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ELEIÇÃO DE PRESBÍTEROS E DIÁCONOS
A IVN está se preparando para eleger presbíteros e diáconos. Esta escolha depende de muita oração, sob a direção e orientação do Espírito
Santo. A Palavra de Deus estabelece critérios claros acerca do perfil
destes servos. À luz de 1Tm 3.1-13, vejamos o direcionamento:

1. AMOR A DEUS
O presbítero e o diácono amam a Deus acima de todas as coisas. O
relacionamento com Deus é que o credencia a servir a Deus e à igreja. É fundamentalmente importante ser ovelha de Cristo e pastoreada
por Ele para, em seguida, servi-lo no pastoreio das suas ovelhas. Ser
exemplo do rebanho do Senhor é condição sine quanon. A igreja reflete o amor dos que amam a Cristo em primeiro lugar. Somente pessoas
que amam a Deus podem estimular e encorajar outras a andarem com
Deus e a amarem a Deus sobre todas as coisas. Quando Jesus escolheu
seus doze discípulos, designou-os para estarem com ele. Só então os
comissionou para pregar. Vida com Deus precede trabalho para Deus.
2. AMOR À IGREJA
O presbítero e o diácono amam à igreja de Deus mais do que a si mesmos. Servir nestes ministérios é algo incomparável. Quem serve por
amor, não é dominador do rebanho, mas se cinge com a toalha e lava
os pés empoeirados dos seus irmãos. Maior é o que serve. Quem quer
ser grande, tem que ser o primeiro a se entregar para se desgastar
como exemplo. Este ministério não é lugar de aparecer, mas de tornar
Cristo conhecido de todos pela vida e pela palavra. Somente aqueles
que amam as ovelhas de Cristo podem apascentá-las com amor e cuidado. Quem ama como Cristo, faz a vontade dele na vida do próximo.
3. AMOR À FAMÍLIA
Presbíteros e diáconos têm que ter vida familiar exemplar. A família
do servo de Cristo autentica o ministério do Senhor. O presbítero e
o diácono precisam ser fiéis ao cônjuge e criar os filhos no temor do
Senhor. Quem não cuida bem da sua própria casa não pode cuidar da
igreja de Deus.

PRESENCIAL

NÃO ABANDONEMOS A CONGREGAÇÃO!

Graças ao bom Deus, já entramos numa nova fase. Que bênção! 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 colocou num ambiente de unidade vivenciada nele, e também com os irmãos em Cristo,
dando-nos a bênção de crescermos no amor e na comunhão do Senhor.
Por favor, faça a inscrição e pule na benção! Estamos esperando os irmãos
na casa do Senhor. Este lugar é a casa de Deus, é a porta do céu! Venham
somar conosco!

4. AMOR A SI MESMO
O presbítero e o diácono precisam ter vida irrepreensível. Não podem
ser dominados pelo vinho, nem pelo dinheiro nem pelo destempero
emocional. Precisam ser íntegros em seus negócios, sábios em suas
atitudes, sadios em suas palavras, generosos em seus gestos, e prudentes e sensatos em seu comportamento dentro e fora da igreja.
Precisam ter corações abertos para amar, mãos abertas para ajudar e
casas abertas para hospedar. Precisam desfrutar de bom testemunho
dentro da família, e dentro da igreja na sociedade onde vivem. Viver
corretamente, servir apaixonadamente, e andar sabiamente fazem
toda a diferença.
5. AMOR À PALAVRA DE DEUS
Ser presbítero ou diácono exige amor pela Palavra, leitura da Palavra,
conhecimento da Palavra, explicação da Palavra e aplicação correta
das Escrituras. Eles não podem ser neófitos e imaturos espiritualmente, mas experimentados, aptos para ensinar com amor. Somente
aqueles que dispõem o coração para aprender e viver a Palavra estão aptos para ensiná-la. Ele precisa ensinar os crentes mais velhos,
tratando-os como pais; aos de sua idade como irmãos e
aos mais novos, como filhos. É preciso nutrir o rebanho
com a Palavra que sai da boca de Deus. Eles precisam se
dedicar com todo esmero para apresentar o verdadeiro pão do céu que é Cristo, a todos que buscam
o verdadeiro alimento. Que Deus nos dê presbíteros e diáconos segundo o seu
coração!

ELEIÇÃO PRESBÍTEROS E DIÁCONOS!
Todos os membros da IVN estão convocados pelo Conselho da
Igreja, para se reunirem em Assembleia Geral, no final de setembro, para a Eleição de Presbíteros e Diáconos. Preparemo-nos para
este precioso momento na vida da igreja. Orientações e detalhes
estão sendo publicadas e anunciadas nos cultos. Oremos e nos
preparemos!

PASTORES

Ceny Tavares - Senior Pastor | Bruno Ferreira - Assistent Pastor
Victor Queiroz - Music Ministry

PRESBÍTEROS

MISSIONÁRIOS

Francisco Saraiva
Gildo Vieira
Nilton Barbosa
Sérgio Vasconcelos
Xermã Palmares

Brasil:
Casa Maria e Marta/Edméia Williams
Jones Cruz/Rosimeire Jocimar
Rossana/Ronaldo Lindório

DIÁCONOS

Canadá
Carlos e Meire (Edmonton)

Edivânio Ferreira
Glauco Aguiar
Jadir Ferreira
Janessa Scardelai
Marcelo de Lima
Simone Cecim
Tallyzia de Oliveira
William Berbert

Romênia:
Irene e Kristnel
Niger:
Michel Lucena, Woba, Boukari,
Harouna Timegou, Omar e Paul

EBD VIDA NOVA - CRESCENDO EM CRISTO

www.vidanova.ca
@vidanovatoronto

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 inscrevendo seus filhos. Experimentemos mais das delícias de Deus.

