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A vIdA Tem QUe SeR 
vIvIdA cOm PROPÓSITO. 

TemOS QUe PRIORIzAR O 
ReINO de deUS e A SUA jUSTIçA



A vida tem que ser vivida com propósito. Tem gente que só pas-
sa pela vida. Muitos desperdiçam as melhores oportunidades. 
Tantos perdem tempo com coisas insignificantes. Temos que 
cruzar o caminho dos outros fazendo registros que fiquem para 
sempre. Temos que priorizar o Reino de Deus e a sua justiça. 
Temos que focar no que nos empurra para a frente e nos faz vi-
toriosos. Há os que constroem ricos monumentos na terra, mas 
não se dedicam a semear para a eternidade. Nosso alvo supre-
mo tem que ser Cristo e a sua santa vontade que é boa, perfeita 
e agradável. “Buscai as coisas lá do alto”:

1. VIEMOS DE DEUS
Não somos resultado da evolução. Fomos criados por Deus. Ele 
nos teceu de forma assombrosamente maravilhosa. Somos o 
poema da sua criação. Temos uma origem definida. Temos um 
propósito estabelecido. Vivemos para a glória, louvor e honra 
do Senhor. Somos delícia de Deus. Somos menina dos olhos de 
Deus. Temos a marca da promessa. Temos o selo do Espírito 
Santo. Somos filhos. Temos o nosso registro de nascimento no 
cartório da eternidade, selado com o sangue de Cristo. O nosso 
corpo é templo do Espírito Santo. Nossa origem é divina. Ele nos 
criou. Somos dele.  

2. SOMOS INSTRUMENTOS DE DEUS 
Desde o Éden somos servos a serviço de Deus. Viemos de Deus, 
não somos do mundo, apesar de estarmos no mundo, não esta-
mos aqui por acaso. Deus nos colocou no mundo para cumprir a 
sua boa vontade. Temos que ser atalaias do Senhor. Pregadores 
da sua santa e bendita palavra. Somos semeadores da preciosa 
semente do Evangelho das Boas Novas de salvação para todo 
aquele que nele crê. Somos boca de Deus, mãos que abençoam, 

Fomos chamados por Deus para continuarmos viven-
do a vida de Cristo. Ele está vivo! Está junto com o 
Pai. Ele nos enviou à terra, nos separou e nos enviou 
para sermos semeadores da Boa Nova do Evan-
gelho. O único caminho para o céu é Jesus. So-
mos embaixadores de Cristo neste mundo que 
está em trevas. Aproveitemos todas as oportunida-
des e falemos de Cristo! 

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

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. So-
nho 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! 

IvN - É mISSÃO O TemPO TOdO!

2021 - eXAmINANdO AS eScRITURAS

pés que caminham na direção das vidas, objetivando salvá-las 
da perdição, libertá-las da escravidão, ajudá-las com compaixão 
e amá-las como Cristo ama de montão. Não estamos aqui para 
acumularmos riquezas, mas para distribuirmos generosamente 
as riquezas que Deus coloca em nossas mãos. 

3. TEMOS UM DESTINO CERTO
Viemos de Deus. Estamos aqui para servir a Deus. A nossa casa 
eterna é o céu. Aqui somos apenas peregrinos e forasteiros. A 
nossa origem é celestial e não terrenal. Nosso destino é a gló-
ria. Nosso lar permanente é o céu. O nosso Salvador Jesus, está 
sentado à direita de Deus, nos esperando para estarmos com Ele 
eternamente. Por isso, temos que fazer o nosso melhor treina-
mento enquanto aqui para vivemos com Ele lá no céu. Lá está 
o nosso tesouro, onde não há choro, onde todos cantaremos 
juntos hinos de louvor ao Senhor. Ainda que temos que passar 
pelos caminhos desérticos, inóspitos, perigosos, temos o Se-
nhor que é o nosso GPS infalível, o nosso capitão imbatível, nos-
so grande “Eu Sou”, indestrutível. Com Ele caminhamos, somos 
sustentados, conduzidos, protegidos, guardados, e no final nos 
receberá de braços abertos, dizendo: “Vinde benditos. Entrai...” 
Ninguém poderá nos deter, nem jamais nos retroceder, com Ele 
chegaremos em nosso porto seguro, para habitarmos na Sião, 
na Jerusalém celestial, onde não haverá mais luto, nem prato 
nem dor.
          O meu propósito de vida está definido pelo Se-
nhor. Ele escreveu a minha história. Ele me dirige 
na trajetória. Ele me recebe na glória. Convi-
do você a viver completamente no centro do 
propósito de Deus, aqui, ali, e 
lá na eternidade com Ele.   

QUAL O NOSSO 
PROPÓSITO de vIdA? 



