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IVN ESTÁ SE PREPARANDO PARA 
ELEGER PRESBÍTEROS E DIÁCONOS

ESTA ESCOLhA PRECISA SER fEITA COm ORAçÃO 
E SOB A DEPENDêNCIA DO ESPÍRITO SANTO 



PADRÃO BÍBLICO 
IVN está se preparando para eleger presbíteros e diáconos.  Os escolhidos por 
Deus, através do povo reunido em assembleia para este fim, precisam ser exata-
mente conforme está estabelecido nas Escrituras. Esta escolha precisa ser feita 
com oração e sob a dependência do Espírito Santo. A Palavra de Deus estabelece 
critérios claros acerca do perfil daqueles que exercem ministérios de serviço na 
igreja. O apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo (1Tm 3.1-13) oferece algumas 
orientações oportunas sobre o perfil destes servos de Deus. À luz deste texto, 
vamos observar algumas verdades importantes: 

PRECISAM TER EXCELENTE RELACIONAMENTO COM DEUS
Somente aqueles que andam com Deus como Enoque e Noé podem fazer uma 
grande obra, no poder do Espírito Santo, para abençoar as ovelhas do aprisco 
do Senhor. O relacionamento com Deus é a credencial mais importante e fun-
damental para servir à igreja de Cristo. Somente Jesus disse: “...minha igreja”.  
Os servos estão sempre à disposição, com amor para servir de todo coração à 
noiva de Cristo. Somos chamados para manifestar a bondade de Deus a todos 
quantos necessitam de algo específico. É preciso ser exemplo de gente que anda 
com Deus, antes de tudo, no meio de tudo, frutificando em tudo. A igreja é um 
espelho daqueles que a servem com singeleza de coração. Andar com Deus é 
uma experiência tão tremenda, que vai jorrando com toda força na vida dos 
que se encontram próximos ou longe. Andar com Deus e viver para ele é tão 
necessário que ninguém tem como servir aos outros, sem antes estar com o seu 
acesso livre ao trono da graça. Viver aos pés do Senhor, como Maria, arranca 
elogios do Senhor: “Ela escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada”.  IVN 
vai se reunir e cumprir a vontade do Senhor.  Observemos ao nosso redor a vida 
daqueles que realmente andam com Deus para que nos levem a continuarmos 
nesta estrada da fé vitoriosa.   

PRECISAM SER EXEMPLO A PARTIR DO LAR
Quem serve na família, será bom serviçal na igreja e em todo lugar. Nosso pri-
meiro campo de serviço é dentro de casa. É preciso servir uns aos outros a partir 
da célula mater. É preciso servir com amor, alegria, perdão, boa administração, 
boas palavras e com o coração banhado pelo óleo do Espírito. É preciso escolher 
quem já faz, e nunca para testar se vai fazer. Quem é uma bênção dentro de 
casa, será uma bênção na igreja e em todo lugar. Quem não serve bem dentro 
de casa, como ministrará para as ovelhas do Senhor? O presbítero e o diácono 
precisam ser fiéis ao cônjuge e criar os filhos no temor do Senhor. Quem cuida 
bem dos de casa, está apto para continuar cuidando dos de fora. 

PRECISAM TER DOMÍNIO DE SI, E NÃO SEREM DOMINADOS
Quem morreu para o mundo, sua natureza carnal está crucificada. Agora já não 
é ele quem vive, mas é Cristo quem vive nele. Por isso é que ele não se embriaga 

Jesus quer que suas ovelhas estejam juntas no Seu aprisco. Participe-
mos todos dos nossos encontros semanais.  Venham! Na casa do Senhor 
é bom demais!  Venham para os cultos presenciais!
DOMINGO PASSADO - DEUS DERRAMOU! 
Nossa EBD,  especial para os pais, as 5:30pm  e a grande celebração no 
estacionamento, às 7:30pm, experimentamos um banhar especial do 
Espírito Santo em nossas vida. 
Vida se entregaram a Jesus: Marcos, Joshua e Júnior.  Extraordinário! 
Orem, venham e vejam o que Deus tem feito no meio de nós. 

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 anunciadas nos cultos.  Oremos e nos 
preparemos!

“APRISCO DAS OVELHAS” 

ELEIçÃO PRESBÍTEROS E DIÁCONOS! 

com o vinho e nem se embriaga com os prazeres do mundo, nem é dominado 
pelo dinheiro, nem pelo destempero emocional, mas pelo Espírito Santo que ha-
bita no seu coração. Aqueles que servem tem que ser modelo em seus negócios, 
sábios em suas atitudes, sadios em suas palavras, generosos em seus gestos, 
prudentes e sensatos em seu comportamento dentro e fora da igreja. Os oficiais 
precisam ter corações abertos para amar, mãos abertas para ajudar e casas aber-
tas para hospedar. Os oficiais da igreja precisam desfrutar de bom testemunho 
dentro da família, dentro da igreja e dentro da sociedade onde vivem. Eles pre-
cisam ser irrepreensíveis na conduta, sãos na fé e terem bom testemunho dos 
de fora da igreja. 

