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O ExERcícIO DA MISERIcóRDIA 
é IMPERAtIvO 

A IMPORtâNcIA DA GENEROSIDADE é 
tREMENDAMENtE URGENtE.



Esta terrível e indesejada pandemia veio acompanhada de males que jamais 
poderemos mensurar: Desespero, desemprego, depressão, separações, 
pobreza, escassez, distanciamento social, esfriamento espiritual, doenças, 
mortes, achatamento nas rendas, e uma gama de situações que ainda não 
sabemos quão danoso e terrível será este desdobramento. Nessa conjuntu-
ra, o exercício da misericórdia é imperativo e a importância da generosidade 
é tremendamente urgente. Assim, aprendemos lições preciosas: 
                                                                                                           
1. DOAR INCONDICIONALMENTE
Temos que ser liberais em todo tempo. A pandemia nos leva para o pata-
mar mais elevado diante de Deus e dos homens. “A quem dá liberalmente, 
ainda se lhe acrescenta mais e mais…”Pv 11.24a. “A alma generosa prospe-
rará” Pv 11.25. “Meus irmãos, qual é o proveito, se alguém disser que tem 
fé, mas não tiver obras? Pode, acaso, semelhante fé salvá-lo? Se um irmão 
ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento co-
tidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: Ide em paz, aquecei-vos e fartai-
vos, sem, contudo, lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito 
disso? Assim, também a fé, se não tiver obras, por si só está morta” Tg 
2.14-17. “Ora, aquele que possuir recursos deste mundo, e vir a seu irmão 
padecer necessidade, e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer 
nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, 
mas de fato e de verdade” 1Jo 3.17,18. Fomos criados para abençoar com 
as bênçãos que recebemos do Senhor. Abrir mão para doar nos leva a cons-
truir grandes celeiros para estocar. Doar é ser semelhante a Jesus que se 
doou em nosso lugar para nos salvar. Doar incondicionalmente nunca em-
pobrece, mas enriquece. A matemática de Deus é diferente: Ganha-se o 
que dá e perde o que retém. Quem é de Jesus, traduz a fé em práticas de 
amor e transforma suas palavras em ação viva. O amor é altruísta. O amor 
não é autocentrado, mas “outrocentrado”!                                      

2. DOAR LIBERALMENTE
“… Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda” Pv 11.24b. 
Doar liberalmente não é sinal de subtração, mas de adição e multiplica-
ção, reter mais do que é justo é sinal evidente de subtração. Quem retém 

IVN  permanece com o coração em chamas por missões. Fo-
mos chamados por Deus para continuarmos vivendo a vida de 
Cristo. Ele está vivo! Está junto com o Pai. Ele nos enviou a 
terra, nos separou e nos enviou para sermos 
semeadores da Boa Nova do Evangelho. 
O único caminho para o céu é Jesus. 
Somos embaixadores de Cristo neste 
mundo que está em trevas. Aproveite-
mos todas as oportunidades!  Falemos 
de Cristo! Estaremos sendo desafiado 
para cumprir o chamado do Pai, orar 
e contribuir financeiramente por esta 
obra de resultados eternos. Todo 
tempo é tempo de missionar! 

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

cONtINUAMOS MISSIONANDO! 
GRANDE FEStA P. DOMINGO! 

com usura o que deve repartir com generosidade, não tem lucro, mas per-
da. É sábio o conselho de Jim Elliot: “Não é tolo aquele que dá o que não 
pode reter, para ganhar o que não pode perder”. A Palavra de Deus nos 
diz: “Mais bem-aventurado é dar que receber” (At 20.35). Se receber é 
uma grande alegria, doar é uma alegria ainda maior. Quando os filhos Deus 
praticam boas obras, abrindo ao pobre seu coração e suas mãos, isso traz 
camaradagem cristã na terra e glorificação a Deus no céu.                                                                                                                                            

3. DOAR SACRIFICIALMENTE
A Bíblia está repleta de exemplo de pessoas que doaram liberalmente e sa-
crificialmente. Em I Reis 17:8-24, uma viúva entregou tudo que tinha para 
sustentar o profeta. Ela experimentou o milagre da multiplicação e muito 
mais. As promessas do Senhor nos surpreendem com bênçãos sem medi-
da.  Em Marcos 12:41-44 Jesus encontra-se sentado ao lado do gazofilácio, 
observando as pessoas depositando ofertas. Quando a viúva pobre, que 
tinha apenas duas pequenas moedas fez a entrega, Jesus chamou os seus 
discípulos e mostrou o que de fato significava aquela atitude tão singular e 
especial da  doadora. Ela não apenas ofertou, mas doou tudo que tinha, de 
coração generoso, liberal e sacrificial. A motivação é mais relevante do que 
o valor doado. Barnabé é um exemplo lindo. Ele deu parte de seus bens 
para acudir os necessitados em Jerusalém. Ele investiu na vida de Paulo em 
Jerusalém e Antioquia e na vida de João Marcos, em Chipre. O bem que pra-
ticamos, retorna outra vez para nós. A Bíblia diz: “Certos de que cada um, 
se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor” (Ef 6.8). Seja-
mos corajosos, ousados, liberais e prontos para irmos mais além quando se 
trata dos valores eternos. Quem abre as mãos para semear, inexoravelmen-
te voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Neste tempo de 
pandemia, temos que ajudar com mais afinco, liberalidade, 
amor sacrificial e alegria total.  Meditemos: “Bem-aventu-
rado o que acode ao necessitado; o Senhor o livra no 
dia do mal” Salmo 41:1. Deus nos criou para o louvor 
da sua glória. Quanto mais nos desglorificamos, mais 
glorificamos a Deus. Ser generoso 
é ser cópia de Jesus.       