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 o mais. Viver o sobrenatural é lançar a semente do amor, perdão, obe-
diência, 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, indica-
do 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

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! 

dÍzImOS e OFeRTAS |  É mAIS QUe dINHeIRO, É AdORAR POR INTeIRO! 
(donation@vidanova.ca)

AGeNdA SemANAL

eScALAS

ANIveRSARIANTeS

diaconal

Tradução

culto Infantil

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

Semana 3 - 18 a 24
DOMINGO: Glauco, 
Tallyzia, Simone, Marcelo
QUARTA:  Marcelo, Tallyzia
SEXTA: Glauco, Simone

Com todas as restrições do Governo em função da pandemia, continuamos firmes, 
com a graça de Deus.  Louvamos ao Senhor que nos tem sustentado. Agradecemos 
aos pais que nos tem ajudado,  registramos a nossa profunda gratidão aos ministra-
dores da Palavra de Deus, e nos alegramos com os alunos que são uma verdadeira 
benção em nossas vidas.  A nossa Escola Bíblica Dominical é uma agência de minis-
tração 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.  Nosso alvo é Cristo! 

Dizem que na vida quem perde o telhado ganha as estrelas. É assim mesmo. Às vezes, você perde o que não queria, mas conquista o que nunca 
imaginou. Nem tudo depende de um tempo, mas sim de uma atitude. O tempo é como um rio, você jamais tocará na mesma água duas vezes. 
Aproveite cada minuto de sua  vida, não procure pessoas perfeitas, mas sim aquelas que saibam o seu verdadeiro valor. Tenham 4 amores: 
Deus, a vida, a família e os amigos. Deus porque é o dono da vida, a vida porque é curta, a família porque é única e os amigos porque são raros! 
Que Deus abençoe a nossa vida, família, amigos, igreja e todas as nações.  Que o nosso Deus nos encha de todo gozo, alegria, paz, 
amor, harmonia, compaixão e tudo que é bom, perfeito e agradável.  Nestes tempos de pandemia temos que focar no que vai ficar!  
Temos que tirar lições preciosas no deserto. Temos que aprender a viver em toda e qualquer situação dando louvor ao Senhor que 
sempre nos conduz em triunfos.  Ele nos faz mais que vencedores!  Em Deus faremos proezas! 

Estamos aguardando em Deus o retorno

Estamos aguardando em Deus o retorno

eBd NOTA 10 - BUScANdO eXceLÊNcIA  

LUcRANdO cOm AS PeRdAS!

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  

vINÍcIUS em TRATAmeNTO! 

FALecImeNTOS  

O nosso amado irmão continua sendo cuidado com todo amor pelos profissio-
nais da saúde. Todos os dias caminhando um degrau para o seu restabelecimen-
to completo. Continuemos em oração para que todos os procedimentos sejam 
bem sucedidos e breve vejamos a obra de Deus completa na vida dele. Oremos 
também por sua esposa Danielle que tem sido uma ajudadora exponencial. 
Convoco todos os irmãos a continuarem manifestando amor a este casal que 
tem passado por este vale, crendo na completa vitória do Senhor. Vida Nova 
está pronta para ser ponte de passagem e nunca pedra de tropeço. 

OREMOS PELOS FAMILIARES
Solicitamos aos amados irmãos da IVN que orem pelas nossas irmãs 
Talyzia e Taiana, e familiares. A avó delas faleceu no Brasil. Oremos pelo 
Marlom - seu pai faleceu no Brasil. Oremos pelos familiares do nosso 
irmão Manuel Marques (Esposo da nossa irmã Palmira). O pai dele fa-
leceu no dia 4 de março e ele viajou para Portugal para ajudar sua mãe. 
Oremos também pelo Matheus, que perdeu o pai no Brasil. Oremos 
pelo irmão Werlon. Sua tia faleceu no Brasil.  Que o Deus de toda con-
solação, enxugue as lágrimas de todos. “Chorai com os que choram”! 

11 - Mª Cristina Fonseca 416-234-2955
11 - Igor Modolo Nogueira 647-328-8636
12 - Mariana Sarzedo 416-294-573
12 - Maria Clara Albuquerque 416-553-6804
13 - Lucas Rodrigues Santos  416-708-6847
13 - Paulo Afonso 416-871-3604 
14 - Bryan Pereira dos Santos 647-706-5780 
14 - Eldonor Silva  905-276-6242
15 - Tiene/Nilton 416-762-3207
15 - Poliana Fernanda Souto Rodrigues 
15 - Helena Rodrigues Miranda 416-857-9730
17 - Andréa  Fortes Burgos  647-385-7230
17 - Joao Vitor P. Almeida 416-832-5373
17 - Alysson 
18 - Janessa Pereira Garcia 416-540-7019
18 - Daiane Maria Magalhães 647-222-6705 
18 - Fabíola Otoni  Nunes 647-916-9576

“O Senhor protege e preserva a vida, e faz 
feliz” Salmos 41:2



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

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”. 

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 PROGRAmAçÃO IvN 2021 / 
LeITURA BÍBLIcA 2021

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

12/04
I Reis
16-18

13/04
I Reis
19-22

14/04
II Reis
01-04

15/04
II Reis
05-07

16/04
II Reis
08-10

17/04
II Reis
11-13

18/04
II Reis
14-16 

TeR QUA QUI SeX SAB dOm

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. 