PRECISAM TER CONHECIMENTO DA PALAVRA 
Os obreiros da igreja não podem ser neófitos e imaturos espiritualmente, mas 
instruídos na Palavra. Ele precisam passar pela universidade da Palavra e se-
rem aprovados por Deus. Eles precisam viver o que ensinam e ensinar o que 
vivem. Precisam conhecer diariamente os mandamentos, ensinamentos e dire-
cionamentos do Senhor. Assim, estarão habilitados a ensinarem todo desígnio 
de Deus. Este conhecimento não é simplesmente intelectual, mas semente viva 
que morre, nasce, cresce e frutifica. Os servos se nutrem da Palavra para alimen-
tar outros com o mesmo alimento. Paulo nos dá um lindo exemplo. Mesmo no 
último momento da sua vida, pediu que os pergaminhos fossem 
levados para ele. Ou seja, sabia que pouco tempo lhe restava, 
mas queria aproveitar estes momentos para estudar e apren-
der mais. Os presbíteros e diáconos precisam se dedicar 
com afinco, interesse e paixão ao estudo da Palavra. Que 
Deus nos ajude nesta assembleia de 
eleição de servos do Senhor! 

AVANçANDO 
SEmPRE!

PRESBÍTEROS E DIÁCONOS 



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 a 
participar!  

DÍZImOS E OfERTAS | EXPERIêNCIAS SINGULARES! 

AGENDA SEmANAL

ESCALAS

ANIVERSARIANTES

Diaconal

Tradução

Culto Infantil

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

Semana 4 - 22 a 28 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 intercessão. Vamos 
encher as taças de Deus com 
as orações dos santos.  A vida 
de oração nos move a ter co-
munhão com os que amam 
viver em oração. Quem ora 
se ajunta com quer ora!  Ve-
nham orar conosco!

Viva as promessas de 
Deus! Seja um encoraja-
dor! Mande uma mensa-
gem ou ligue para uma 
pessoa e faça uma oração 
por ela.

O pai do nosso amado irmão 
Gustavo Sampaio faleceu no 
dia 9, no Brasil, de parada car-
diorrespiratória. Oremos por 
todos os familiares e estenda-
mos as mãos a eles. 

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 
BÍBLICAfALECImENTO 

SEXTA DA 
VITÓRIAfAçA UmA BOA ATITUDE! 

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!  

ImAGENS LINDAS DA OBRA DO 
SENhOR 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.  

Com a oferta enviada pela Vida Nova, os primeiros passos já estão sendo 
dados.  Esta é uma foto maravilhosa.  Eles estão com as mãos na massa. 
Eles mesmos estão fazendo os blocos para a construção do templo, no ter-
reno comprado com a oferta enviada anteriormente por nós.  Edificando 
templo para a comunhão dos santos e evangelização de todos. 

AVANçANDO 
SEmPRE!

16 - Ana Maria e Ademir 416-658-8374
16 - Marcos Vinicius Jardim 905-616-7070 
16 - Jadílio Fernandes 416-887-6744
16 - Thiago Silva 416-534-5743
16 - Marco José/ Kenia 647-235-6555
16 - Alexsandro Renato Garcia 647-336-2677 
17 - Esther Oliveira de Ávila 647-550-7049
17 - Maryah Fereli Pereira 647-863-1475
17 - Elierton Alves Pereira 416-278-5687 
17 - Esther DeVasconcellos 416-249-5201
17 - Josileide Ribeiro da Silva 905-965-4290 
18 - André Otoni  de Paula 647-336-3805
18 - Rodrigo Ambrósio 647-571-2005
18 - Isabel  Barreto Nto 416-855-9493   
19 - João Marcos  Mackieviz  647-671-5758 
20 - Camila Pelissari da Silva 647-321-0975
21 - Jefferson Vieira 416-220-6708
21 - Gabriel Ferreira 647-767-0908
21 - Elton/Cleo 647-455-0997
21 - Noah De Bona Rodrigues 
22 - Débora David dos Santos 437-223-5227
22 - Cecília Xavier Monteiro 647-879-0070
22 - Alice Luiza Jock Sanches 647-687-6474 



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 - ESmERANDO-SE NO fAZê-LO! 

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

16/08
Jeremias
04-06

17/08
Jeremias
07-09

18/08
Jeremias
10-12

19/08
Jeremias
13-15

20/08
Jeremias
16-18

21/08
Jeremias
19-21

22/08
Jeremias
22-24

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.


