiva de Deus
3. Obediência - caminho seguro para viver melhor
4. Trilhando na melhor direção
5. Vigilância nas relações
6. Princípios reguladores da vida
7. Adultério nem no pensamento! 
8. Excelência e eternidade da sabedoria
9. Conselhos indispensáveis para hoje
10.  O justo em contraste com o perverso
11.  Integridade, o caminho da vida
12.  A conduta - base para uma vida de sucesso
13.  Uma vida disciplinada - resultado garantido
14.  Andando no caminho certo
15.  Segredos de um coração sincero
16.  Cuidado providencial de Deus

17.  Neste mundo, há bons e maus
18.  As virtudes têm fontes abundantes
19.  O caráter é fundamental
20.  Instrução contra a  bebida, a preguiça e o litígio
21.  Instrução sobre integridade, paciência e soberania de Deus
22.  Ensinos sobre o bom nome, palavras sábias e justiça
23.  Conselhos para comprar a sabedoria, instrução e entendimento
24.  Várias instruções sobre o ímpio, o tolo, o próximo e a preguiça
25.  Comparações instrutivas para a vida
26.  Uma cidade governada por todos
27.  Vivendo a doçura do amor com o próximo
28.  Enfrentando a vida de frente vitoriosamente
29.   Rebeldia e insubordinação não combinam com santidade
30.   A pureza da Palavra de Deus iluminando a vida
31.  Instruções sobre a mulher virtuosa, sábia e produtiva.

“Bom dia, pastor Ceny, 
Quero dizer que estes 50 dias de Oração foram de muita bênção para 
mim. Neste momento me encontro em Portugal. Estou aqui em Portugal 
desde Setembro e deveria ter regressado ao Canadá no final de Dezem-
bro, mas decidi ficar porque  precisava  mais tempo para resolver uns 
assuntos. Só que em Janeiro as coisas com o Covid ficaram muito  mal 
em Portugal. Na área onde  moro, famílias inteiras por todo o lado foram 
infectadas, foi um pouco assustador. Eu cheguei a pensar que tinha 
tomado a decisão errada de ter ficado em Portugal. Foi quando o pastor 
começou os 50 dias de Oração. O que me colocou de joelhos clamando 
pela minha família especialmente minha irmã que trabalha num hospício 

com pessoas deficientes. Deus tem guardado aquele lugar e tem guarda-
do a minha família, e me tem guardado a mim. Também tem guardado o 
meu filho, a minha filha e netos aí no Canadá. Este tempo de Oração foi 
de grande refrigério e restauração para a minha vida de intimidade com 
Deus. Desfrutei todos os dias da mais extraordinária caminhada de fé vi-
toriosa. Louvado seja o Senhor por todos os benefícios que nos tem feito.  
Obrigada, pastor Ceny, que Deus o abençoe muitíssimo e a irmã Eva e 
toda a família. Neste momento não sei quando vou regressar ao Canadá, 
mas sigo confiando em Deus mesmo quando não entendo. O pastor tem 
sido muita bênção na minha vida.. 
Deus abençoe. Abraço e obrigado.”                                    Lúcia Pereira Melo

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

CADA DIA UM PROPÓSITO PARA VIVERMOS OS PRINCÍPIOS DE DEUS 

PROGRAMAÇÃO IVN 2021 / 
LEITURA BÍBLICA 2021

UM TESTEMUNHO LINDÍSSIMO DA JORNADA DE ORAÇÃO

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

01/03
Deut.
24-26

02/03
Deut.
27-29

03/03
Deut.
30-32

04/03
Deut.
33-34

05/03
Josué
01-03

06/03
Josué
04-06

07/03
Josué
07-09

TER QUA QUI SEX SAB DOM

Vai ser um tempo de renovo na Palavra de Deus, oração, comunhão, intimidade com Deus e muita alegria. Por favor, siga a sua escala e experimente 
as grandes maravilhas do Senhor. 

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 fortale-
cer a igreja de Cristo. A leitura, meditação 
e obediência da Palavra nos tornam sábios 
para a justiça. 


