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EntREmoS Em ABRIL com oS 
coRAçõES ABERtoS pARA AmAR

FomoS chAmADoS poR DEUS 
pARA UmA GRAnDE oBRA 



Um mês especial que Deus está nos dando. Entremos em abril 
com os corações abertos para amar, perdoar e abençoar.  Fo-
mos chamados por Deus para uma grande obra. Deus abriu a 
porta da salvação para nós. Jesus é a única porta de entrada 
na presença do Pai. Ele veio até nós e se entregou em nosso 
lugar naquela cruz. O céu estava fechado por causa do pecado 
que entrou no mundo. Nossos primeiros pais desobedeceram 
à ordem divina, quebraram o mandamento,  esconderam-se de 
Deus, tentaram cobrir a vergonha com folhas. Deus não deixou 
barato! Ele que é o primeiro alfaiate, mandou que eles fossem 
cobertos com pele de animal. Um sacrifício foi feito. A pele do 
animal ainda estava com sangue, simbolizando o sangue do 
Cordeiro perfeito que viria para morrer no lugar dos pecadores, 
oferecendo a todos a benção de entrar na presença de Deus 
através da porta que é Cristo. 

1. DEUS ABRIU A PORTA DO PERDÃO
“Deus em Cristo nos perdoou”.  Sendo nós ainda pecadores ele 
nos deu vida. “E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas 
transgressões, vos deu vida juntamente com ele, perdoando to-
dos os nossos pecados, tendo cancelado o escrito de dívida que 
constava contra nós”.  Paulo disse:  “Todos os nossos delitos”.  
Não tem limites para Deus perdoar o pecador arrependido! Um 
coração quebrantado e contrito Ele não despreza.  Que privilé-
gio! Glórias a Deus nas maiores alturas por este dom inefável.
 
2. DEUS ABRIU A PORTA DA LIBERTAÇÃO
Deus em Cristo nos abriu a porta de libertação. Nele somos li-
vres das amarras do inferno. Satanás está debaixo dos nossos 

Todos os dias o nosso coração bate missões. Especialmente 
hoje estamos diante do Senhor intercedendo pela obra missio-
nária para que a expansão seja fenomenal. Abramos as nossas 
mãos e o nosso bolso para ofertar para a mais relevante, urgen-
te e prioritária obra de Deus na terra. É tempo de missionar! É 
tempo de pregar!   
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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

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...” Vamos em frente! mISSõES SEmpRE! 

2021 - EXAmInAnDo AS EScRItURAS

pés. A morte já está detonada por Cristo que a venceu, está 
sentado à direita de Deus-Pai, e voltará para buscar os regata-
dos do Senhor para viverem eternamente com Ele no céu. 

3. DEUS ABRIU A PORTA DA SALVAÇÃO
Jesus é a única porta que se encontra aberta para o retorno dos 
que foram lavados no sangue da nova aliança.  Quem entrar 
por Jesus tem a vida eterna.  Este é o dia de abrir o coração e 
confessar que Jesus Cristo é o Senhor. 

4. DEUS ABRIU A PORTA DA SANTIFICAÇÃO
Dia a dia somos santificados por Jesus que abriu esta porta para 
os que são santificados nEle. Deus nos abriu a porta da santifi-
cação, porque “sem a santificação ninguém verá o Senhor Heb. 
12:14.” “Aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser 
santos I Coríntios 1:2.”  Pela porta que é Jesus e pela 
operação sobrenatural do Espírito Santo,  o véu da 
separação se rasgou de alto a baixo, abrindo as-
sim o novo e vivo caminho para os santificados 
pela obra eficaz de Cristo na cruz. Desta for-
ma, temos acesso ao coração de Deus.  Deus 
nos abençoe ricamente em 
todo o tempo!                                   



www.vidanova.ca
@vidanovatoronto

“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, obediên-
cia, 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. 

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 
ENCERRAMENTO DOS   31 DIAS DE 
PROPÓSITO JUNTOS AGRADECENDO!

SEXTA-FEIRA
7:30 pm 
SEXTA DA VITÓRIA
EU CREIO NO PODER DOS JOELHOS 
QUE SE DOBRAM! VOCÊ QUE CRÊ, 
VENHA TAMBÉM! 

DÍZImoS E oFERtAS | FIDELIDADE E GEnERoSIDADE  
(donation@vidanova.ca)

AGEnDA SEmAnAL

EScALAS

AnIVERSARIAntES

Diaconal

tradução

culto Infantil

Louvor

ABRIL
Semana 5 - CEIA - 4 a 10 Apr.
DOMINGO: Glauco, Tallyzia, 
Simone, Marcelo
QUARTA: Glauco, Simone
SEXTA: Marcelo, Tallyzia

MARÇO
Semana 5 - 28 Mar a 3 Apr.
DOMINGO: Edivânio, 
Janessa, Jadir, Willian
QUARTA: Willian, Jadir
SEXTA: Edivânio, Janessa

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 cami-
nhando em obediência à ordem do Mes-

tre, que diz: “Tudo quanto te vier às mãos 
para fazer, faze-o conforme as tuas for-
ças” 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 ben-
ção para os que podem participar.  

