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VIDA NOVA fOI PLANtADA PArA SEr 
AGêNcIA MISSIONárIA NO MuNDO

MISSõES SÃO O PrOjEtO DE DEuS PArA 
tEStEMuNhO DO EVANGELhO A tODA A crIAturA.  



Vida Nova foi plantada por Deus neste lugar para ser agência missionária no 
mundo, em todo o tempo e em todas as circunstâncias.
Missões é o projeto de Deus para testemunho do evangelho a toda a criatu-
ra. Em Marcos 16.15, está escrito: “E disse-lhes: Ide por todo mundo e pre-
gai o evangelho a toda a criatura”. Ele entregou esta incumbência à igreja e 
ao mesmo tempo como uma missão especial a cada um de seus servos. Em 
I Coríntios 9.16, está escrito: “Se anuncio o evangelho, não tenho de que 
me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação; porque ai de mim se não 
pregar o evangelho!” Cada crente é um missionário. Sobre nós está esta 
ordem divina de anunciar o evangelho às pessoas da nossa família, bairro, 
cidade, escola, trabalho, país e em todas as nações, até que a última pessoa 
sem Cristo, seja avisada; ainda que não queira crer, mas tem que saber que 
somente Jesus Cristo é o único Salvador. Somos a igreja de Cristo presente 
no mundo, para testemunharmos do grande amor de Deus com a vida e 
com a palavra.

1. IVN TEM CONSCIÊNCIA DA SUA MISSÃO
A pregação do evangelho é o mais notável, nobre e elevado privilégio que 
recebemos do Senhor. Ele nos entregou a tocha do evangelho que precisa 
ser passada para frente. Quem recebe, fica feliz e completamente satisfeito 
em Cristo, passando a anunciar a tempo e fora de tempo, para todas as pes-
soas, em todos os lugares as maravilhas do infinito amor de Deus. Estamos 
nesta pandemia, com certeza, apenas passando por ela, porém, conscientes 
da missão de lançar a semente, “mesmo andando e chorando enquanto 
semeia”. Deus é fiel, garantindo o retorno com muitos feixes.

2. IVN CONTINUA INVESTINDO FINANCEIRAMENTE
Sustentados pela graça de Deus, estamos firmes cumprindo os mandamen-
tos do Senhor de fidelidade na contribuição com a obra de evangelização, 
mesmo em meio a esta crise mundial. Nós estamos em Cristo, vivemos em 
Cristo, e nenhuma crise pode nos afastar desta tremenda e magnífica obra 
de investimento que é a salvação de vidas. A pandemia chegou, mas o Deus 
da provisão já estava conosco. Ela vai passar, Deus vai ficar. Ele nunca de-
sampara os seus. Ele é Deus provedor, sustentador, mantenedor e aben-

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 à 
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. Apro-
veitemos todas as oportunidades! 
Falemos de Cristo! Estaremos 
sendo desafiados a cumprir o 
chamado do Pai, orar e contri-
buir 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

hOjE É DIA ESPEcIAL 
DE MISSõES 

çoador. Temos vários exemplos na Bíblia que, em tempo de adversidade, 
pessoas deram tudo que tinham para a obra de Deus, e receberam sustento 
para a vida toda. O nosso sustento vem do Senhor. Continuemos ofertando 
com amor para as missões, porque mais bem-aventurado é dar... Jesus se 
deu por nós para nos salvar, sem nada cobrar.

3. IVN MANTÉM-SE DE JOELHOS POR ESTA OBRA
O apóstolo Paulo disse: “Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai” 
Efésios 3:14. A causa da “habitação de Cristo em vossos corações”. Jesus 
orou: “E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadei-
ro, e a Jesus Cristo a quem enviaste” João 17:3. Temos que orar para que o 
Espírito Santo convença a todos do pecado, da justiça e do juízo. Vida Nova 
tem se posicionado diariamente em oração para que todos sejam avisados 
e evangelizados, porque amanhã poderá ser muito tarde. Continuemos fir-
mes clamando pelos que se encontram no vale da sombra da morte.
Vida Nova, conhece o Deus vivo e verdadeiro, que opera maravilhas e mi-
lagres em meio a todo tipo de crise e pandemia. Mantenhamos os nossos 
olhos em Cristo, focados na obra que Ele nos confiou, absolutamente con-
victos que tudo está sendo cumprido nos mínimos detalhes, para a concre-
tização da sua vontade boa, perfeita e agradável.
Assim como foi nos dias de Noé, que pregava a justiça e a salvação pela 
entrada na arca, também somos nós nos dias de hoje – anunciamos o juízo 
final e a salvação por meio da fé em Jesus Cristo.

