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A MISSÃO MAIOR DA IGREJA é 
GlORIfIcAR A DEuS

A IGREJA nÃO é uMA 
cOMunIDADE AlIEnAntE



SOBRE A MISSÃO DA IGREJA 
1 - O evangelho de Deus é supracultural e transtemporal. Sufi-
ciente para comunicar a verdade de Deus a todo homem, em to-
das as culturas, em todos os tempos e em todas as organizações 
sociais, seja uma aldeia remota ou uma megacidade (Mt 24.14; 
Jo 3.16; At 1.8). 

2 - O evangelho não é apenas a verdade, mas também o poder 
de Deus. A mensagem bíblica é profundamente confrontadora 
e transformadora, atingindo e transformando o homem em to-
dos os níveis de sua existência, inclusive o cultural (Rm 1.20; At 
17.18-32; At 8. 12-23; Gl 1.16). 

3 - O evangelho começa em Deus e fala sobre a sua salvação. O 
evangelho não é a mensagem da igreja sobre Deus, mas de Deus 
sobre a salvação da igreja. A mensagem do evangelho não é a 
igreja e seus feitos, mas Jesus Cristo, sua morte e ressurreição 
(Rm 1.1-2, 16 e 15.16; Ef 2.14-22). 

4 - O pecado nos separa de Deus. O homem, em pecado, está 
distanciado de Deus e totalmente carente de sua graça e salva-
ção. O evangelho convida o homem a compreender que está 
perdido e arrepender-se dos seus pecados (Gn 2.17; Is 59.2; 
Rm1). 

5 - A igreja é a comunidade dos redimidos, originada em Deus e 
pertencente a Deus. Não foi formada para agradar aos desejos 
e preferências de homens, mas para agradar e obedecer a Deus 
(1Co 1.1-2; Ef 4.11). 

ALEGRIA NA CASA DO SENHOR   
Os cultos estão maravilhosos! Louvor, pregação, testemunhos, interces-
são, quebrantamento, comunhão, oração, salvação, edificação e muito 
mais! Venham e vamos celebrar Jesus, o nosso Senhor e Salvador. No 
“APRISCO DAS OVELHAS” tem um banquete mais que especial.

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

Todos os membros da IVN estão convocados pelo Conselho da 
Igreja, para se reunirem em Assembleia Geral, no final de setem-
bro, para a Eleição de presbíteros e diáconos.  Preparemo-nos para 
este precioso momento na vida da igreja.  Orientações e detalhes 
estão sendo publicados e anunciados nos cultos.  Oremos e nos 
preparemos! 

CULTO PRESENCIAL 
VENHA VOCÊ TAMBÉM! 

ElEIÇÃO PRESBÍtEROS E DIÁcOnOS! 

6 - A igreja não é uma comunidade alienante. Aqueles que fo-
ram redimidos por Cristo continuam sendo homens e mulheres, 
pais e filhos, fazendeiros e comerciantes que respiram e levam o 
evangelho onde estão (1Co 6.12-20). 

7 - A igreja é uma comunidade sem fronteiras, portanto fatal-
mente missionária. É chamada a proclamar Jesus perto e longe, 
em todos os lugares e prioritariamente entre os que pouco ou 
nada ouviram do evangelho (Mt 28.18-20; Rm 15.20). 

8 - A vida da igreja, quando obediente às Escrituras, é um grande 
testemunho para o mundo perdido. É necessário, portanto, que 
viva aquilo que prega, que demonstre no dia-a-dia aquilo que 
confessa nos cultos públicos (Jo 14.26; 16.13-15). 

9 - A primeira missão da Igreja não é proclamar, mas morrer. 
Somente morrendo para nossos pecados e desejos 
viveremos para Cristo e seu Reino (Gl 2.20; 1Pe 2.9). 

10 - A missão maior da igreja é glo-
rificar a Deus. Nessa caminhada é 
preciso que a igreja se desglorifi-
que para de fato glorificar ao Se-
nhor (Sl 108.5; Fp 1.11; Rm 16. 
25-27). 

AVAnÇAnDO 
SEMPRE!

