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HUMILDADE
EM TEMPO DE 
PANDEMIA!  //PAG.2

O AMOr A DEUs é DEMONsTrADO 
NAs sITUAçõEs DIárIAs

A HUMILDADE DE cOrAçãO é UMA GrAçA 
cONcEDIDA PELO EsPírITO sANTO



“Aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a 
quem não vê” 1 Jo 4.20. 
O amor a Deus é demonstrado nas situações diárias. Assim é também a 
humildade. São nas rotinas e insignificâncias diárias dos múltiplos relacio-
namentos que demonstramos qual espírito domina o nosso coração: humil-
dade ou soberba. Os momentos diários, as conversas em família, as prosas 
com os amigos e amigas, os comentários nas redes sociais, os ensaios dos 
grupos de louvor, teatro e/ou dança e as atividades não religiosas do dia a 
dia revelam nosso verdadeiro coração. A orientação bíblica é límpida: “Em 
lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde” Rm 12.16. 
“O amor não se ufana, não se ensoberbece, não procura os seus interesses, 
não se exaspera” l Co 13.4-5. “Não nos deixemos possuir de vanglória, pro-
vocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros” Gl 5.13,26. “Nada fa-
çais por partidarismo, ou vanglória, mas por humildade, considerando cada 
um os outros superiores a si mesmo” Fp 2.3. “Revesti-vos de ternos afetos 
de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimida-
de. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, assim como o 
Senhor vos perdoou” Cl 3.12-13.  
Se a pergunta frequentemente feita é “Como podemos considerar os ou-
tros superiores a nós mesmos, quando vemos que eles estão muito abaixo 
de nós em sabedoria e santidade, talentos e dons espirituais?” demons-
tramos o quanto estamos distantes da verdadeira humildade. A verdadei-
ra humildade não mais se compara com os outros, respeita cada filho de 
Deus, mesmo o mais débil e o mais indigno, honra-o e prefere-o em honra 
como irmão e próximo criado à imagem de Deus. Ciúmes e inveja não ca-
bem no mesmo lugar com humildade. Uma pessoa humilde pode louvar a 
Deus quando outros são preferidos e abençoados antes dela, pode suportar 
ouvir outros sendo louvados e ela sendo esquecida, pois recebeu o espírito 
de Jesus que não se agradou a si mesmo e não buscou sua própria honra. 
Muitas vezes consideramos que temos razão para manifestar impaciência 
e irritação diante das falhas, comportamentos prepotentes e pecados de 

Por enquanto, está assim, mas vai mudar, em nome de Jesus! Vida Nova 
se mantém firme no projeto de Deus! Toda quarta-feira, sexta-feira e 
domingo, às 7:30pm, continuamos firmes no templo e de casa em casa, 
como diz a Escritura. Sempre nos tem chegado lindas mensagens de 
agradecimento de vários lugares. Todos estão convidados para orarem 
intensamente para que a semente viva semeada produza muito frutos. 
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cristãos, autoridades e pessoas da família. Uma pessoa humilde de coração 
reconhece que o Senhor a está provando nessas ocasiões para potencializar 
seu crescimento espiritual e conhecer a verdadeira humildade de Cristo. A 
humildade do Senhor Jesus não consiste meramente em opiniões ou pala-
vras de autodepreciação, mas um coração cercado de compaixão e amabi-
lidade, mansidão e longanimidade, a doce e humilde gentileza reconhecida 
como a marca do Cordeiro de Deus. Portanto, revistamo-nos de um coração 
de compaixão, bondade, humildade, mansidão, longanimidade, e prove-
mos nossa semelhança com Cristo, não apenas em nosso zelo por salvar o 
perdido, mas, antes de tudo, em nosso relacionamento com os irmãos, su-
portando e perdoando uns aos outros, assim como o Senhor nos perdoou. 
Reflitamos e perguntemos a nossos irmãos e aos que convivem conosco 
se podem ver este espírito de humildade em nosso viver diário. E vamos, 
em cada falha e fraqueza, simplesmente nos apressar em nos tornarmos 
humildes e mansos, na certeza de que Cristo está, de fato, entronizado em 
nossos corações.  
Que sua humildade e bondade sejam como fontes de água viva que fluem 
de dentro de nós. Se o espírito de amor, tolerância e humildade genuína, 
porventura, estiveram ausentes, se selecionamos pessoas e amigos e rejei-
tamos os difíceis, os enfadonhos de suportar e amar, estamos mais como 
os que não conhecem a Cristo, que procedem assim também. A verdadeira 
humildade é como a do Senhor Jesus Cristo: busca ser um servo, intercessor, 
confortador para outros, até para os que são considerados fracos e indig-
nos. A humildade de coração é uma graça concedida pelo Espírito Santo. 
Nunca vem de nós mesmos. Busquemos com fervor esta bênção. Nunca 
desanimemos de buscar nos tornarmos semelhantes a Cristo. Busquemos 
fervorosamente esta graça divina: respeitar todo irmão 
que nos tenta ou irrita, como um meio de graça para o 
nosso crescimento e instrumento de purificação e para 
a demonstração da humildade de Cristo, a vida 
verdadeira que ele derramou em nós pelo Es-
pírito Santo. Nosso ego está crucificado com 
Cristo, então, no poder de Deus, busquemos 
servir uns aos outros com amor e humildade. 
O orgulho alimenta a ofensa, a hu-
mildade esquece e perdoa.  

