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SOmOS DESAfIADOS A ExPERImENtAR O 
PODER qUE VEm DEStES EtERNOS PRINCÍPIOS

O SENhOR NOS ORDENA A PERmANECER 
fIRmADOS NOS PRINCÍPIOS bASIlARES 



“Olhei, e diante de mim estava um cavalo amarelo pálido. Seu 
cavaleiro chamava-se Morte e o lugar dos mortos o seguia de 
perto. Foi-lhes dado o poder sobre um quarto de toda a terra, 
a fim de que matassem à espada, pela fome, por meio da pes-
tilência e pelos animais selvagens da terra” Apocalipse 6:8.  

A razão mais fundamental de estarmos firmados neste projeto 
de “31 DIAS DE PROPÓSITO”, se prende ao fato do Senhor nos 
ordenar a permanecer firmados nos princípios basilares das Es-
crituras Sagradas. Estamos meditando diariamente sobre os 31 
capítulos de Provérbios, revivendo, relembrando, renovando e 
memorizando estes ensinamentos atuais para os dias turbulen-
tos que estamos passando. Além de estudarmos a Palavra de 
Deus, somos desafiados a experimentar o poder que vem destes 
eternos princípios que nos fortalecem nestes tempos de ventos 
contrários, tempestades, medo, dúvida, temor, adversidade e 
incertezas. Somos desafiados a orar com insistência, perseve-
rança, ousadia, fé, confiança e permanecermos orando até que 
do trono de Deus sejamos envolvidos por seu poder que nos ga-
rante a vitória final. Nestes encontros diários, somos conduzidos 
na adoração e louvor ao Senhor, sendo renovados a cada dia. 
Temos desfrutado de um tempo de comunhão, com os irmãos 
que participam diariamente no templo, em casa e, também em 
qualquer lugar onde alguém estiver participando conosco em 
alguma plataforma. Meditemos nestas lições preciosas:

1. DEUS ESTÁ FALANDO CONOSCO - Quando o povo de Israel 
caminhava pelo deserto, em direção à terra prometida, 
Deus estava presente na vida deles. Deus os sustentava, os 
guiava em absoluta e completa segurança. Deus deu ao seu 
povo as mais ricas e extraordinárias experiências. O nosso 
Deus, o eterno “Eu Sou”  se mantém inalterável em sua for-
ma de conduzir os seus filhos nos turbulentos dias de pan-
demia. Deus está falando que precisamos voltar ao início de 
tudo. Precisamos rever conceitos e abandonar os que são 
puramente humanos, seguindo unicamente no temor do 
Senhor, em sabedoria e conhecimento como aprendemos 
com tanta maestria, profundidade e simplicidade em Pro-
vérbios. 

VIVENDO OS PRINCÍPIOS 
DE DEUS NEStES DIAS tURbUlENtOS 

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

“Sabe, porém, isto: nos últimos dias, so-
brevirão tempos difíceis” II timóteo 3:1. 
“haverá grandes terremotos, epidemias e 
fome em vários lugares, coisas espantosas 
e também grandes sinais vindos do céu” 
lucas 21:11.

2. DEUS ESTÁ NOS LEVANDO EM SUA DEPENDÊNCIA  - Tem-
pos difíceis nos humilha, nos faze sentir impotentes, mas 
também nos tornam fortes, resolutos, ousados, confiantes, 
esperançosos e mais que vencedores na força que Ele nos 
concede, à medida que caminhamos em direção ao alvo. 
Vamos em frente porque muito breve tudo passará, mas a 
Palavra do Senhor, permanece eterna e indestrutível. 

3. DEUS ESTÁ NOS MOSTRANDO QUE A PIOR SITUAÇÃO PODE 
VIRAR O MELHOR TEMPO  - Turbulências e crises são opor-
tunidades dadas por Deus para virarmos as páginas negras 
da história, experimentando o melhor que Ele tem para 
nós. Saiamos da acomodação, reclamação, me-
diocridade, incredulidade, e nos lancemos à 
carreira que nos está proposta, vivendo os 
princípios de Deus, na certeza da grande 
vitória final. Creia! Experimente! Tome 
posse! Breve tudo vai passar!      



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 alegrsm 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

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 | SEmEOU ISAqUE E COlhEU 100 
VEZES mAIS! (donation@vidanova.ca)

AGENDA SEmANAl

ESCAlAS

ANIVERSARIANtES

Diaconal

tradução

Culto Infantil

louvor

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

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

Escola Bíblica Dominical é uma agência de ministração dos princípios 
do Senhor. Uma escola que instrui. Um lar que educa. Uma Igreja que 
vive a Palavra de Deus e transmite vida através do exemplo. Nossa EBD 
continua firme, dentro das normas liberadas pelo governo. Várias clas-
ses da EBD estão se reunindo. Estamos caminhando em obediência 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 ministra-
dores 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!  “Exa-
minai as Escrituras...” 
Vamos em frente! 

