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A PATERniDADE bEm SucEDiDA é um DoS mAioRES 
SinAiS DE viTóRiA nA viDA DE um HomEm

oS PAiS PREciSAm SE DobRAR DiAnTE Do AlTAR 
PARA quE oS FilHoS SEjAm bEnDiToS 



Hoje é Dia Dos Pais! Queremos parabenizar todos os pais da 
igreja e reconhecer o grande valor da sua vida e a importância 
do seu ministério no contexto da família, igreja e sociedade. A 
paternidade bem sucedida é um dos maiores sinais de vitória 
na vida de um homem. As pessoas mais felizes não são as mais 
famosas, mas aquelas que buscam a Deus em primeiro lugar e 
constroem uma família piedosa. Pais e filhos vivendo em confli-
to gera a maldição – essa é a mensagem final do Antigo Testa-
mento. Somente a conversão do coração dos pais aos filhos, e 
dos filhos aos pais, pode afastar a maldição da terra. A Paterni-
dade Responsável é o mais sublime papel que um homem pode 
exercer. Os pais precisam se dobrar diante do altar para que os 
filhos sejam benditos do Senhor na terra dos viventes. 
Alguns atributos de um pai: 

1. O pai gera os filhos 
Paulo não era pai biológico dos crentes de Corinto, mas ele os 
havia gerado em Cristo. Era o pai espiritual deles. O pai não ges-
ta o filho, mas o gera. Pai é aquele que transmite vida, e ama 
mais os filhos do que a si mesmo. Ele dá sua vida pelos filhos. O 
pai carrega os filhos no coração, nos braços, no bolso, na mente, 
na alma. O pai é como o guerreiro que carrega a sua aljava, diz 
o salmista. Pai é aquele que carrega as flechas, lança-as para 
longe e para o alvo certo.  

2. O Pai é o exemplo dos filhos 
É modelo e exemplo para os filhos. Um pai caminhava na praia. 
De repente, olhou para trás e viu que seu filhinho o seguia, ten-
tando colocar os pés exatamente nas suas pisadas. O pai precisa 
ter a consciência de que está sendo imitado o tempo todo. O pai 
educa pela palavra e pelo exemplo. Os filhos são filhos dos acer-
tos do pai. Ao fazer uma visita, outro dia, uma criança me disse 
“Quando eu crescer, quero ser trabalhador igual ao meu pai”. 
Que os filhos queiram ser servos de Jesus como o pai. Nada mais 
importante para um filho que ver o seu pai como um homem se-

Deus nos tem DaDo o Privilégio De retornarmos ao culto 
Presencial. com limitações, restrições e toDos os cuiDa-
Dos exigiDos Pelas autoriDaDes governamentais. 
A Igreja de Cristo foi estabelecida para se reunir e viver em comunhão. 
Temos que cumprir a ordem do Senhor de permanecermos unidos e 
reunidos. Claro que em casa também! Deus tirou o povo de Israel do 
Egito e o levou para o deserto em direção à terra prometida. O povo 
estava sempre reunido em sua determinante caminhada, objetivando a 
terra, a posse definitiva da terra prometida por Deus. Eles caminhavam 
juntos e cultuavam, adoravam, serviam, celebravam e experimentavam 
os milagres e maravilhas do Senhor, o tempo todo. Continuemos firmes 
nos reunindo no templo para recebermos, nos edificarmos e nos forta-
lecermos para levar a preciosa semente do evangelho para os demais. 
Além do presencial, IVN está levando nova vida para muitos ao redor do 
mundo. Ajude-nos a fortalecer este ministério. Oremos e trabalhemos!

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

PRESENCIAL 
E NA SUA TELINHA TAMBÉM! 

gundo o coração de Deus. Neste dia dos pais somos convocados 
a refletir sobre esta realidade!  

3. O pai é o discipulador dos filhos 
O melhor discipulador do filho é o próprio pai. A melhor manei-
ra de discipular, é ser um discípulo. Jesus chamou os discípulos e 
os enviou para fazerem outros discípulos. Os filhos são discipu-
lados através da paixão que o pai demonstra por Jesus, por sua 
Palavra, pela vida de oração, comunhão, atitudes de bondade e 
generosidade.  
  
