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VIDA NOVA

FAZENDO MISSÕES NA ROMÊNIA
“Contentai-vos com as coisas que tendes;
porque Ele tem dito: De maneira alguma
te deixarei, nunca jamais te abandonarei”
Hebreus 13:5b.

Amada Igreja, este versículo tem sido uma realidade na minha
vida, na minha família e na igreja do Senhor aqui em Mangália. Temos experimentado o resultado de estar com o coração
grato por tudo que o Senhor tem realizado em nós e através
de nós. Nesse tempo de pandemia, temos lutado constantemente contra o medo que tem gerado insegurança e aflições
no coração de muitas pessoas fazendo-as recuar. No entanto,
nos alegramos imensamente no Senhor que não nos tem deixado vencidos pelo medo. Pelo contrário, nesse tempo de tantas
incertezas e caos global, Deus tem levantado aqui em Mangália
uma igreja que está se colocando na brecha, revestida do poder
do Espírito Santo, e continua saindo ao encontro dos necessitados e cativos.
Quando estávamos em plena quarentena, Deus levantou a nossa igreja para criar um pequeno atelier e começar a fabricar
máscaras com versículos da Bíblia de encorajamento para doarmos. Aqui estamos lutando com muitas pessoas em depressão
e alguns até mesmo se suicidando. Louvamos a Deus que até o
momento tem nos guardando de sermos contaminados com o
Covid 19. O nosso pastor, esposa e mais uma família testaram
positivo, mas com leves sintomas, graças a Deus! O Senhor nos
abençoou com a decisão do governo, permitindo que as igrejas se reúnam, mantendo o distanciamento e usando máscaras.
Somos gratos tão somente a Ele por este presente! Também retornamos as atividades em Limanu onde estamos plantando a
segunda igreja. Todos os sábados temos programação evangelística e aulas de inglês com crianças e pré-adolescentes, com
minha filha Priscila. Dia 07 de março, em comemoração ao Dia
Internacional da Mulher pudemos reunir pela primeira vez as
mães das crianças que frequentam os programas. Foi uma grande surpresa! Todas vieram e tivemos um tempo super abençoado. Já estamos sendo procurados por algumas mulheres para
aconselhamento. Dia 08 de março, na Igreja de Mangália, realizamos um chá em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, quando tivemos visitas, e algumas delas tomaram a decisão de frequentar a igreja.
Pedidos de Oração:
• Pela nossa família, pelos estudos das nossas filhas e por saúde. Priscila de 18 anos cursando medicina, Lídia de 16 anos
no ensino médio.
• Por um rapaz da nossa igreja que no mês de setembro deste
ano estará iniciando o Seminário.
• Pela eleição de dois Presbíteros (serão os primeiros) e um

diácono para a igreja de Mangália.
• Pelo aniversário da nossa Igreja que estará completando 21
anos no mês de maio.
• Pelos nossos parceiros de Missões.
• Pelos que foram acometidos pela Covid 19.
Agradecemos ao Senhor por tê-los como parceiros no grande
desafio de plantação da Igreja de Jesus aqui na Romênia. Oro
e abençoo a Vida Nova, com a benção de Números 6:24-2¨6:
“O SENHOR TE ABENÇOE E TE GUARDE; O SENHOR FAÇA RESPLANDECER O SEU ROSTO SOBRE TI E TENHA MISERICÓRDIA DE
TI; O SENHOR SOBRE TI LEVANTE O ROSTO E
TE DÊ A PAZ”. Recebam o nosso abraço e a
nossa gratidão por serem nossos parceiros.
Somente Deus poderá recompensá-los.
					
			 Miss. Ireni, esposo
Cristinel, filhas Priscila e Lidia

PASTORES

Ceny Tavares - Senior Pastor | Bruno Ferreira - Assistent Pastor
Victor Queiroz - Music Ministry

PRESBÍTEROS

MISSIONÁRIOS

Francisco Saraiva
Gildo Vieira
Nilton Barbosa
Sérgio Vasconcelos
Xermã Palmares

Brasil:
Casa Maria e Marta/Edméia Williams
Jones Cruz/Rosimeire Jocimar
Rossana/Ronaldo Lindório

DIÁCONOS

Canadá
Carlos e Meire (Edmonton)

Edivânio Ferreira
Glauco Aguiar
Jadir Ferreira
Janessa Scardelai
Marcelo de Lima
Simone Cecim
Tallyzia de Oliveira
William Berbert

Romênia:
Irene e Kristnel
Niger:
Michel Lucena, Woba, Boukari,
Harouna Timegou, Omar e Paul

EBD NOTA 10 - MINISTRANDO VIDA NOVA!
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 classes da EBD estão se reunindo. Estamos caminhando em obediência à

ordem do Mestre, que diz: “Tudo quanto te vier às mãos para fazer,
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.

www.vidanova.ca
@vidanovatoronto

ESCALAS
Diaconal

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

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

14 de Março
Bateria - Hélio
Baixo - Jorge
Teclado - Israel
Guitarra - Dhennys
Violão - Fofinho
Vocal - Victor

21 de Março
Bateria - Maria Luiza
Baixo - William
Guitarra - João /Fofinho
Violão - Artur
Teclado - Victor
Vocal - Cecília / Victor

Louvor

Tradução

Estamos aguardando em Deus o retorno

IVN É SÓ MISSÕES!

