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O ExERcícIO DA 
MISERIcóRDIA é IMPERAtIvO 

A IMPORtâNcIA DA 
GENEROSIDADE é uRGENtíSSIMA



EM MEIO À PANDEMIA! 
A pandemia trouxe devastação, pobreza, desemprego, desespero, depressão, 
enfermidades e mortes. Em meio a este quadro terrível no qual a humanidade 
vive, o exercício da misericórdia é imperativo e a importância da generosidade é 
urgentíssima. Temos que agir. Vejamos como: 

1. DAR É GANHAR (Pv 11.24a). 
“A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais…”. Deus nos en-
sina nesta passagem que não é apenas dar, mas dar liberalmente, com a moti-
vação correta e com o coração desprovido de qualquer interesse egoísta. Dar 
com amor é ser parecido com Jesus nosso Senhor, que se entregou por nós. A 
matemática de Deus é extraordinariamente diferente. Quem dá liberalmente ao 
necessitado, em vez de ficar com menos, abarrota os depósitos. O texto bíblico 
é claro: “A alma generosa prosperará” (Pv 11.25). No reino de Deus, ganha o 
que dá e perde o que retém. Temos que traduzir nossa fé em amor praticado. 
A Bíblia diz: “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 cotidiano, 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). Ainda a Escritura diz: “Ora, 
aquele que possuir recursos deste mundo, e vir a seu irmão padecer necessida-
de, e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Fi-
lhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade” (1Jo 
3.17,18). O amor é outro-centrado e não ego-centrado! Dar é ato, sem boato! 

2. RETER É EMPOBRECER (Pv 11.24b). 
“… ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda”. Se dar liberal-
mente não é sinal de subtração, mas de adição e multiplicação, reter mais do 
que é justo é sinal evidente de subtração. Quem retém com usura o que deve 
repartir com generosidade, não tem lucro, mas perda. 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 rece-
ber” (At 20.35). Receber é uma alegria. Ganhar é certamente festejar. Dar é uma 
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alegria indizível, completa, total e divinal. A prática das boas obras, abre portas 
para os que as fazem, bem como para os que as recebem. Deus está nos dando 
a oportunidade de fazer a diferença nesta geração. A pandemia jamais pode nos 
abater, desfalecer, empobrecer, mas nos empurrar para o alvo supremo que é 
viver para a glória de Deus. 

3. A PRÁTICA DO BEM, BENEFICIA A SI MESMO (Pv 11.17). 
“O homem bondoso faz bem a si mesmo”. O único homem chamado de bom 
na Bíblia é Barnabé. 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. Fazer o bem ao próximo, resulta no maior benefício a si 
mesmo. A Bíblia diz: “Certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, recebe-
rá isso outra vez do Senhor” (Ef 6.8). Este é o dia que o Senhor fez para sermos 
bondosos, cooperadores, ajudadores, generosos, investidores, abençoadores, 
profetizadores, pois em Deus fazemos proezas! 

4. DAR AO POBRE É EMPRESTAR A DEUS (Pv 19.17). 
“Quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu be-
nefício”.  Este texto é tão clarificador que dispensa comentários. Com-pa-decer, 
é descer do pedestal, sair de si mesmo, abrir mão do que não lhe pertence para 
acudir aqueles que estão em situações difíceis, sejam elas quais forem. É preciso 
fazer e fazer hoje, porque amanhã pode ser muito tarde. Deus tem colocado em 
nossas mãos oportunidades que jamais podem ser desperdiçadas. Generosida-
de é ter o DNA celestial. É ser ponte de passagem para aqueles que estão pre-
cisando transpor o rio das necessidades. Esse ato de generosidade ao pobre na 
terra é um deposito de valores no banco divino, e dormir em paz, pois o dono da 
nossa vida e de tudo é Deus que sempre nos supre abundantemente em tudo. 
Deus não fica em débito com ninguém. Por isso nos adverte: “A ninguém fiqueis 
devendo coisa alguma, exceto o amor que não tem com que pagar”.  
O generoso recebe em troca, da parte do próprio Deus, alegria, 
livramento, proteção, conforto e saúde (Sl 41.1-3). Eu sou uma 
pessoa generosa? Este é um tempo de avaliação! O tempo 
de agir é agora! Meu coração, bolso e mãos estão aber-
tos. Posso afirmar isso? Oremos, pois estamos grudados 
nesta causa.  