4. O pai dá carinho aos filhos 
O afeto é um ato da maior importância na vida dos filhos. Eles 
precisam aprender de primeira mão a importância de ser cari-
nhoso, amável, afável, doce, e manifestar isso com expressão 
sincera e constante. O pai precisa elogiar os filhos, fazer diferen-
ça na vida deles, olhar com simpatia os seus erros cuidando de 
ajudá-los com terna compaixão. Alguns pais são brutos demais. 
Outros expõem os filhos em público. Filhos precisam ser forma-
dos em um lar onde sintam o amor e carinho dos pais.     
                                                                                                                        
5. O pai está perto dos filhos 
Pai é alguém que se alegra em estar perto dos filhos, que prio-
riza os filhos, que tem tempo para os filhos, que ajuda os filhos 
em suas tarefas, brinca com eles, dá risadas, chora com eles, 
caminha com eles e os fortalece em tudo. “Herança do Senhor 
são os filhos”. 
Jó foi um exemplo de pai. Dedicou o melhor da sua 
vida para Deus e para os seus filhos: 
1) Ele investia no relacionamento dos Filhos; 
2) Ele orava diariamente pelos filhos; 
3) Ele exortava constantemente seus filhos; 
4) Ele ensinava seus filhos que a coisa mais im-
portante na vida é glorificar a 
Deus. 

Happy Father’s Day 



O IDE DE 
JESUS NÃO É

UM CHAMADO,
É UMA ORDEM!

www.vidanova.ca
@vidanovatoronto

“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 PRESENCIAL

sexta-Feira
7:30 pm 
SEXTA DA VITÓRIA PRESENCIAL
Todos estão convidados para 
participarem!

DÍZimoS E oFERTAS | A oRDEm é DEvolvER! 
(donation@vidanova.ca)

AGEnDA SEmAnAl

EScAlAS

AnivERSARiAnTES

Diaconal

Tradução

culto infantil

JunHo
Semana 4 - 20 a 26 Junho
DOMINGO: Edivânio, 
Janessa, Jadir, Willian
QUARTA: Willian, Jadir
SEXTA: Edivânio, Janessa 

JunHo/JulHo
Semana 5/1 - 27 Jun a 3 Jul
DOMINGO: Glauco, Tallyzia, 
Simone, Marcelo
QUARTA:  Marcelo, Tallyzia
SEXTA: Glauco, Simone

Fomos plantados neste lugar para realizarmos a obra 
do Senhor. Estamos aqui para cuidar das coisas do 
Pai celestial. Não viveremos aqui para sempre. So-
mos apenas passageiros. Estamos numa viagem que, 
a qualquer momento, vai findar. Somos peregrinos e 
forasteiros neste mundo. Não somos donos de nada. 
Somos administradores de tudo que Ele nos tem con-
fiado. Ele nos confiou o “ministério da reconciliação”. 
Para cumprirmos este ministério com maestria e eficá-
cia, temos que estar reconciliados com Ele primeira-
mente. Sua ordem é: “Entra no teu quarto.” Como se 
dissesse: Temos muito que conversar. Eu e você, você 
e eu. Papo de filho com pai, de pai com o filho. Só os 

dois na intimida-
de. Seja de noite 
ou no maior calor 
do dia. Ele quer 
ter uma conversa 
íntima, ao pé do 
ouvido. Que pri-
vilégio este diálo-
go! Um tempo de 
rasgar o coração e colocar tudo no altar da comunhão. 
Quem ouve Deus falar, tem muito o que falar aos ou-
tros. Fazer missões é, antes de tudo, ouvir Deus falar e 
obedecer ao seu mandar!