Vida Nova está plantada nesta cidade para ser uma agência missionária em todo o tempo, 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 cheguem 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.

2021 - EXAMINANDO AS ESCRITURAS VINI EM CASA! OH GLÓRIA!
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! “Examinai as Escrituras...”
Vamos em frente!

Nosso amado irmão Vinícius encontra-se em casa, depois de mais de
100 dias hospitalizado por complicações da Covid 19. Deus o restaurou! Continuemos em oração. Ele
está em fase de fisioterapia. Que o
bom Deus complete a obra na vida
do nosso irmão amado. Oremos
também pela sua esposa Danielle.
Pode muito a súplica do justo.

Culto Infantil

Estamos aguardando em Deus o retorno

ANIVERSARIANTES
14 - Anderson Duarte 647-967-8761
14 - Lucas Tavares Freitas 647-444-0610
15 - Maria Costa 905-452-2154
15 - Suely Barcelos 416-519-5361
15 - Rebecca Rios 1-905-324-7340
17 - Patrícia França 416-908-1705
17 - Marcelus Brasil 416-877-3489
17 - João Armani 647-616-1250
18 - Débora dos Santos 416-536-5973
18 - Rodrigo Gomes 437-242-3311
18 - Rosangela Arruda 647-896-2804
18 - Sueli Ferreira 416-566-0973
19 - Maria José Amaral 416-656-1291
20 - Bruna Capareli 647-210-4281
20 - Kleber Araújo 416-766-5725
20 - Thamyris Chapinotti 647-522-6118
20 - Sebastião Queiroz 416-371-0355
21 - Gustavo Gomes 416-895-3534
21 - Fábio Roberto Santana 416-799-5378
21 - Elizangela Araújo 289-552-1524

AGENDA SEMANAL
SEGUNDA A SEXTA-FEIRA
6:15 am - Oração Manhã
com Jesus

QUINTA-FEIRA
7:30 pm
31 DIAS DE PROPÓSITO

DOMINGO
Vida Nova - St. Clair

TERÇA-FEIRA
7:30 pm
31 DIAS DE PROPÓSITO

SEXTA-FEIRA
7:30 pm
31 DIAS DE PROPÓSITO

QUARTA-FEIRA
7:30 pm
31 DIAS DE PROPÓSITO

SÁBADO
7:30 pm
31 DIAS DE PROPÓSITO

3:15 pm - EBD
4:30 pm - EBD Pre-teens
4:30 pm - EBD
4:30 pm - EBD Teens
6:00 pm - EBD
6:00 pm - EBD Jovens
7:30 pm - PROPÓSITO

DOMINGO
Maple Leaf

Uma Igreja servindo
ao Deus vivo!

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

DÍZIMOS E OFERTAS | EXPRESSÕES DE PURO AMOR!
(donation@vidanova.ca)

“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, dízimo, 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 em nome 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.

OREMOS
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”.

PROGRAMAÇÃO IVN 2021 /
LEITURA BÍBLICA 2021
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, a meditação e
a obediência à Palavra nos tornam sábios
para a justiça.

31 PROPÓSITOS - 31 PROVÉRBIOS - 31 DIAS

PRINCÍPIOS DE DEUS PARA UMA VIDA FELIZ - EM MARÇO ESTAMOS MEDITANDO SOBRE PROVÉRBIOS

Uma caminhada extraordinária na presença do Senhor, orando e estudando a Palavra de Deus que diz: “No templo e de casa em casa”. Estamos com um grupo no templo e uma multidão nas casas lendo a Palavra,
orando, compartilhando e louvando.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Temor a Deus
Sabedoria - uma dádiva de Deus
Obediência - caminho seguro para viver melhor
Trilhando na melhor direção
Vigilância nas relações
Princípios reguladores da vida
Adultério nem no pensamento!
Excelência e eternidade da sabedoria
Conselhos indispensáveis para hoje
O justo em contraste com o perverso
Integridade, o caminho da vida
A conduta - base para uma vida de sucesso
Uma vida disciplinada - resultado garantido
Andando no caminho certo
Segredos de um coração sincero
Cuidado providencial de Deus

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!
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

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

PÁSCOA - ESPERANÇA RENOVADA!

Preparemo-nos para mais um tempo especial de celebração da vida que veio pela morte de Cristo. Ele
matou a morte, nos garantindo vida em abundância. Apesar da pandemia, estamos celebrando as datas
importantes com alegria e muito prazer pelos grandes feitos do Senhor na vida do seu povo.

JEJUM E ORAÇÃO

LEITURA DA PALAVRA

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.
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15/03
Juízes
07-09

16/03
Juízes
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QUA

QUI

SEX
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17/03
Juízes
13-15

18/03
Juízes
16-18

19/03
Juízes
19-21

20/03
Rute
01-04

21/03
I Samuel
01-03