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 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 | “tRAZEI... PRIMícIAS!”    
(donation@vidanova.ca)
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JUNHO
Semana 2 - 6 a 12 Junho
DOMINGO: Edivânio, 
Janessa, Jadir, Willian
QUARTA: Willian, Jadir
SEXTA: Edivânio, Janessa 

Semana 3 - 13 a 19 Junho
DOMINGO: Glauco, Tallyzia, 
Simone, Marcelo
QUARTA:  Marcelo, Tallyzia
SEXTA: Glauco, Simone

Somos luz para iluminar, sal para temperar, fermento 
para levedar, bússola para direcionar e fogo para aque-
cer os corações gelados pelo pecado. Nisto repousa a 
dignidade do nosso discipulado e o valor de nosso mi-
nistério. Temos insistido na importância da pregação 
do evangelho que são as boas novas de grande alegria. 
Temos discipulado, permanentemente, vidas que co-
locam a mão no arado, sem olhar para trás. Vida Nova 
tem a missão de ser agente de Deus neste mundo. A 
missão que Deus nos confiou tem sido realizada com 
amor, ousadia, fé, comprometimento e dedicação no 
afã de conquistar vidas para servirem a Jesus em es-
pírito e em verdade. Temos insistido no valor da re-

generação através do evangelho que garante a trans-
formação que na mente, no sentimento e na vontade 
dos homens, nas relações familiares, nas vinculações 
das formações sociais, nos acordos entre as nações.  
Somos missionários! Vivemos missões! Realizamos a 
obra no poder do Espírito Santo. Todos convocados!

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 MISSÕES SEMPRE! 

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

PROJEtO DE cONStRuÇÃO DO tEMPLO NO  NIGER! 
uMA OFERtA ESPEcIAL! 

Nosso amado irmão tem sido 
ricamente abençoado e susten-
tado pelo Senhor. Breve fare-
mos a grande festa de gratidão 
e louvor a Deus pelo grande 
milagre! Continuemos orando 
por ele e sua esposa Dani. 

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 da-
quela 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! 
TERRENO COMPRADO PARA A IVN—NIGER! 
BREVE AS OBRAS DO TEMPLO SERÃO INICIADAS!

AvANÇANDO 
SEMPRE!

MESMO EM TEMPOS DE PANDEMIA E TANTAS ADVERSIDADES, PRECISAMOS 
PERMANECER FOCADOS NO CRISTO VIVO QUE SEMPRE NOS CONDUz EM TRIUNFOS.  

FALEcIMENtOS 
Registramos o passamento do tio 
no nosso irmão Preb. Gildo Viei-
ra, irmão do seu pai Getúlio, ocor-
rido no dia 30 de maio, no Brasil. 
Também faleceu no dia 02 de 
junho, no Brasil, Miriam Rocha, 
irmã do nosso irmão Elson Rocha. 
Orando para que Deus console os 
corações de todos os familiares.  
“O Senhor deu, o Senhor levou, 
bendito seja o nome do Senhor”. 
Vida Nova abraça estas famílias, 
na certeza que Deus está gerando 
um fato novo para todos nestes 
dias de nuvens densas!

07 - Paulo Rodrigues de Souza 647-671-5758 
07 - Daniel Jefferson Martins 647-282-4019
07 - Janaina Andrade 647-568-8115
08 - Letícia Oliveira 647-860-5389
08 - Benjamin Duarte 647-967-8761
08 - Gabriel Lopes de Lima 647-996-2591
09 - Davi Santos Nunes 437-214-3243
09 - Ana Santos Nunes 437-214-3243
09 - Esther Santos Nunes 437-214-3243
09 - Sérgio DeVasconcellos 416-830-6002 
09 - Ilana Leitão
09 - Thiago/ Deivyane 647-879-6374
10 - Maria Clara  Sampaio 647-620-3401
10 - Carlos Calinsky 647-829-7939 
10 - Isaac Alcobia de Melo 647-223-6579 
11 - Francisco Saraiva 647-654-0307
11 - Moacir Bueno Almeida 647-804-9370
13 - Sara dos Santos 647-573-1364
13 - Helena Alves Viana 416-871-7213



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

HOJE é DIA DE cEIA
MESA PREPARADA! 

