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IVN - ELEIÇÃO - PRATICANDO A PALAVRA!
“Irmãos, escolhei dentre vós”...
Atos 6:3

Com a graça de Deus, no dia 29 de setembro, quarta-feira, às 7:30
pm, no templo, estaremos reunidos em Assembleia Geral para a

Eleição de 7 Presbíteros e 10 Diáconos. Cada votante precisa buscar, em oração, somente o que de fato será para a glória de Deus,
edificação da igreja e salvação dos que ainda se encontram nas
trevas do pecado. Temos que nos reunir sob o tremendo mover
do Espírito Santo. Somente Ele poderá nos conduzir neste ato da
maior relevância para o Reino de Deus.
Direcionamentos valiosos para a eleição:
Oração é fundamental para que tudo transcorra num clima de
muita paz, tranquilidade e amabilidade.
Jejum é bíblico e precisa ser praticado em todo o tempo, especialmente nestes momentos. Jejuar é abrir mão do pão da terra
para se alimentar do pão do céu. Jejum não é dieta. Não é deixar
de comer para emagrecer. Não é atitude para tentar arrancar das
mãos de Deus algo para vivermos egoisticamente. Não é decisão
que me leva a ser mais santo que o outro. Jejuar é sacrificar a carne, fazendo-a mortificar para que a vida de Cristo se manifeste em
nós. Jejuar é experimentar mais de Cristo todo dia. Separemos um
tempo para orar e jejuar por esta importante decisão.
Leia, releia, medite, rumine e aplique a Palavra de Deus nos textos de Atos 6:1-7; Atos 20:17-35; I Timóteo 3:1-13, Tito 1:5-9 e I
Pedro 5:1-4. Nestas passagens estão as qualificações indispensáveis para os que já estão escolhidos por Deus. Apenas precisam
ser indicados pela igreja, reunida em oração, para esta importante missão.
A igreja reunida sob forte manifestação viva do poder do Espírito
Santo, precisa se conscientizar do seu papel preponderante e absolutamente envolvente neste processo que é puramente espiritual.
Estamos separando irmãos escolhidos por Deus para serem orientados, ordenados, instalados e enviados para esta bendita obra.
Teremos, com a graça de Deus, no dia 19 de setembro, a nossa
prévia para escolhermos os nomes que serão apresentados no dia
da assembleia. Durante todo o dia você pode passar no templo
onde teremos uma urna na qual você pode depositar a cédula
contendo os nomes dos irmãos que você escolher. Nos momen-

“APRISCO DAS OVELHAS”

“As minhas ovelhas ouvem a minha voz”.
Jesus se alegra com suas ovelhas juntas, no aprisco. Desde o Éden Deus colocou o homem, em seguida a esposa, depois os filhos juntinhos no mesmo
lugar. Jesus ordenou à igreja que estivesse reunida no mesmo lugar até que,
do alto, todos fossem cheios do Espírito Santo. No final, quando Ele nos buscar
para morar no céu, será a grande reunião de todos os lavados e regenerados
no sangue do Cordeiro. O que temos feito é um ensaio para o que será eterno.
Vamos treinar bem, para vivermos o melhor de Deus aqui e na eternidade.
Somos o povo de Deus que foi criado para viver em comunhão.

tos da EBD, 5:30pm e no culto das 7:30pm, do dia 19, também distribuiremos uma cédula para este fim. Será uma experiência muito
linda e especial.
A Assembleia dos membros da igreja, com a graça de Deus, acontecerá no dia 29 de setembro, na quarta-feira, às 7:30pm, no templo da IVN na St. Clair Ave. Todos precisam chegar mais cedo para
assinar a chamada.
Os nomes indicados pela própria igreja, têm que ser de irmãos
com as qualificações bíblicas. Eles precisam ser maiores de idade,
que preencham os requisitos de membresia, que tenham tempo
para se dedicar ao ministério na igreja, no lar e na sociedade. Irmãos que sejam servos de corpo, alma e coração. Amados que
somem no ministério, jamais sendo pedra de tropeço para o próximo. É preciso ser gente que participa ativamente do ministério,
seja generoso, atuante, amável e sempre pronto para fazer o melhor. “Fazei tudo como se estivesse fazendo para o Senhor”.
Quem for indicado na prévia e não puder servir conforme requerido nas escrituras, favor entrar em contato conosco.
A bíblia diz que almejar o ministério do Senhor é
excelente, porém há requisitos e qualificações indispensáveis.
Qualquer dúvida que você tiver sobre estes assuntos, favor nos procurar. Orientaremos nos
cultos e reuniões.