HUMILDADE NA PANDEMIA

Pr. Jeremias 
Pereira 
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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 AO VIVO!

SEXTA-FEIRA
7:30 pm 
SEXTA DA VITÓRIA - AO VIVO
Todos estão convidados para 
participarem!

DíZIMOs E OFErTAs | sEMENTEs INFALíVEIs!     
(donation@vidanova.ca)

AGENDA sEMANAL

EscALAs

ANIVErsArIANTEs

Diaconal

Tradução

culto Infantil

Semana 3 - 23 a 29 de Maio
DOMINGO: Edivânio, 
Janessa, Jadir, Willian
QUARTA: Willian, Jadir
SEXTA: Edivânio, Janessa 

MAIO
Semana 3 - 16 a 22 de Maio
DOMINGO: Glauco, Tallyzia, 
Simone, Marcelo
QUARTA:  Marcelo, Tallyzia
SEXTA: Glauco, Simone

No mês de maio, estamos colocando as famílias no altar do 
Senhor de uma maneira muito especial! Todo o foco das mi-
nistrações da palavra, adoração, louvor, oração, comunhão, 
serviço, missão e gratidão tem como objetivo levar toda fa-
mília para mais perto do Senhor, experimentando um grande 
mover de Deus. Que as famílias sejam despertadas pelo poder 
do Espírito Santo e sejam mais atuantes na obra do Senhor. 
Famílias fortes - igrejas poderosas! Somente assim poderemos 
ver que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de 
Cristo, formada de famílias restauradas e avivadas. Nosso alvo 
é Cristo! Que Ele seja reencontrado dentro das nossas casas, 
todos os dias. Que a cada manhã Ele nos renove com seu po-
der transformador!  
As ferramentas que Deus nos tem dado nos levam a vivenciar 
o que Ele tem de melhor para nós. Não estamos ensinando 
autoajuda! Queremos e oramos que toda a ajuda que neces-
sitamos venha do alto. Temos que esvaziar as nossas mentes 
de conhecimentos vazios e sem poder. O nosso Deus nos guia 
com segurança até o destino final. Nosso destino é a glória! 
Nosso porto seguro é a presença de Deus! Estamos sendo im-
pelidos pela palavra de Deus a alargar as nossas tendas. Ele 
nos fortalece para todos os embates da vida e nos garante 
completa vitória. Por mais que o inimigo ataque a família, ela 
prevalecerá porque quem prometeu é fiel para cumprir todas 

as suas promessas. “Nenhuma pro-
messa falhou de todas as boas 
palavras que o Senhor falara à 
casa de Israel; tudo se cumpriu” 
Josué 21:45. Deus prometeu a 
Noé salvação para toda a sua 
família. Um grande projeto 
foi realizado, e a família 
guardada, para dar 
continuidade à hu-
manidade. Josué 
foi categórico 
ao afirmar: “Eu 
e minha casa 
serviremos ao 
Senhor” Josué 
24:5.  
Cont inuemos 
declarando es-
ta verdade in-
contestável!

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! 

Estamos aguardando em Deus o retorno

Estamos aguardando em Deus o retorno

FAMíLIA NOTA 10 - rEsTAUrADA EM crIsTO!  

2021 - EXAMINANDO As EscrITUrAs

DOMINGO
Vida Nova - St. Clair
5:30 pm - EBD 
7:30 pm - CELEBRAÇÃO
TRANSMISSÃO AO VIVO NO 
YOUTUBE E REDES SOCIAIS 

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
PAssO A 
PAssO! 

PrOJETO DE cONsTrUçãO DO TEMPLO NO  NIGEr! 
UMA OFErTA EsPEcIAL! 

Deus tem dado todo dia uma nova 
experiência para o Vini, e também 
a todos nós por estamos presen-
ciando as respostas das orações da 
igreja. Continuemos firmes agrade-
cendo a Deus pelo milagres. Perma-
neçamos com os joelhos dobrados 
por esta causa. 

Estamos com um desafio extraordinário de 
edificar um templo para a Vida 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 a Jesus, 
ama fazer a sua obra, obedecer a sua vontade e 
experimentará maravilhas liberadas diretamen-
te do trono do Pai. Una-se a nós neste projeto!

FAMíLIA
O SUCESSO DE UMA SO-
CIEDADE DEPENDE DO 
SUCESSO DA FAMÍLIA! 