 “Elevo os meus olhos para os montes; de onde me vem o socorro? O 
meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Salmos 121:1. 2”.
 A Palavra é GRATIDÃO. Oro com alegria por causa da maneira como 
vocês me ajudam no trabalho de anunciar o evangelho, desde o pri-
meiro dia até hoje. Agradecemos o deposito no dia 26/02/2021, no 
valor de 2.105,00. Que o SENHOR DEUS realize os desejos dos seus 
corações a cada dia! 
O COVID 19, está estarrecedor! O nível de morte aumentou. Os hos-
pitais estão com 100% de ocupação. Durante a semana, o comércio 
abre até as 20:00h e tudo fechado nos finais de semana. Os templos 
estão fechados! Mas agradecemos ao nosso Deus pela chegada das 
vacinas, que é um presente do nosso Deus para a humanidade. 

PALESTRANDO SOBRE MISSÕES: Fomos convidados para falar de mis-
sões e testemunhar o amor de Deus nas nossas vidas. Foram momen-
tos de grande alegria para mim e Rosimere falando o que Deus fez nas 
nossas vidas durante os 10 anos no Rio Grande do Norte, como Deus 
tem nos tratado nesse período de espera, e levantado a amada Igreja 
Vida Nova para interceder e nos ajudar como parceira principal na obra 
de Deus. Foram momentos de muita alegria para todos os presentes.
Estamos apoiando o trabalho de evangelismo infantil 
na escola bíblica dominical em Ouro Preto - Olinda/
PE. É motivo de alegria tes-
temunhar e falar sobre mis-
sões para os pequeninos..

Estamos aguardando em Deus o retorno

Estamos aguardando em Deus o retorno

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

4 de Abril
Cajon - Lucas
Violão - Lucas
Baixo - William
Piano - Victor
Flauta - Helena
Vocal - Camila/
Cecília/Jonathan

EBD notA 10 
mInIStRAçÃo com ESmERo!   

RELAtÓRIo pARA A IGREJA VIDA noVA - toRonto                      

Pastor: Jones 
e missionária: 

Rosimere

DOMINGO
Vida Nova - St. Clair
5:30 pm - EBD
7:30 pm - CELEBRAÇÃO
                  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

DEUS NOS TEM DADO O 
PRIVILÉGIO DE ESTARMOS 
JUNTOS COM MAIS IRMÃOS 
NO TEMPLO  

GRAtIDÃo pELo VInI
Continuemos firmes orando por 
este amado irmão. O milagre já 
aconteceu!  Deus o restaurou!  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. 

28 - Joshua Rosa 1-587-937-4299
28 - Ronaldo 416-879-4815
29 - Uyara Calinsky 647-717-7939
29 - Edson Francisco da Silva 647-295-9605
29 - Sarah Oliveira de Ávila 647-550-7049
29 - Calebe Ramos Barbosa 647-450-2969  
30 - Daniel Nunes 905-441-2852
30 - Livia Afonso 647-617-6654
30 - Bruna Galvão  Vilela 647-675-3701
31 - Edivânio Ferreira 416-526-2720
31 - João Vitor da Silva Franco 647-295-9605 
31 - Jhonatan R. Nascimento 905-609-3295 
01 - Dyno Peixoto 647-801-8359
01 - Alan James 647-570-3010
02 - Cristian/Crisleine (2011) 647-649-3243
02 - Davidson /Enilvay 647-223-9785
02 - Thiago Molina/ Daiana 
01 - Rui P. Lopes 647-707-7350
02 - Antonio Marcos Araujo 647-833-3402
03 - Cristiano Almeida 647-200-4565
03 - Nicole de Jesus
04 - Luciana Barreto 647-717-7539



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. A 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 básica para uma vida de sucesso
13.  Uma vida disciplinada é resultado garantido
14.  Andando no caminho certo
15.  Segredos de um coração sincero
16.  Cuidado providencial de Deus

17.  Neste mundo tem 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

pÁScoA - ESpERAnçA REnoVADA!

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

29/03
I Samuel

25-27

30/03
I Samuel

28-31

31/03
II Samuel

01-03

01/04
II Samuel

04-06

02/04
II Samuel

07-09

03/04
II Samuel

10-12

04/04
II Samuel

13-16 

tER QUA QUI SEX SAB Dom

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, 

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! 

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. 

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. Celebramos com alegria e muito prazer pelos grandes feitos do Senhor na vida do seu povo. 

pRIncÍpIoS DE DEUS pARA UmA VIDA FELIZ - Em mARço EStAmoS mEDItAnDo SoBRE pRoVÉRBIoS