07 - Leonardo Rodrigues 647 643 1069 
08 - Izabel Fernandes 416 656-6649
08 - Luiz Ferreira e Sueli 416 566-0973
08 - Victoria Arcanjo
08 - Samuel Taveras 
08 - Vinícius de Sá  437-333 8528  
08 - Fernanda Ribeiro 647-904 8142
08 - Isaque Otoni  Nunes  647 916 9576
09 - João P. Magalhães  647 222 67 05 
09 - Bruna Hung 647 767 1875 
10 - Kaillany Magalhães 647 222 6705
10 - Adriana Ostapenko 416 825-9543
10 - Janessa/Edvânio 416 540 7019
10 - Maria e Gilberto 647 745-7092
10 - Claudiney Fernandes   647-671 5758  
11 - Wyllka Gomes Monteiro Ramos 
11 -  Simone Cruz Dapicolo  
11 - Manuel Marques  416 658 1205
12 - Alice Alvim  647-330 0454
13 - Arthur Gonçalves 647 574-3783
14 - Anderson Duarte 647 967-876
14 - Lucas Tavares Freitas  647 444 0610

Estamos aguardando em Deus o retorno

Estamos aguardando em Deus o retorno

7 de Março
Bateria - Fofinho
Baixo - Carlão
Guitarra - Dhennys

Teclado - Israel
Violão - Éverton
Vocal - Victor, Joyce

EbD NOtA 10 - ENSINANDO A PAlAVRA COm AmOR!

CEIA DO SENhOR! 
mESA PREPARADA!

mISSÕES
CORAÇÃO bAtENDO! 

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 -  qUASE Em CASA... 
Nosso amado irmão encontra-se 
internado no Humber Hospital, há 
mais de 100 dias, por complica-
ções da Covid 19. Intensifiquemos 
as nossas orações em favor da sua 
pronta e completa recuperação. Ele 
está em fase de fisioterapia. Cre-
mos que nesta semana ele estará 
voltando para casa. Com o coração 
em festa, somos gratos a Deus!

Que benção estarmos desfrutando desta 
oportunidade tão preciosa. Jesus quer nos 
ver todos juntos aos redor da mesa da ceia 
para um tempo de comunhão no pão e no 
cálice. Que os nossos corações estejam 
quebrantados e contritos diante do Senhor. 
“Quem de mim se alimenta, por mim viverá”. 
Prepare uma linda mesa em sua casa para 
lembramos dos feitos do Senhor. 

Vida Nova está plantada nesta cidade para ser agência  missionária em todo o tem-
po, em todo lugar, até Jesus voltar! A missão não é nossa, somos apenas servos de 
Deus para avisar ao mundo da grande salvação. A conquista de almas é o maior 
projeto de Deus, porque Ele não quer que nenhum se perca, mas que todos che-
guem ao conhecimento de Jesus Cristo, o único Senhor e Salvador de todo aquele 
que nele crer. Somos uma agência  missionária que respira missões intensamente, 
aqui, ali e até os confins da terra. 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. 



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.

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

31 PROPÓSItOS - 31 PROVÉRbIOS - 31 DIAS

PROGRAmAÇÃO IVN 2021 / 
lEItURA bÍblICA 2021

DIA INtERNACIONAl 
DA mUlhER
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

08/03
Josué
10-12

09/03
Josué
13-15

10/03
Josué
16-18

11/03
Josué
17-21

12/03
Josué
22-24

13/03
Juízes
01-03

14/03
Juízes
04-06

tER qUA qUI SEx SAb DOm

Uma caminhada extraordinária na presença do Senhor, orando e estu-
dando a Palavra de Deus que diz: “No templo e de casa em casa”.  Esta-
mos com um grupo no templo e uma multidão nas casas lendo a Palavra, 
orando, compartilhando e louvando. 

Todos os dias o templo estará aberto às 7:30 pm para uma reunião. Tem 
uma escala que deve ser cumprida para que não corramos riscos.  Temos 
um encontro marcado com Deus e com todos os irmãos em Cristo.  Está 
sendo brutal! 

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. 

Uma celebração mais que especial. Que todas as mulheres sejam ben-
ditas do Senhor, como foi Maria. Que sejam cópias da mulher de Pro-
vérbios 31. Aliviando a dor do aflito. Abrindo sua boca para ser voz 
profética no mundo. Que ela defenda a causa do pobre. Que seja vir-
tuosa em todas as atitudes! Que seja generosa, bondosa e rica de boas 
obras. Parabéns por este dia merecido. Que o Senhor derrame as ricas 
bênçãos sobre todas. 

PRINCÍPIOS DE DEUS PARA UmA VIDA fElIZ - Em mARÇO EStAmOS mEDItANDO SObRE PROVÉRbIOS