16 - Aparecido/ Marilsa 647-550-2874
16 - Lineu Monteiro Júnior 647-868-0200 
17 - Marielli Jouregue 647-857-4517
17 - Tatiana Batista 647-774-3339 
17 - Daniel 416-821-8007
18 - Tamara
18 - Ian França Silva 416-908-1705 
18 - Manuela Fortes Burgos 647-385-7230
18 - Nicole Tetzner Nascimento 
19 - Pastor Cleydemir  416-771-6360
19 - Roberto Pereira 647-405-8013
20 - Lucas Alencar Silva 647-572-5949
21 - Priscila Otoni de Paula 647-336-3825
21 - Taina Cecim 416-248-1384
22 - Israel DeVasconcellos 415-277-0362
22 - Ariane de Oliveira Braga 416-838-5109
22 - Cristina Nemi 647-215-1548
22 - Mauro Lima Filho 416-856-4821
22 - Marcelo de Lima Eduardo 647-979-5871
23 - Ian Blak M. de Miranda 416-878-1624 



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

MAIO - crEscENDO JUNTOs EM FAMíLIA!  A ADOrAçãO QUE AGrADA A DEUs EXIGE 
UMA DIscIPLINA QUE TODA FAMíLIA NOTA 10 PrEcIsA cULTIVAr PArA crEscEr.     

JEJUM E OrAçãO LEITUrA DA PALAVrA
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17/05
Neemias
05-07

18/05
Neemias
08-10

19/05
Neemias
11-13

20/05
Ester

01-04

21/05
Ester

05-07

22/05
Ester

08-10

23/05
Jó

01-03 

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. 

Ser cristão não exige as mesmas habilidades ou disciplinas como mergu-
lhar ou defender uma bola. É um modo de vida, um relacionamento vital 
com o Deus do Universo, um relacionamento que tem início quando 
uma pessoa se torna nova criatura e recebe pela fé a Jesus Cristo como 
seu Senhor. Porém, da mesma forma que os atletas olímpicos, assim 
também os cristãos são chamados a treinar, fazer sacrifícios e aceitar 
certas disciplinas, com o propósito de dar o máximo para o Senhor Su-
premo.  
A adoração espiritual é oferecida pela pessoa que tem prazer em honrar 
a Deus, em orar a Deus, em ouvir a Deus com a mente completamente 
comprometida na Palavra de Deus. A adoração agradável e aceitável a 
Deus é a adoração oferecida em verdade. Vivemos numa época em que 
se menospreza a importância da verdade, enfatizando a comunhão e a 
experiência emocional.  
“Proclamamos nossa independência da monarquia e temos pouco res-
peito pelos soberanos. Não conhecemos muito de como prestar uma 
homenagem. Não sabemos muito a respeito da ‘etiqueta apropriada à 
corte’, particularmente quando estamos na presença de nosso Rei.” Este 
texto traz o mesmo princípio da nossa adoração a Deus. 
Em toda a Bíblia, Deus nos ordena a estarmos na presença dele, nos 
aproximarmos dele. É por este motivo que o adoramos. Adorar a Deus 
é um privilégio incrível. É também a primeira consequência da nossa 
justificação. De acordo com Romanos 5.1,2: “Justificados, pois, pela fé, 
tenhamos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem ob-
tivemos também nosso acesso pela fé a esta graça, na qual estamos 
firmes, e gloriemo-nos na esperança da glória de Deus”.  
Lembremos as circunstâncias importantes da entrega da lei em Êxodo 
19. Deus convocou o povo para se preparar para entrar em sua presen-
ça, ou próximo de sua presença, mas não na montanha onde ele iria 
falar com Moisés. Êxodo 19.10 diz: “Disse mais o Senhor a Moisés: Vai 

ao povo e santifica-os hoje e amanhã; lavem eles os seus vestidos”. Ele 
disse: Eu quero que este povo, antes de se aproximar da minha pessoa, 
esteja pronto para se aproximar de mim, se prepare para se aproximar 
de mim.” Então o versículo 16 diz: “Ao terceiro dia, ao amanhecer, houve 
trovões, relâmpagos e uma nuvem espessa sabre o monte; e ouviu-se 
um sonido de buzina mui forte, de maneira que todo o povo que esta-
va no arraial estremeceu.” Lamentavelmente, hoje em dia, as pessoas 
não adoram mais a Deus desta forma. Muitos esqueceram como tremer 
diante dele, não o veem mais como santo.  
O Novo Testamento fala para nos aproximarmos com plena certeza de 
fé, pois nossa consciência foi limpa. No entanto, se nós não mantiver-
mos um relacionamento próximo com Deus, não estaremos confortá-
veis para nos aproximar dele.  
Por meio da simples compreensão do Evangelho em nossas mentes, e 
crer que nós somos feitos justos com Deus pela justificação de Cristo 
somente, não é suficiente. Ele nos cobre com o manto de sua justiça, 
para que nossos pecados sejam cobertos por sua perfeição. É isto que 
torna possível entrarmos na presença de Deus. De outra forma, Deus 
nem olharia para nós!  
No Novo Testamento, a comunhão era uma parte importante da expe-
riencia dominical dos cristãos. Mas a razão principal para estarmos na 
igreja hoje é para adorarmos ao Deus vivo e, por isto, temos uma atitude 
reverente de adoração por Sua Majestade.  
Se nós não aprendermos a adorá-lo agora, certa-
mente, no futuro, nós tremeremos perante Ele.  

Adaptado de As Cinco Coisas que Todo Cristão 
Precisa para Crescer – R. C. Sproul 

Pr. Bruno
Ferreira


