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FAMÍLIA NOTA 10  
FELIZ NO SERVIÇO 
DO SENHOR!  //PAG.2

ESTAMOS cOLOcANDO NO ALTAR 
DO SENHOR AS FAMÍLIAS

QuE AS FAMÍLIAS SEjAM DESPERTADAS 
PELO PODER DO ESPÍRITO SANTO



FELIZ NO SERVIÇO DO SENHOR!  
Neste mês de maio, estamos colocando no altar do Senhor as famílias, 
de uma maneira muito especial! Todo o foco das ministrações da Palavra, 
adoração, louvor, oração, comunhão, serviço, missão e gratidão tem como 
objetivo levar toda as famílias 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 for-
tes—igrejas poderosas. Somente assim as portas do inferno não prevalecem 
contra a Igreja de Cristo. O apóstolo Paulo, na conclusão da sua carta aos 
Romanos, faz a mais longa saudação de todas as suas cartas. Nessa conclu-
são, ele cita várias pessoas e famílias que estavam a serviço de Deus. Essas 
pessoas e essas famílias servem de exemplo para nós ainda hoje e trazem 
lições preciosas:                  
                                                                                                                                 

1. ACOLHIMENTO (Rm 16.3-5,14,15) - Priscila e Áquila 
foram cooperadores do apóstolo Paulo. A casa deles era 

uma betel, um santuário onde a igreja se reunia. Eles 
eram hospitaleiros e acolhedores. Faziam da casa de-

les uma extensão da igreja e um porto seguro para 
as pessoas buscarem refúgio em Deus. Esse casal 
abriu seu lar para hospedar a igreja de Deus, 
arriscando a própria vida, pois aquele era um 
tempo de perseguição. Nos versículos 14 e 15, 

o apóstolo Paulo cita mais duas casas, onde 
grupos da igreja se reuniam para adorar a 

Deus e proclamar sua Palavra. Hoje, pre-
cisamos de famílias que abram as portas 
da sua casa para que o evangelho de 
Cristo seja também proclamado. O lar 

Continuemos em oração crendo que, em breve, com a 
graça de Deus, estaremos nos reunindo presencialmente. 
Temos absoluta certeza de que o povo do Senhor não fica-
rá sentado chorando à mercê desta pandemia opressora 
que nos roubou o privilégio das celebrações presenciais! 
De joelhos vamos vencer esta batalha! 

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

CELEBRAÇÕES  
SAuDADES DO TEMPLO! 

é um dos principais instrumentos na evangelização do mundo. Não podemos 
abrir mão de fazer da nossa casa uma extensão da igreja do Deus vivo.
                                                                                                                                                                         
2. ENCORAJAMENTO (Rm 16.13) - O apóstolo Paulo faz referência à mãe de 
Rufo como a mulher que cuidou dele como se fosse sua mãe. Essa mulher 
que recebe um lindo elogio nem tem seu nome citado na terra, mas certa-
mente era conhecida no céu. Nem sempre os grandes servos de Deus têm 
seu nome escrito nas páginas da história, nem seus pés cravados na calçada 
da fama da humanidade. É algo maravilhoso investir na vida dos filhos de 
Deus, ser bálsamo para os que sofrem, ser âncora para os que enfrentam as 
tempestades da vida e encorajamento para todos. A mãe de Rufo foi uma 
mãe também para o apóstolo Paulo, capaz de lhe dar aquilo que ela havia re-
cebido do Senhor. Temos o grande desafio de sermos encorajadores. Nossa 
língua precisa ser medicina que leva cura; nossas palavras precisam ser mel 
que alimenta; nossos atos precisam ser gestos altruístas que abençoam. Só 
damos aquilo que temos, pois o que recebemos do Senhor é presente que 
precisa ser compartilhado o tempo todo, para os que Deus tem colocado em 
nossas vidas.                                                                                                           

