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A NOTÍCIA MAIS

EXTRAORDINÁRIA DE TODOS OS TEMPOS!

Ele não está mais aqui...” Marcos 16:6.
A Páscoa Judaica cumpriu-se em Cristo. Ele é o Cordeiro de
Deus que tira o pecado do mundo. Ao morrer na cruz, ele varreu do altar os animais mortos. Sendo o Sumo Sacerdote perfeito, ofereceu-se a si mesmo como o sacrifício perfeito. Sendo
justo, morreu pelos injustos, para justificar os que nele creem.
A cruz de Cristo foi o palco mais eloquente do amor de Deus
pelos pecadores e, ao mesmo tempo, a expressão mais radical
de sua justiça, pois o Pai aplica em seu próprio Filho o golpe
da lei que deveríamos receber. Deus lançou sobre seu Filho, na
cruz, a iniquidade de todos nós. Jesus foi ferido e agradou ao
Pai moê-lo. Ele foi feito pecado por nós ao assumir nosso lugar, como nosso representante e substituto. O castigo que nos
traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras fomos sarados.
Jesus morreu em nosso lugar, em nosso favor. Sua morte foi vicária. Ele morreu a nossa morte, quitando nossa dívida e livrando-nos da condenação eterna. Mas a morte não pode detê-lo.
Ele entrou nas entranhas da morte, matou a morte, arrancando
seu aguilhão. A morte foi tragada pela vitória. Jesus irrompeu
da morte, ressuscitando vitoriosamente, deixando para trás seu
túmulo vazio. A ressurreição não é uma metáfora da esperança
cristã, mas uma realidade histórica incontroversa. A ressurreição é um artigo de fé e, ao mesmo tempo, nossa mais vívida
esperança. Jesus ressuscitou e apareceu aos seus discípulos e a
mais de quinhentos irmãos de uma só vez. Ele ressuscitou e deu
provas incontestáveis de sua ressurreição. Nesse fundamento
inabalável construímos nossa esperança. Porque ele ressuscitou, nossa pregação é boa nova de grande alegria. Porque ele
ressuscitou, nossa fé é inabalável. Porque ele ressuscitou, temos a garantia de que aqueles que morreram em Cristo, não
pereceram, mas estão na glória e que os nossos pecados estão cancelados. Porque ele ressuscitou, somos testemunhas

SANTA CEIA - HOJE!

Um tempo mais que especial para vivenciarmos os ensinamentos de Cristo.
Um tempo mais que especial de demonstrarmos a nossa total
dependência na completa suficiência de Cristo. “Tomai e comei, tomai e bebei”.

de Deus e embaixadores em nome de Cristo entre as nações.
Porque ele ressuscitou, nossa esperança não se limita apenas
a esta vida. A ressurreição de Cristo é também o berço da igreja. Porque o nosso Redentor levantou-se da morte e retornou
ao céu, ele derramou o Espírito Santo sobre a igreja, e como
nosso Advogado, intercede por nós, podendo salvar-nos totalmente. Porque ele ressuscitou, ele está com seu povo todos os
dias, até a consumação dos séculos. Porque ele ressuscitou, a
igreja, na força do seu poder, caminha vitoriosamente. Mesmo
enfrentando a perseguição e o martírio, a igreja segue caminhando. Ninguém pode deter os seus passos. Ninguém pode
calar sua voz. Ninguém pode toldar sua esperança. A igreja olha
para a cruz e vê seus pecados cancelados e a cabeça da serpente esmagada. Olha para o túmulo vazio de Cristo e vê o seu triunfo sobre a morte, trazendo-nos
a imortalidade. Olha para a sua presença conosco
até à consumação dos séculos e enche-nos de
entusiasmo para cumprir a grande comissão.
Olha para a promessa de sua segunda vinda
e deixa brotar de sua alma o brado: Maranata, ora vem Senhor Jesus! Somos
cidadãos do céu! Celebremos o Pr. Hernandes
Dias Lopes
Cristo da vida!

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!

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 - MINISTRAÇÃO COM ESMERO!
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

ABRIL
Semana 1 - CEIA - 4 a 10
DOMINGO: Glauco, Tallyzia,
Simone, Marcelo
QUARTA: Glauco, Simone
SEXTA: Marcelo, Tallyzia

Semana 2 - 11 a 17
DOMINGO: Edivânio,
Janessa, Jadir, Willian
QUARTA: Edivânio, Janessa
SEXTA: Willian, Jadir

Tradução

Estamos aguardando em Deus o retorno

Culto Infantil

Estamos aguardando em Deus o retorno

ANIVERSARIANTES

VINI E DANI NO TEMPLO
Deus é fiel e maravilhoso!
No dia 28 de março, estes
amados participaram da
celebração, no culto, no
templo.
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.

04 - Luciana Barreto 647-717-7539
05 - Felipe Otoni de Paula 647-336-3805
06 - Amanda de Souza 647-701-5340
07 - Jahel Sophie Palmares 647-717-7539
07 - Antonio Alipio Neto 416-570-2501
08 - Pedro Tavares Ferreira 647-991-5907
10 - Josimara Karla Silva 416-835-7065
10 - Victor Queiroz 647-705-4813
10 - Pauline Santos Pereira 416-833-9291
11 - Mª Cristina Fonseca 416-234-2955
11 - Igor Modolo Nogueira 647-328-8636
12 - Mariana Sarzedo 416-294-5738
“Em tudo dai graças”

AGENDA SEMANAL
SEGUNDA A SEXTA-FEIRA
6:15 am - Oração Manhã
com Jesus
QUARTA
FEIRA
7:30 pm
Academia
Bíblica

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

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

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

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 | QUEM PLANTA, COLHE!
(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 o 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 tempo 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.

JESUS
FALOU
DE
REDES…
Vamos
aproveitar as
redes sociais
e espalhar o
evangelho!

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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