Portanto, para este tempo, missões é a prioridade de Deus para salvar vidas 
e edificar a igreja, formando assim o povo do Seu reino celestial. Esta é a 
única razão porque Ele ainda nos mantém neste mundo.
Não podemos deixar de falar do que temos visto, ouvido e 
vivido da graça maravilhosa do nosso Deus e do Seu grande 
amor por todas as pessoas (Atos 4.20). A Ele todo lou-
vor, honra e glória. Aleluia!
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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 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

QUARTA
FEIRA
7:30 pm
Academia
Bíblica 

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

DÍZIMOS E OfErtAS |  DEVOLVENDO cOM AMOr!
(donation@vidanova.ca)

AGENDA SEMANAL

EScALAS

ANIVErSArIANtES

Diaconal

tradução

culto Infantil

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

MAIO 
Semana 1 - 2 a 8
DOMINGO: Glauco, 
Tallyzia, Simone, Marcelo
QUARTA:  Marcelo, Tallyzia
SEXTA: Glauco, Simone

Em função das novas regras governamentais, estamos focados nestes próximos dias 
apenas nos cultos on-line. Solicitamos a todos que neste mês da família, nos reuna-
mos para as celebrações de domingos 7:30pm, quarta-feiras 7:30pm, e sextas-feiras 
7:30pm. Breve estaremos de volta presencialmente com a graça de Deus. 
Fotos do último domingo - Classes EBD 

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! 

Dr. Joelson Celestino e esposa.
Toda a Igreja está convocada a orar por 
este casal. Eles são de Aracruz—ES, 
amigos do Pr. Ceny, por mais de 40 
anos. Ele é médico na cidade e encon-
tra-se com Alzheimer, por alguns anos. 
Sua esposa está hospitalizada há mais 
de um ano. Ela sofreu um AVC. Oremos 
para que Deus os restaure e restitua 
a saúde deles. Seus filhos agradecem 
este gesto amável dos irmãos.

Estamos aguardando em Deus o retorno

Estamos aguardando em Deus o retorno

EBD NOtA 10 

2021 - EXAMINANDO AS EScrIturAS

PEDIDO 
ESPEcIAL DE 
OrAÇÃO

DOMINGO
Vida Nova - St. Clair
5:30 pm - EBD INSCRITOS
7:30 pm - CELEBRAÇÃO
                 PRESENCIAL E 
                 TRANSMISSÃO AO VIVO! 

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 - DEuS 
cOMPLEtANDO A OBrA

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! 

25 - Sophia Fornari Mafra 647-773-4954 
25 - Milena Ttetzner Nascimento
26 - Larissa Mirela Mendes 437-246-9197
26 - Marina  de Lopes Rocha 647-223-6579 
26 - Solange Jukoski 649-979-5084 
27 - Vinícius Silva  647-889-7435
28 - Aline Laboissieri Almeida 647-896-2804
28 - Luiz de Oliveira Braga 647-205-0368
28 - Maria Solange  Silva  647-745-7092
28 - Lucas Giacomely Varela  
29 - Sarah Oliveira de Ávila 647-550-7049
30 - Gabriel Batista 647-774-3339
01 - Irilton Barreto 416-832-0091
01 - Stella Monteiro 647-643-1069   
02 - Kelly Santos 416-519-5361
02 - Daniel e Gilmara Santos 647-702-4247

“Ensina-nos a contar os nossos dias, para que 
alcancemos coração sábio” 

Salmo 90:12. 
 



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

26/04
I crônicas

14-16

27/04
I crônicas

17-19

28/04
I crônicas

20-22

29/04
I crônicas

23-25

30/04
I crônicas

26-29

01/05
II crônicas

01-03

02/05
II crônicas

04-06 

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. 


