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PAULO TRATA DAS QUALIFICAÇÕES DO 
PRESBITERATO

O EPISCOPADO OU PRESBITERATO é UmA 
LInDA E SAnTA vOCAÇãO  



Paulo trata das qualificações do Presbiterato. Vejamos: 
1. asPiraçÃo
(1Tm 3.1a). “Fiel é a palavra: se alguém aspira ao episcopado…” O episcopado ou 
presbiterato é uma linda e santa vocação, que pode ser legitimamente desejada. 
Esse ofício não pode ser imposto a ninguém. Nenhuma pessoa deve exercê-lo de 
forma constrangida (1Pe 5.1-4). O desejo do presbiterato deve ser confirmado 
pela livre escolha do povo de Deus, no poder do Espírito Santo, em assembleia 
solene. 

2. trabalHo
O presbiterato não é um posto de privilégios, mas uma preciosa oportunidade 
de servir ao Senhor (1Tm 3.1b). “… excelente obra almeja”. O presbiterato é ser 
ministro de Deus no pastoreio do rebanho dEle, uma vez que foi constituído pelo 
Espírito Santo para isso (At 20.28). O presbiterato é uma plataforma de trabalho 
intenso, árduo, amoroso e alegre. Este ministério é de entrega ao Senhor em sua 
obra preciosa, para cuidar das ovelhas do Bom Pastor. 

3. testemuNHo 
Tem que ter bom testemunho dentro de casa e fora dos portões (1Tm 3.2,5,7). 
Este ofício exige que aquele que recebe esta incumbência tenha bom testemu-
nho de todos. Sua vida no lar é o alicerce de sua conduta fora de casa. Testemu-
nhar fora de casa, pode ser mais fácil. Por isso, o apóstolo Paulo sinaliza a impor-
tância crucial de testemunhar dentro de casa, primeiramente, e em seguida, os 
de fora serão arrastados para a presença de Deus. O testemunho dentro de casa 
referenda o ministério na igreja de Deus, e também dos de fora.  

4. GeNerosidade
A generosidade precisa ser praticada por todos, mas especialmente o presbite-
rato precisa ter um coração aberto, o bolso aberto e a casa aberta (1Tm 3.2,3). 
Quem serve neste ministério não pode ser avarento. Quem ama o dinheiro não 
pode amar a Deus nem ao próximo. “Mais bem-aventurado é dar...” Quem copia 
Jesus, está pronto para dar com generosidade. Um coração aberto para amar, 
sempre se move em direção às necessidades dos outros. 

5. temPeraNça

Estamos firmes em nossos cultos, EBD e demais reuniões presenciais! 
Tem sido uma grande bênção! Presenciar as grandezas de Deus “face a 
face”, tem um gostinho muito diferente. Deus nos criou e nos deu a bên-
ção de crescermos no amor e na comunhão do Senhor. Por favor, façam 
a inscrição e pule na benção! Esperando os irmãos na casa do Senhor!

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

O Conselho da Igreja, em sua última reunião, decidiu 
convocar todos os membros da IVN a se reunirem em 
Assembleia Geral, no final de setembro, para a Elei-
ção de Presbíteros e Diáconos. Preparemo-nos para 
este precioso momento na vida da igreja. Orienta-
ções e detalhes serão publicados. Oremos!

PRESENCIAL 
E NA SUA TELINHA TAMBÉM! 

ELEIÇãO PRESBÍTEROS E DIÁCOnOS! 

Domínio próprio, temperança, equilíbrio são marcas deste ministério glorioso 
(1Tm 3.2,3).  Quem é chamado, vocacionado, ungido, enviado e cheio do Espírito 
Santo na realização deste ministério tem que ser temperante, sóbrio e modesto. 
Neste ministério só se encaixa os que estão prontos para apaziguar as situações 
que precisam de uma solução coerente. Ele é um construtor de pontes e não um 
cavador de abismos. Seu temperamento é controlado pelo Espírito Santo. Suas 
palavras são medicina para a alma. Suas ações e reações trazem paz à igreja e 
não guerra. 

6. miNistraçÃo
Neste ministério só entra quem é estudioso das Escrituras, apto para ensinar o 
povo de Deus (1Tm 3.2,6). Um pré-requisito importante na vida de quem exerce 
este ministério é ser aprendiz do Senhor Jesus. Ter conhecimento das Escrituras e 
reconhecida maturidade espiritual são exigências indispensáveis para os que as-
piram este maravilhoso ministério. Só está apto de fato a ensinar, quem primeiro 
foi ensinado. Ninguém pode dar o que não tem. Ninguém pode ensinar a Palavra 
de Deus se não se alimenta da Palavra.  
   
7. ViGilÂNcia
Este ofício exige vigiar constantemente seu coração para não cair 
nos laços da soberba (1Tm 3.6,7). A liderança exercida não pode 
fazer do presbítero um homem soberbo, altivo de coração. Ren-
der-se à soberba é incorrer na condenação do diabo. É cair 
no opróbrio e no laço do diabo. Nunca é demais enfatizar, 
portanto, que a vida do líder é a vida de sua liderança. 
Deus cuida da reputação de quem 
vela a piedade em Cristo. 

AvAnÇAnDO 
SEmPRE!

QUALIFICAÇÕES DOS PRESBÍTEROS   



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
CULTO PRESENCIAL
Todos estão convidados para 
participarem!