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 - Só miSSÕES Ao REDoR Do munDo 

2021 - EXAminAnDo AS EScRiTuRAS

Domingo
5:30 pm - EBD  - St.Clair e Maple
                              Leaf. PARTICIPE!
7:30 pm - CELEBRAÇÃO
Presencial e ao vivo! toDos 
ParticiPanDo com DeDicaçÃo

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  

PRojETo DE conSTRuÇÃo Do TEmPlo no  niGER! 
umA oFERTA ESPEciAl! 
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.  Aquele que 
ama a Jesus, fazer a sua obra e obedecer a sua vontade experimentará ma-
ravilhas liberadas diretamente do trono do Pai. Una-se a nós neste projeto! 
terreno comPraDo Para 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.  

20 - Selma e Zé Raimundo 647-241-0426
20 - Cleidimar e Sergiano 416-858-8917
20 - Hugo Bueno 647-913-0486  
21 - Caroline de F.  Ambrozio 647-580-6502
22 - Naiara Maciel Reis Hereda 647-863-8482  
22 - Márcia e Jefferson 416-626-9438
22 - Rafaela Chaves Araújo 
23 - Breno Dias
23 - Valdeir Antonio de Castro 416-671-0309 
23 - Cleidia Rosa dos Santos  416-219-8789 
24 - Eufrozina Souza 416-248-5887
24 - Clara Silva Ferreira 437-981-1048 
24 - Marcio  Nascimento  226-978-5597
25 - Irene Cardoso 647-346-1016 - 80 ANOS!
25 - Rodrigo Oliveira 416-930-6994
25 - Joseane Salles   Oliveira 437-982 0960 
26 - Elisabeth Maria Ataíde 416-258 7269
27 - Leonardo Gomes Duarte 416-735-6296
27 - Arthur Monteiro Peixoto 647-801-8359         
27 - Bruno César Silva Vieira 437-226-9758

“ Grande é o Senhor e mui digno de ser louva-
do”  Salmo 48:1. 



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

EDb viDA novA - PRESEnciAl 

AcADEmiA bÍblicA 

SEXTA DA viTóRiA 

FESTA DAS nAÇÕES 

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

21/06
Salmos
76-80

22/06
Salmos
81-85

23/06
Salmos
86-90

24/06
Salmos
91-95

25/06
Salmos

96-100

26/06
Salmos

101-115

27/06
Salmos

116-118 

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. 

Tem sido uma grande bênção reunir tantas vidas para serem discipu-
ladas em nossa EBD. Várias classes estão se reunindo na St. Clair e na 
Maple Leaf. Tem sido uma grandiosa e exponencial experiência. Infor-
me-se sobre sua participação, e dos seus filhos. Pule nesta bênção e 
desfrute algo mais de Deus. Faça a inscrição do seu filho e venha com 
a sua família para a casa do Senhor!

Toda quarta-feira, às 7:30 pm, temos um tempo especial de estudo 
da Palavra de Deus. Seja mais um conosco na casa do Pai. Ajude-nos a 
fazer deste tempo uma oportunidade de crescimento, fortalecimento, 
comunhão e aprendizado. Faça a sua inscrição. 

Pensa num tempo mais que tremendo! Intercessão, oração, clamor, 
adoração, ministração, unção e guerra espiritual. Você está alistado 
neste exército! Venha lutar conosco as guerras do Senhor! Traga seu 
motivo de oração e, de mãos dadas, corações entrelaçados, joelhos do-
brados, nos deixemos ser quebrantados pelo Senhor. 

Com a graça de Deus, no próximo domingo, estaremos reunidos para 
um tempo impulsionador. Missões é a alavanca de Deus que nos em-
purra para o cumprimento da grande tarefa.  Deus nos chamou para 
missionar! “Levantai os olhos e vede os campos, pois já estão brancos 
para a ceifa” João 4:35. Deus nos quer semeando a semente! Vamos 
todos!

Um ano mais de vida
Guardou-vos o Senhor
E deu vos fiel guarida
No seu divino amor
De coração, dai graças
Ao vosso eterno Pai!
Pois mais um ano passa
A Deus mil graças dai!
De noite e em claro dia
No inverno e no verão
Na dor e na alegria
Gozastes proteção
No coração que sente
As bênçãos do Senhor
Um canto alegre e ardente
Espalha o seu louvor

Agradecemos a Deus por 
esta vida PRECIOSA!

80 AnoS DA
iRmÃ iREnE