EStAMOS vIvENDO DE vItóRIA EM vItóRIA! 

JEJuM E ORAÇÃO LEItuRA DA PALAvRA
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07/06
Salmos
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11/06
Salmos
26-30

12/06
Salmos
31-35

13/06
Salmos
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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. 

VENCEMOS MAIS UM MÊS! JUNHO CHEGOU! ESTAMOS NA METADE DO ANO! 
COMO TEM SIDO A MINHA VIDA? O QUE MUDOU? COMO MUDOU? O QUE 
ESTOU FAZENDO PARA ME REANIMAR NO SENHOR E SEGUIR EM FRENTE? 
PRECISO ME LEVANTAR E PARTIR DIARIAMENTE PARA A BATALHA, SEM DE-
SANIMAR! PRECISO CONTINUAR FIRME SERVINDO AO SENHOR COM TODO 
AMOR, POIS ELE NOS AMOU PRIMEIRO! TENHO QUE ME MANTER EM ORA-
ÇÃO PERSEVERANTE, CONTINUAMENTE E CONSTANTEMENTE. 
DEUS ME CHAMOU PARA SER UM AJUDADOR DO PRÓXIMO. LEVANTAR O 
CAÍDO. ALIMENTAR O FAMINTO.  ORAR PELO ENFERMO.  PRECISO CONTI-
NUAR FIRME PARA VOLTAR AO CULTO PRESENCIAL A PARTIR DO DIA 14 DE 
JUNHO, CHEIO DE VIGOR, FORÇA E MUITA DISPOSIÇÃO. ESTOU VIVO! QUE 
MARAVILHA! TENHO LAR, TRABALHO, SAÚDE, FAMÍLIA, ALIMENTO, IRMÃOS, 
IGREJA, ESCOLA... 
ARREGACEMOS AS MANGAS, DESCRUzEMOS OS BRAÇOS, ABRAMOS 
AS MÃOS PARA SERVIR E FAzER A OBRA DO SENHOR. EXPERIMEN-
TEMOS O EXTRAORDINÁRIO QUE DEUS TEM PARA NÓS NESTES DIAS 
TENSOS DE PANDEMIA. 
É TEMPO DE FAZER A DIFERENÇA 
É TEMPO DE SER DIFERENTE 
É TEMPO DE CANTAR O HINO DA VITÓRIA! 
É TEMPO DE FESTEJAR PORQUE A NOSSA SALVAÇÃO ESTÁ MUITO MAIS PRÓ-
XIMA DO QUE ANTES. 
CONTINUEMOS FIRMES NA DEVOLUÇÃO DOS DÍZIMOS DO SENHOR, OFER-
TANDO PARA AS MISSÕES E PARA OS MISSIONÁRIOS. 
ESTAMOS MAIS PRÓXIMOS DO FIM, POR ISSO TEMOS QUE AGIR JÁ, IMEDIATA-
MENTE, INCANSAVELMENTE, POIS ELE VEM!

Estamos diante do Senhor, no templo e de casa em casa. Em meio a 
pandemia, temos um grupo reunido no templo fazendo o  melhor para 
nos garantir este privilégio a todos que se encontram no templo  e nos 
lares. Jesus disse: “Em tua casa celebrarei a páscoa com os meus discí-
pulos” Mat. 26:18c. Em sintonia com esta palavra de instrução, em obe-
diência ao Senhor Jesus, preparamos a mesa para esta grande celebra-
ção da família de Deus.  Comer o pão e beber o cálice no momento da 
ceia, é um momento extremamente emocionante. Somos alimentados 
espiritualmente e lavados completamente. Jesus nos torna mais alvos 
do que a neve. 
 A família da nova aliança celebra com muita festa, submissão a comu-
nhão dos santos na doce presença do Senhor. 