VOTACÃO PRESBÍTEROS E DIÁCONOS!

Todos os membros da IVN estão convocados pelo Conselho
da Igreja, para se reunirem em Assembleia Geral, no dia 29
de setembro, às 7:30 PM, para a eleição de 7 presbíteros e
10 diáconos. Preparemo-nos para este precioso momento
na vida da igreja, e oremos para que pareça bem ao Espírito
Santo e a nós.

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

HOJE - FESTA DAS NAÇÕES!

O tempo certo de fazer missões é agora! “Hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração”
Hebreus 3:15. Todos os chamados por Deus para virem a Ele, são enviados como evangelistas ao mundo
para que todos saibam que Jesus Cristo é o Senhor. Todos precisam saber desta tremenda NOTÍCIA. Ela é
importante, necessária, urgente e eterna. Todos os chamados, são capacitados por Deus e cheios do Espírito Santo para viverem poderosamente testemunhando as Boas Novas de grande alegria. O mundo está
por ver o que Deus fará através de um povo que se chama pelo Seu nome. Vamos refletir:
A SITUAÇÃO DO MUNDO
Estamos vivendo dias do fim. A palavra de Deus está sendo cumprida. É só ler atenciosamente Mateus 24
para um grande despertamento sobre a situação caótica do mundo. Sem Jesus, as pessoas estão em densas
trevas do pecado. Caminhando para um abismo sem volta. Estão cegas espiritualmente.
A IMPORTÂNCIA DA IGREJA
Jesus nos enviou para reconciliarmos o mundo com Ele. Em II Cor. 5: 18, diz que “Cristo nos deu o ministério da reconciliação”, no verso 19 “nos confiou a palavra da reconciliação” e no verso 20, diz: “De sorte que
somos embaixadores em nome de Cristo”.
A URGÊNCIA DA MENSAGEM
“Ide a anunciar”. “Ide e pregai”. A mensagem do Evangelho é mais urgente do que qualquer outra necessidade. Esta mensagem tem que ser pregada agora, em todo lugar, para todas as pessoas. Todos precisam de
Jesus hoje mesmo, porque amanhã pode ser muito tarde.
IVN tem o coração missionário, os joelhos dobrados por missões, mãos abertas para as contribuições, pés
formosos para sair e pregar enquanto é dia, porque a noite vem e não haverá mais tempo.
Pr. Ceny

O IDE DE
JESUS NÃO É
UM CHAMADO,
É UMA ORDEM!

PR. CLEYDEMIR e IRMÃ SOCORRO

Recebemos neste dia, com alegria, este precioso casal. Eles
são pastores em Montreal, em nossa igreja filha. Damos as
calorosas boas-vindas em nome de Jesus! Pr. Cleydemir, é
nosso ministrador nos cultos hoje.

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!

SEXTA DA VITÓRIA

ACADEMIA
BÍBLICA

www.vidanova.ca
@vidanovatoronto

ESCALAS
Diaconal

SETEMBRO
Semana 1 - 29 Ago. a 4 Set.
DOMINGO: Edivânio,
Janessa, Jadir, Willian
QUARTA: Willian, Jadir
SEXTA: Edivânio, Janessa