3. SUSTENTO (Rm 16.3,6,9,12) - O apóstolo Paulo cita várias pessoas que 
foram cooperadores no trabalho de Deus, gente que pôs a mão no arado, 
que se diligenciou para fazer a obra de Deus. Priscila e Áquila foram seus 
cooperadores, ajudadores e sustentadores (Rm 16.3). Maria é citada como 
uma irmã que muito trabalhou pela igreja de Roma (Rm 16.6). Urbano era 
cooperador de Paulo em Cristo (Rm 16.9). Trifena e Trifosa trabalhavam no 
Senhor, e Pérside muito trabalhou no Senhor, sustentando a obra e os obrei-
ros.  (Rm 16.12). Temos que nos unir na formação da grande família da fé 
trabalhando com afinco e sustentando com amor esta obra de consequên-
cias eternas. Deus nos dá a salvação e nos chama para o serviço 
de realização do seu eterno propósito. Glórias ao nosso Deus 
que nos tem concedido o privilégio de participarmos desta 
tão grande obra. Façamos tudo para o Senhor com amor.  
Uma família feliz serve ao Senhor, acolhendo com amor, 
encorajando com vigor e sustentando com fervor. Deus 
abençoe a família Vida Nova!         
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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 | OBEDIÊNcIA E FÉ        
(donation@vidanova.ca)

AGENDA SEMANAL

EScALAS

ANIVERSARIANTES

Diaconal

Tradução

culto Infantil

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

MAIO/JUNHO
Semana 4/1 - 30 Maio/5 Jun
DOMINGO: Glauco, Tallyzia, 
Simone, Marcelo
QUARTA:  Marcelo, Tallyzia
SEXTA: Glauco, Simone

Todo o empenho da Vida Nova em cumprir a Grande Comissão ba-
seia-se nas Sagradas Escrituras. Mateus 28.19-20 – “Portanto, ide, 
fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e 
do Filho, e do Espírito Santo; ensinando-os a guardar todas as coisas 
que vos tenho ordenado” – está claro o nosso dever de evangelizar.  
Mateus 9.36 nos convida a abraçar esta tarefa colocando nela o nos-
so próprio coração, compartilhando do sentimento de Cristo para 
com o mundo: “Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, por-
que andavam desgarradas e errantes, como ovelhas que não têm 
pastor”. E não para por aí. O Evangelho nos ensina a não somente 
levar homens e mulheres à salvação, como também à maturidade 

cristã, por meio do discipulado.  
Por fim, Mateus 25.31-46 – “tive fome, e me destes de comer; tive 
sede e me destes de beber; era forasteiro e me hospedastes; estava 
nu e me vestistes; enfermo e me visitastes; preso, e fostes ver-me” 
– completa a visão missionária, exortando-nos a atender integral-
mente às necessidades humanas.  
Portanto, é firmada na Palavra de Deus que a Vida Nova investe os 
recursos do Senhor, dentro e fora, proclamando o evangelho de Je-
sus Cristo por meio da evangelização, do discipulado, da implanta-
ção e do desenvolvimento de igrejas.  
Conheça as formas de atuação da Vida Nova em favor do trabalho 
de Missões @vidanova.ca  
“Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como 
crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há 
quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está 
escrito: Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas!” 
Romanos 10:14-15  
Continuemos orando por missões. Permaneçamos firmes em ofer-
tar para este mais extraordinário investimento do Reino.  Genero-
sidade na contribuição nos garante maior frutificação!  Oremos, 
ofertemos e estejamos prontos! 

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

IVN RESPIRA MISSÕES! FESTA DAS NAÇÕES
PRÓXIMO DOMINGO - POR QuE cREMOS E INVESTIMOS EM MISSÕES?   

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
jÁ VOLTOu AO 

TRABALHO! 

PROjETO DE cONSTRuÇÃO DO TEMPLO NO  NIGER! 
uMA OFERTA ESPEcIAL! 

Glórias a Deus pela obra 
maravilhosa na vida do 
amado irmão. Estamos em 
festa por este privilégio de 
continuarmos  juntos ser-
vindo ao Senhor. 

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
A VERDADEIRA 
ESCOLA DE 
EDUCAÇÃO 
E INSTRUÇÃO!

24 - Gilberto José da Silva  647-710-3984
24 - Guilherme Ferreira Talho 647-862-1518 
24 - Letícia Oliveira 647-687-3256 
24 - Brunno Giacomelly Varela 647-675-3708 
24 - Chloe Gomes Cardoso 647-674-3240 
25 - Nilton Barbosa 416-762-3207
25 - Edméia Williams 21- 2275-5678
25 - Júlia Rodrigues Santos 416-708-6847 
26 - Genieli  Pereira Garcia 647-5161 
26 - Luiz Braga e Erica 647-205-0368
26 - Guilherme Talho/ Mariana 437-983-0406
26 - Isabella Fortunato  647-655-0082 
27 - Rianny Nunes 647-802-8249
28 - Kathleen Vieira 647-270-8453
28 - Matheus Silva 
28 - Israel Almeida Batalha 416- 834-4568 
28 - Alex Ostapenko
29 - Jessica Oliveira 647-892-5673
30 - Tallyzia  Oliveira 416-939-4216



