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PROVÉRBIOS

UMA COLETÂNEA DE PRINCÍPIOS PARA UMA VIDA FELIZ
Estudar este livro novamente tem sido uma caminhada por uma
linda autoestrada, onde vamos sendo surpreendidos por tantas
belezas da natureza que tornam a viagem marcante, inesquecível e com imagens encantadoras. Estudar Provérbios é matricular-se na escola superior da sabedoria. É fazer um PHD aos
pés de Salomão, homem que marcou sua época por ser o mais
sábio. Estes princípios nos levam a olhar no retrovisor da história extraindo as belas lições do texto sagrado. Também somos
arrebatados por novas experiências no presente, debruçando
sobre a palavra, descobrindo quantas pepitas de conhecimento, sabedoria e temor encontram-se à nossa disposição. Por
fim, somos impulsionados a olhar para o futuro, com absoluta
certeza que temos vida muito melhor para ser vivida na presença do Senhor, observando e praticando estes princípios que são
vida para o coração.
Temos que estudar com temor e tremor sob a perspectiva do
mover do Espírito Santo que nos ilumina a entender o que foi
revelado a Salomão. Somente o Espírito Santo nos conduz nas
veredas da justiça, nos levando a penetrar nas verdades eternas destes princípios que são farol de Deus iluminando o nosso
caminho. “Estes provérbios de Salomão não eram meramente
uma coletânea de dizeres sábios que tinham sido transmitidos
anteriormente, como alguns imaginavam, mas foi ditado pelo
Espirito de Deus a Salomão” (Matthew Henry).
Provérbios tem uma gama de ensinos, conhecimento, sabedoria e princípios que extrapolam a capacidade humana de

FESTA DAS NAÇÕES
PRÓXIMO DOMINGO!

Com a graça de Deus, estaremos diante do Senhor intercedendo pela obra missionária para que a expansão seja fenomenal.
Abramos as nossas mãos e bolsos para ofertar para a mais relevante, urgente e prioritária obra de Deus na terra. É tempo de
missionar! “Ide e pregai o Evangelho”.

armazenar todo este conteúdo. Daí a necessidade de nos dedicarmos constantemente ao estudo, sendo lembrados diariamente o quanto é fundamental vivermos fulcrados, sustentados e apoiados por estes inarredáveis princípios.
Em oração ao Pai e submissão ao Espírito Santo, estamos dedicando este precioso tempo no estudo destes sublimes princípios escritos a respeito de uma vida piedosa, cheia de fé, muitos
bons frutos, e eloquentes advertências contra a licenciosidade
sexual, preguiça, injustiça, impiedade, tolerância ao crime... Recebemos os mais belos ensinamentos sobre a arte de viver em
harmonia e nos relacionarmos em pleno alinhamento com a
vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável.
Temos preciosos ensinos teóricos e práticos, para aumentar o
número dos sábios e diminuir o número dos tolos. Temos também os mais ricos ensinamentos em termos de comparações e
contrastes entre o justo e o ímpio.
Estamos aprendendo a nos relacionarmos adequadamente com Deus. Como resultado desta
intimidade com Deus, aprendemos a nos relacionar cada vez melhor com as pessoas. Somente praticando a palavra de Deus, a vida
tem sentido e é feliz!

JESUS FALOU
DE REDES…

Vamos aproveitar as redes
sociais e espalhar o evangelho!

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 - PLANTANDO SEMENTES!
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 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.

www.vidanova.ca
@vidanovatoronto

ESCALAS
Diaconal

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

Semana 5
Dias 28 Mar a 3 Apr.
Glauco, Tallyzia,
Simone, Marcelo

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

28 de Março
Bateria - Danilo
Baixo - Carlão
Guitarra - Marlon / Murilo
Violão - Lucas
Teclado - Israel
Vocal - Victor / Dani

Louvor

Tradução

Estamos aguardando em Deus o retorno

Culto Infantil

Estamos aguardando em Deus o retorno

2021 - EXAMINANDO AS ESCRITURAS
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!

VINI - UM MILAGRE!

Depois de 110 dias hospitalizado, por complicações da Covid 19, nosso amado irmão
Vini encontra-se em casa. 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.

ANIVERSARIANTES

21 - Gustavo Gomes 416-895-3534
21 - Fábio Roberto Santana 416-799-5378
21 - Elizangela Araújo 289-552-1524
22 - Elson Rocha 416-877-0523
22 - Evanilda Tavares 416-767-1016
22 - Poliana /Adir 905-668- 5367
23 - Antônio José 647-400-8680
23 - Luiza da Costa Matos 647-997-2614
23 - Camila de Lima Mota 437-226-9758
23 - Enilucy Monteiro 647-223-9785
23 - Érica Vicente da Silva 416-822-5589
24 - Alessia Batista 647-774-3339
24 - Bruno Carbonari 416-880-1659
24 - Nubia Carla Barbosa 647-450-2969
24 - Fabiano Giesen Nunes 416-820-7110
25 - Adalberto e Mary 416-588-7885
25 - Ana Julia Zeferino 647-550-8877
25 - Vilson Zanatta 647- 821-5847
25 - Manoel de Souza 647-922-7549
26 - Caio Freitas 647-210-2603
26 - Juliano Sanches 647-391-9661
26 - Cleidia/ Everson 416-219-8789
26 - Henrik Sampaio 647-620-3401
26 - Ana Júlia Silva 416-831-8504
27 - Arthur Garcia 647- 336-5161
28 - Joshua Rosa 1-587-937-4299
28 - Ronaldo 416-879-4815

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

QUINTA-FEIRA
7:30 pm
31 DIAS DE PROPÓSITO

TERÇA-FEIRA
7:30 pm
31 DIAS DE PROPÓSITO

SEXTA-FEIRA
7:30 pm
31 DIAS DE PROPÓSITO

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

QUARTA-FEIRA
7:30 pm
31 DIAS DE PROPÓSITO

SÁBADO
7:30 pm
31 DIAS DE PROPÓSITO

Uma Igreja servindo
ao Deus vivo!

DOMINGO
Vida Nova - St. Clair

DOMINGO
Maple Leaf

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 | OPOSTO DE IMPOSTO!
(donation@vidanova.ca)

“Trazei todos os dízimos à casa do tesouro...” Malaquias 3:10. Devolver a Deus o que é de Deus não é uma taxação, como as do governo. É um princípio que nos
cumula de todas as bênçãos oriundas do trono da graça do Senhor que dá a vida, respiração, saúde, prosperidade e tudo mais. Viver o sobrenatural é lançar a
semente do amor, perdão, obediência, alegria, comunhão, dízimos, ofertas, generosidade, e tudo que é bom, perfeito e agradável. Entregar a parte do Senhor com
alegria, redunda em bênçãos sem medida. Como ofertar e entregar os dízimos: através de um E-transfer na conta da Igreja Vida Nova, 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

O livro de Provérbios é um reservatório de sabedoria oriunda do Senhor.
Os mais importantes temas da vida humana são encontrados neste livro:
Casamento, família, filhos, amizades, comunicação, dinheiro, trabalho,
ganância, preguiça, mentira, injustiça, generosidade, relacionamento,
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

justiça, boa administração e as mais seguras orientações em todas as
áreas da vida. A mensagem deste livro traz luz à mente, fogo no coração,
esperança para a alma e vida que se distingue nestes dias de pandemia.
Continuemos firmes até o dia 31!
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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