DÍZImOS E OFERTAS | PRIvILéGIO DE TODOS!  
(donation@vidanova.ca)

AGEnDA SEmAnAL

ESCALAS

AnIvERSARIAnTES

Diaconal

Tradução

Culto Infantil

Semana 3 - 18 a 24 Julho
DOMINGO: Edivânio, 
Janessa, Jadir, Willian
QUARTA: Willian, Jadir
SEXTA: Edivânio, Janessa 

julHo
Semana 2 - 11 a 17 Jul
DOMINGO: Glauco, Tallyzia, 
Simone, Marcelo
QUARTA:  Marcelo, Tallyzia
SEXTA: Glauco, Simone

Toda quarta-feira, às 7:30pm, 
temos um tempo especial de 
estudo da Palavra de Deus. Seja 
mais a 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 listado neste exército! Ve-
nha lutar conosco as guerras 
do Senhor. Traga seu motivo de 
oração e de mãos dadas, cora-
ções entrelaçados, joelhos do-
brados nos deixemos ser que-
brantados pelo Senhor. 

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

ACADEmIA 
BÍBLICA

SEXTA DA 
vITÓRIA

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!

11 - Gabriella Alvim 647-330-0454
11 - Tânia Domingues Rocha 1-266-961-5197
11 - Davi Alexandre  Santana 416-833-9291 
12 - Flávia Lopes B. Carvalho 416-909-4706
13 - Margarida Lopes 416-627-6184 
13 - Alexandre Armond Nunes 416-302-1009
14 - João Henrique/ Danielle 416-457-7668
14 - Jane  Mary 647-909-9133 
14 - Thaíssa Rocha de Castro 647-806-9196 
15 - Esper Nemi 647-349-8072
15 - Werlon  de Paula Alves 437-234-3775  
15 - Daniel Fortunato 647-655-0082
16 - Elizabeth Silva 416-534-5743
16 - Iza de Souza 416-766-8067
17 - Rafael Ferreira 647-767-0908
17 - Anton Ostapenko 416-854-4581
18 - Cláudia Carvalho   

EBD vIDA nOvA - CRESCEnDO Em CRISTO 
Deus nos tem dado o mais elevado privilégio de vivermos 
tempos especiais em nossa EBD. Vários irmãos estão se 
preparando semanalmente para ministrarem a Palavra de 
Deus. Os participantes estão experimentando maravilhas da 
parte do Senhor! O Espírito Santo nos tem capacitado para 
fazer a obra do Senhor com esmero, dedicação e amor. Os 
frutos estão sendo colhidos. Tem sido uma grande bênção 
reunir tantas vidas para serem discipuladas em nossa EBD. 
Várias classes estão se reunindo na St. Clair e na Maple Leaf. 
Uma grandiosa, extraordinária e exponencial experiência. 
Informe-se sobre sua participação, e dos seus filhos.  Pule 
nesta bênção você também. Por favor, nos ajude inscreven-
do seus filhos. Experimentemos mais das delícias de Deus. 
VALE A PENA SE ALEGRAR COM ESTAS BELÍSSIMAS 
IMAGENS!



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

RELATÓRIO PARA A IGREJA vIDA nOvA OLInDA/PE 

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

12/07
Provérbios

17-19

13/07
Provérbios

20-22

14/07
Provérbios

23-25

15/07
Provérbios

26-28

16/07
Provérbios

29-31

17/07
Eclesiástes

01-03

18/07
Eclesiástes

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. 

“Elevo os meus olhos para os montes; de onde me vem o socorro? O 
meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Salmos 121:1. 
2”. 
A Palavra é GRATIDÃO. Oro com alegria por causa da maneira como 
vocês nos ajudam no trabalho de anunciar o evangelho, desde o pri-
meiro dia até hoje. 
Informamos que o depósito da parceria entrou neste dia 28/06/2021, 
no valor de 2.000,00. Que o SENHOR DEUS realize os desejos dos seus 
corações a cada dia! 

MÊS DE JUNHO/2021: 
COVID 19 no Estado de Pernambuco. Graças a Deus, o nível de morte 
diminuiu este mês. Leitos dos hospitais estão abaixo de 80%. O comér-
cio e a indústria estão funcionando no seu horário normal, as igrejas 
estão funcionando com 50% da sua capacidade em seus horários re-
gulares. 

I - Orem pelo Brasil

II - VACINAÇÃO: Eu e Rosi-
mere já tomamos a primeira 
dose da vacina, a segunda 
será em setembro. Agrade-

cemos a Deus por essa benção dele para a humanidade.

III - NOSSA ATIVIDADE: Estamos apoiando o trabalho de evangelismo in-
fantil na escola bíblica dominical em Ouro Preto, Olinda/PE. É momento 
de alegria, testemunhar e falar sobre missões para os pequeninos. 

IV - Fomos convidados para participar do culto de aniversário de 77 
anos da IEC em Nazaré da Mata/PE, com o tema: Os desafios da igreja 
na pandemia: Nós testemunhamos o amor de Deus e seu cuidado para 
conosco, como Deus tem levantado a Igreja Vida Nova para estar junto 
conosco no cumprimento da missão, mostrando o seu cuidado, com 
aqueles que continuam fazendo a sua obra. Foi momento de alegria e 
de emoção para todos os irmãos. Agradecemos ao pastor Sérgio San-
giolle pelo convite. 

V - PROJETO VEM ORAR: Idealizamos um projeto de oração interde-
nominacional que continua intercedendo por vários mo-
tivos e pedidos de orações, para glória a Deus! Temos 
visto milagres acontecendo através da 
oração dos santos. 

Pastor Jones e 
missionária: Rosimere