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

4ª DIScIPLINA QuE TODA FAMÍLIA NOTA 10 PREcISA PARA cREScER – O SERVIÇO  

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

24/05
jó

04-06

25/05
jó

07-09

26/05
jó

10-12

27/05
jó

13-15

28/05
jó

16-18

29/05
jó

19-21

30/05
jó

22-24 

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. 

À medida que servimos no Reino de Deus, mais parecidos com Cristo 
nos tornamos. Todos os crentes são chamados para serem servos de 
Deus, não necessariamente um servo profissional ou remunerado, mas 
cada um de nós deve estar envolvido em algum tipo de serviço para 
Deus e seu povo.  
Um dos modos de servir a Deus é servindo às pessoas. Este tema encon-
tra-se em toda a Bíblia. Há uma razão para a qual precisamos ser servos.  
A questão mais importante é esta: de quem somos servos? Jesus disse: 
“Ninguém pode servir a dois senhores” Mateus 6.24. Podemos servir a 
Satanás, podemos servir aos interesses deste mundo, ou podemos ser-
vir ao Deus vivo e sermos servos de Cristo. É extraordinário que a des-
crição favorita de Paulo para servo é “doulos”, ou um escravo, alguém 
comprado por um preço. Ele mesmo nos disse que não somos nossos, 
mas que fomos “comprados por preço” 1 Coríntios 6.20. Nós perten-
cemos àquele que pagou um preço por nós, aquele que nos redimiu, e 
agora somos chamados seus servos.  
A ideia de servir está profundamente arraigada no Antigo Testamento. 
Vemos ao longo da história o que aconteceu em Siquém, no fim da vida 
de Josué. Ali Josué reuniu o povo para recordar o juramento que eles fi-
zeram na aliança com Deus. “Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com 
integridade e com fidelidade; deitai fora os deuses aos quais serviram 

vossos pais dalém do Eufrates e no Egito e servi ao Senhor” Josué 24.14. 
Ele deu ao povo este mandamento: “você tem servido a coisas erradas, 
os deuses cananitas, os ídolos pagãos. Se afastem deles e sirvam ao Se-
nhor com integridade e fidelidade”.  
Isso soa familiar? Lembre-se dos ensinos de Jesus à mulher de Sicar 
(João 4). Lemos que Deus procura aqueles que o adorem em espírito 
e em verdade. O que Jesus disse à mulher samaritana, Josué disse ao 
povo reunido em Siquém: “servi-o com integridade e com fidelidade”. 
Josué continuou dizendo: “Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, 
escolham hoje a quem irão servir... Porém, eu e minha casa serviremos 
ao Senhor.” Isto deveria ser um lema para todos os cristãos. “Quanto a 
mim e a minha casa, nós serviremos ao Senhor com uma devoção total”.
Servir não é uma das prioridades de nossa vida ou o que mais gostamos 
de fazer. Em nossa cultura, lutamos contra a imagem e o papel de servo. 
Pensamos que isto rebaixa nossa dignidade. Mas todos os crentes são 
chamados a servir. Somos chamados a conhecer todos os trabalhos do 
Reino de Deus. Isto não significa que todos são chamados para ser evan-
gelista, ou pregador, ou mesmo professor. O Novo Testamento ensina 
que Deus deu a cada cristão um dom que deveria ser usado a serviço de 
Cristo. Se o seu dom é ensino, então você deve procurar ser o melhor 
professor; se é evangelismo, deve ser o melhor evangelista. Se o seu 
papel é ser um enfermeiro, então seja um enfermeiro. Mas cada um de 
nós é chamado para fazer a nossa parte e, desta forma, garantimos que 
todo o ministério esteja sendo cumprido.  
A motivação para o serviço cristão é a gratidão! O serviço é um meio de 
graça, que reconhece nossa dependência da gra-
ça e crescimento na graça. É nosso deleite obe-
decer a Deus, motivado pela alegria e pelo que 
Ele tem feito por nós, não pela severa obrigação 
ou como um meio de ganhar o céu.  

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

Pr. Bruno
Ferreira