ESCALAS
Diaconal

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

Tradução

Semana 4 - 25 a 31 Jul
DOMINGO: Glauco, Tallyzia,
Simone, Marcelo
QUARTA: Marcelo, Tallyzia
SEXTA: Glauco, Simone

Estamos aguardando em Deus o retorno

Culto Infantil

Estamos aguardando em Deus o retorno

PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO TEMPLO NO NIGER! SEXTA DA
UMA OFERTA ESPECIAL! VITÓRIA
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. Aquele que
ama a Jesus, fazer a sua obra e obedecer a sua vontade experimentará maravilhas liberadas diretamente do trono do Pai. Una-se a nós neste projeto!
TERRENO COMPRADO PARA IVN - NIGER!
BREVE AS OBRAS DO TEMPLO SERÃO INICIADAS!

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 dobrados, nos deixemos ser quebrantados pelo Senhor.

ACADEMIA
BÍBLICA
2021 - EXAMINANDO AS ESCRITURAS

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!

ANIVERSARIANTES
19 - Camila Berbert 416-551-9247
19 - Eron Borges 416-897-4829
19 - Paula Renata Cunha 416-500-3639
19 - Juliana Paula Ferreira 416-658-3664
19 - Kayson Vieira 647-464-0316
20 - Priscila Barbosa Oliveira 647-860-5389
20 - Renata Cristina Pereira Garbelotti
21 - Felipe Pavila Ribeiro 416-837-4860
21 - Tiago Fonseca
21 - Leon/ Josemery 437-214-3243
21 - Joshua Palmares 647-717-7539
21 - Tarcieuma Fontelei Fialho 416-434-9024
22 - Elaine/ Sergio 416-249-5201
23 - Dayana/ Leonardo 905-251-6535
23 - Benjamin Mendes Araujo 647-769-4446
24 - Daniela Leitão 1- 514 467-4565
24 - Dominic (Filho Antonio e Joseane)
25 - Antonio Amaury Miranda 416-878-1624

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.

AGENDA SEMANAL
SEGUNDA A SEXTA-FEIRA
SEXTA-FEIRA
6:15 am - Oração Manhã com 7:30 pm
Jesus
SEXTA DA VITÓRIA
CULTO PRESENCIAL
QUARTA-FEIRA
Todos estão convidados para
7:30 pm
Academia Bíblica PRESENCIAL participarem!

DOMINGO
5:30 pm - EBD - St.Clair e Maple
Leaf. PARTICIPE!
7:30 pm - CELEBRAÇÃO
PRESENCIAL E AO VIVO! TODOS
PARTICIPANDO COM DEDICAÇÃO

vida nova NOTA 10
FAMÍLIA NOTA 10

HOMENS NOTA 10

EBD NOTA 10

MULHERES NOTA 10

DEUS NOS TEM DADO O PRIVILÉGIO DE
ESTARMOS JUNTOS COM MAIS IRMÃOS NO TEMPLO

CASAIS NOTA 10

MISSÕES NOTA 10

JOVENS NOTA 10

EVANGELIZAÇÃO NOTA 10

DÍZIMOS E OFERTAS | OBEDECER E COLHER!

CRIANÇAS NOTA 10

GENEROSIDADE NOTA 10

(donation@vidanova.ca)

“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, obediência, 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.

OREMOS
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”.

PROGRAMAÇÃO IVN 2021 /
LEITURA BÍBLICA 2021
Você precisa providenciar imediatamente o seu programa para estar informado
de tudo que está planejado, especialmente 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.

PRÓXIMO DOMINGO - FESTA DAS NAÇÕES
Um domingo pra lá de exponencial! Estaremos reunidos diante de
Deus para um tempo especial de intercessão pelos campos do Senhor,
missionários e tudo que envolve esta obra singular. Estaremos também levantando a oferta missionária mensal, para que alavanquemos
extraordinariamente a conquista de muito mais vidas para o estabelecimento completo do Reino de Deus. Todos precisam orar e buscar
a face do Senhor e assim nos entregarmos de corpo e alma nesta grei
bendita do Senhor. “Levantai os olhos e vede que os campos estão
brancos para a ceifa!” Temos que plantar, regar, cuidar e colher!

IVN
ROMÊNIA

A igreja realizou neste mês um clube de
férias para as crianças em LIMANU. O
resultado foi extraordinário! Estamos
ajudando a plantar a semente do Evangelho neste país. Glórias ao Rei Jesus.
Imagens lindas!

GRANDE NOITE DE LOUVOR
SÁBADO, DIA 07 DE AGOSTO, ÀS 7:30 PM
Estejamos em oração e nos preparando para uma grande arrancada de
celebração ao Senhor Jesus.
Será no estacionamento da St. Clair.
Não tem limite! Podem vir todos!

JEJUM E ORAÇÃO

LEITURA DA PALAVRA

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.
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