Tradução

SETEMBRO
Semana 2 - 5 a 11
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

ANIVERSARIANTES

30 - Elisabete Mendes 416-652-5124
30 - Marcelo Calixto 416-927-1237
30 - Ryan Brum 416-622-3312
30 - Alexandre /Pauline 416-833-9291
31 - Silvia Oliveira 416-708-8895
31 - Danielle Cristina Santos 647-687-5740
31 - Arthur(zinho) Caparelli 647-209-9489
31 - Thiego Fernandes Carvalho 647-786-2842
01 - Natana Coelho da Silva
01 - Ricardo Albuquerque 647-683-9070
01 - Thomas Gomes Cardoso 647-674-3240
04 - Juliana Alves Viana 416-871-7213
04 - Murilo Bandeira/Livia 647-809-3929
04 - Vitor Queiroz e Camila 647-554-4813
05 - Giovana Bandeira 647-809-3828
05 - Rodrigo de Nardi 647-227-4546

Tempo precioso de ser edificado e fortalecido no conhecimento da Palavra de
Deus. Aprendendo, revendo e relembrando as coisas que o Senhor nos tem dito.

Toda sexta-feira temos tido um tempo especial de oração, intercessão, clamor e lindos testemunhos das maravilhas que Deus tem feito,
em resposta às orações dos seus filhos. Venham todos para a casa de
Deus! Juntos somos muito mais fortes e podemos realizar muito mais
para a glória do Senhor Jesus que nos salvou amorosamente.

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

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

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

DÍZIMOS E OFERTAS | DEVOLUÇÃO DO QUE JÁ TEMOS!
(donation@vidanova.ca)

vida nova NOTA 10
FAMÍLIA NOTA 10

HOMENS NOTA 10

EBD NOTA 10

MULHERES NOTA 10

CASAIS NOTA 10

MISSÕES NOTA 10

JOVENS NOTA 10

EVANGELIZAÇÃO NOTA 10

CRIANÇAS NOTA 10

GENEROSIDADE NOTA 10

A oferta é feita do que já temos! Deus sempre ordenou a entrega do que já se encontra em nossas mãos. Ninguém dá nada para Deus. Tudo é dele, pertence a Ele por direito de propriedade. Ele nunca deu a escritura de posse definitiva a ninguém.
Estamos aqui de passagem. Recebemos tudo de forma temporária aqui neste mundo. Ao devolvermos, consagrarmos, entregarmos generosamente e alegremente, apenas estamos separando de tudo que Deus nos tem dado bondosamente. Vida,
saúde, inteligência, riquezas, glória e tudo mais vem do Senhor. Somente Ele pode ordenar: “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 a qualquer momento na caixa de correio, indicada na entrada do templo. 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.

EDB VIDA NOVA - VALE A PENA!

A nossa EBD está cada dia mais linda, emocionante, edificante e crescente. São várias classes, divididas com as idades específicas, com ministradores qualificados, com material bíblico e formação puramente espiritual. O Espírito Santo nos tem capacitado para fazer a obra do Senhor
com esmero, dedicação e amor. A colheita está sendo exponencial. A prova está nas classes cheias, como resultado do investimento da igreja.
Ovelha sadia, dá cria. 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.

BATISMO

CASAIS NOTA 10

Casal nota 10 começa em Setembro! As
duas primeiras turmas…Quarta e Sexta
já estão cheias. Fiquem atentos para as
próximas inscrições.

Venha participar de um encontro para se preparar para
uma grande decisão.
Procurar pastor Bruno.

JEJUM E ORAÇÃO

Conforme a primeira letra do seu nome, este é o seu dia de jejuar até o meio-dia.
DOM
A, B,
C

SEG

TER

QUA

QUI

SEX

SAB

D, E,
F

G, H,
I

J, K,
L

M, N,
0, P

Q, R,
S, T, U

V, W,
X, Y, Z

LEITURA DA PALAVRA

Leitura da Palavra de Deus no seu dia-a-dia.
SEG
30/08
Jeremias
46-48

www.vidanova.ca

TER
31/08
Jeremias
49-50

QUA

QUI

01/09
02/09
Jeremias Lamentações
51-52
01-05

SEX

SAB

DOM

03/09
Ezequiel
01-03

04/09
Ezequiel
04-06

05/09
Ezequiel
07-09