10 VERDADES 

Pr. Ronaldo 
Lidório
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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 PRESENCIAL

SEXTA-FEIRA
7:30 pm 
SEXTA DA VITÓRIA
PRESENCIAL
Todos estão convidados a 
participar!  

DÍZIMOS E OfERtAS | PlAntAnDO E cOlHEnDO!

AGEnDA SEMAnAl

EScAlAS

AnIVERSARIAntES

Diaconal

tradução

culto Infantil

Semana 3 - 15 a 21 Agosto
DOMINGO: Edivânio, 
Janessa, Jadir, Willian
QUARTA: Willian, Jadir
SEXTA: Edivânio, Janessa 

AGOSTO
Semana 2 - 8 a 14 Agosto
DOMINGO: Glauco, Tallyzia, 
Simone, Marcelo
QUARTA:  Marcelo, Tallyzia
SEXTA: Glauco, Simone

Tem sido um tempo mais que especial.  
Muita coisa linda está acontecendo!  Todos 
estão convidados para este tempo de in-
tercessão. Vamos encher as taças de Deus 
com as orações dos santos.  A vida de ora-
ção nos move a ter comunhão com os que 
amam viver em oração. Quem ora se ajunta 
com quer ora!  Venham orar conosco!

Os nossos amados irmãos Domingos, Livia, 
Mateus e Sofia já estão no Brasil. A empre-
sa os enviou de volta para dar continuidade 
ao trabalho dele em toda a América do Sul. 
Somos gratos a Deus por tê-los conosco 
por um bom período. Louvamos a Deus 
pelo privilégio de acompanhar o trata-
mento da Sofia e o transplante de medula 
realizado aqui em Toronto.  Continuemos 
orando por ela e sua família.

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

REtORnARAM 
AO BRASIl 

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  

IVn — uMA fAMÍlIA MISSIOnÁRIA!  

OfERtA ESPEcIAl PARA A 
cOnStRuÇÃO tEMPlO nO nIGER! 

IVN está presente em várias frentes ao redor do mundo.  Deus nos tem 
dado o privilégio de seguirmos firmes nos propósitos do Senhor: “Indo e 
pregando o evangelho...” O tempo de pregar é agora, o lugar onde pregar é 
aqui, a mensagem é sempre as boas novas de grande alegria.  

Estamos levantando a oferta especial para esta grande obra.  Vida Nova 
está firme neste maravilhoso projeto de edificar o templo do Senhor nesta 
nação.  Temos que obedecer a ordem do Senhor. Vamos ampliar a obra de 
Deus nos mais diversos campos!  
IMAGENS LINDAS DA OBRA DO SENHOR NO NIGER! 

AVAnÇAnDO 
SEMPRE!

08 - Camila Paula Queiroz 647-705-4813
09 - Pr. Bruno/ Suzana 647-991-5907 
09 - Wellington de Lemos 647-895-4996
09 - Jadir/Danielle 647-767-0908
10 - Cleiton Batista 416-451-1086  
10 - Gerson Ferreira Neto 
11 - Daiana Santana de Sousa
11 - Kéren Happuch Ferreira 416-301-3223
11 - Mateus Barros V. Silva 647-710-3984 
12 - Wanderson/ Naara 
12 - Helena Carvalho  647-885-1144
12 - Diana popa 416-897-9087
12 - Karen Tomaz de Sá 416-877-3412
13 - Rian Nunes 647-802-8249 
13 - Lucas Gonzalez Santana 416-876-8714
15 - Samuel Dias Damasceno 647-534-5031

GRAnDE nOItE DE lOuVOR
AcOntEcEu! EXtRAORDInÁRIO! 
Uma belíssima programação. Louvor! Muito 
louvor! Comunhão preciosa! Uma noite para 
ficar na história de todos nós!



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 - AcEnDEnDO uMA cHAMA nOS cORAÇÕES 

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

09/08
Isaías
49-51

10/08
Isaías

52-54

11/08
Isaías
55-57

12/08
Isaías

58-60

13/08
Isaías
61-63

14/08
Isaías

64-66

15/08
Jeremias
01-03

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. 

Deus nos tem dado o mais elevado privilégio de vivermos tempos especiais em nossa EBD. Vários irmãos têm se preparado semanalmente 
para ministrar 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 expo-
nencial 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.