GENEROSIDADE
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 “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

Semana 4 - 25 a 1 de Maio
DOMINGO: Edivânio, 
Janessa, Jadir, Willian
QUARTA: Willian, Jadir
SEXTA: Edivânio, Janessa 

ABRIL
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 ministradores da Palavra de Deus, e nos ale-
gramos com os alunos que são uma verdadeira benção em nossas vidas.  A nossa 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 a ordem do Mestre, que diz: “Tudo quanto te vier 
às mãos para fazê-lo, faze-o conforme as tuas forças” e as possibilidade.  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! 

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! 

 “Elevo os meus olhos para os montes: de onde me virá 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 primeiro dia até hoje. Agradecemos o deposito no dia 29/03/2021, 
de R$ 2,225,00.                                                    
A COVID 19 - No Estado de Pernambuco está grave. O nível de morte aumentou, os leitos dos hospi-
tais estão com 96% tomados, Recife está fechado parcialmente das 05:00h as 20:00h, de segunda-fei-
ra a sexta-feira, nos sábados, domingos e feriados das 05:00h as 17:00h. Os templos ESTÃO fechados. 
Ore pelo Brasil - estamos vivendo um desgoverno na área judicial e governamental,  na área social, 
o desemprego principalmente no estado do nordeste está muito alto, o comércio, as indústrias não 
estão contratando infelizmente; algumas pessoas estão passando necessidades financeiras, e de ali-
mentação. Clame ao Senhor Deus pelo Brasil amados irmãos. Ore também por nós estamos vivendo 
essa situação. Que o Senhor Deus vos abençoe!
VACINAÇÃO - agradecemos ao nosso Deus pela chegada das  vacinas, que é um presente do nosso 
Deus para nós... 
NOSSA ATIVIDADE: Estamos apoiando o trabalho evangelismo infantil na escola 
bíblica dominical em Ouro Preto-Olinda/PE. É momento de alegria 
e testemunho  falar sobre missões para os pequeninos..

Estamos aguardando em Deus o retorno

Estamos aguardando em Deus o retorno

EBD NOtA 10 - ESMERO E DEDIcAÇÃO  

2021 - ExAMINANDO AS EScRItURAS

RELAtóRIO MISSIONÁRIO

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  

vINícIUS vIvENcIANDO 
MILAGRES! 

PROJEtO DE cONStRUÇÃO DO tEMPLO NO  NIGER!  UMA OFERtA ESPEcIAL! 

O nosso amado irmão con-
tinua sendo cuidado com 
todo amor pelos profis-
sionais da saúde.  Todos 
os dias caminhando um 
degrau, para o seu resta-
belecimento completo.  
Continuemos em oração 
para que todos os procedi-
mentos sejam bem sucedi-
dos e breve vejamos a obra 
de Deus completa na vida 
dele. Oremos também por 
sua esposa Danielle que 
tem sido uma ajudadora 
exponencial. 

Estamos com um desafio extraordinário de edificar um templo para a Vida 
Nova nova no Niger-África.  Faça a doação e escreva o seu nome na história 
daquela igreja.  Mais do que isso, Deus estará sendo glorificado.  Quem ama 
Jesus, ama fazer a sua obra, obedecer a sua vontade e experimentará ma-
ravilhas liberadas diretamente do trono do Pai. Una-se a nós neste projeto! 

18 - Janessa Pereira Garcia 416-540-7019
18 - Daiane Maria Magalhães 647-222-6705 
18 - Fabíola Otoni  Nunes 647-916-9576
19 - Nicolle Freitas Sampaio 437-993-8071
19 - Gilberto Prates Silva 416-553-3259
20 - Maria Almeida 647-341-8426
20 - Pr. Humberto Lopes 1-613-401-3387
20 - Ana Cláudia Casadei Bravo 416-700-5104
21 - Stephanie Faria 647-831-6421
21 - Cristiane Voss  647-720-9973
21 - Gustavo Cruz Dapicolo
21 - Alexandre e Paula Paz 416-530-4148
22 - Bruno Paz  647-707-9129
23 - Claudia Andréia Bacelar 
24 - Emilly Barbosa 416-762-3207
24 - Simone Cecim 416-817-8123
24 - Richardson 437-775-7411
25 - Sophia Fornari Mafra 647-773-4954
25 - Milena Ttetzner Nascimento

“Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom”. 



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 imediatamen-
te o seu programa para estar informado 
de tudo que está planejado, especial-
mente 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. 


