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Orar é fundamentalmente importante

Busquemos a orientação do céu
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VOTAR - NESTA QUARTA-FEIRA!
“Irmãos, escolhei dentre vós”... Atos 6:3
Todos os membros da IVN estão convocados para a Assembleia Geral.
DATA: 29 DE SETEMBRO
HORA: 7:30 PM
LOCAL: TEMPLO - ST. CLAIR

ORIENTAÇÕES FUNDAMENTAIS:
Orar é fundamentalmente importante. Precisamos da intervenção do alto. Busquemos a orientação do céu, porque só de
lá vem o nosso socorro, sabedoria e direção para a realização
da obra.
Jejuar é depender do Pão do Céu, e não do pão da terra. O pão
da terra perece, mas o Pão do Céu permanece eternamente.
Medite nestes textos: Atos 6:1-7; Atos 20:17-35; I Timóteo
3:1-13, Tito 1:5-9 e I Pedro 5:1-4.
Converse com Deus sobre quem deve ser escolhido. “Quem
precisa de sabedoria, precisa pedir a Deus que Ele dá liberalmente... (Tiago 1:5).
A nossa prévia aconteceu. Tivemos bons resultados que serão
apresentados para a Assembleia.

Nesta quarta-feira, todos precisam chegar mais cedo para assinar a chamada. Venham preparados para um tempo especial
de Deus na vida da igreja.
Todos os irmãos que votarão, precisam estar cheios do Espírito
Santo. Os irmãos que forem escolhidos precisam ser também
cheios do Espírito Santo, plenos das qualificações estabelecidas na Palavra de Deus. Eles precisam ser maiores de idade,
irmãos 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, dizimista, generoso nas ofertas, atuante,
amável e sempre pronto para fazer o melhor. “Fazei tudo como
se estivesse fazendo para o Senhor”.
A Palavra de Deus diz: “Procure dentre vós os capazes, tementes a Deus, de verdade, que aborreçam a avareza” Êxodo 18:21.
Caso tenha alguma dúvida sobre este assunto, favor nos procurar para os devidos esclarecimentos.
Cremos no mover especial de Deus. Vamos
fazer tudo com ordem e decência.

OFERTA ESPECIAL - TEMPLO NO NIGER!

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.

Necessidade urgente!

Precisamos levantar mais uma oferta para a conclusão do
templo da IVN no Niger. A casa do Senhor precisa ser concluída! Vamos ofertar!

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!

ELEIÇÃO 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 7:30pm, para a eleição de 7 presbíteros e
10 diáconos. Preparemo-nos para este precioso momento
na vida da igreja. 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!
Estamos reunidos no templo para um tempo especial de oração, intercessão e contribuição generosa
com a obra missionária, aqui e ao redor do mundo.
Nosso papel principal é ser luzeiro de Deus para
que o mundo saiba quem é o Senhor Jesus. Que
dia especial! Vida Nova está completamente envolvida com a mais elevada e extraordinária obra de
apresentar Jesus a todos, no mundo inteiro, o tempo todo. Estamos também comprometidos com
as missões ofertando amorosamente e sacrificial-

mente, impulsionando para o
maior crescimento. Estamos
firmes diante de Jesus,
esvaziando o inferno e
povoando o céu. O nosso
compromisso inclui também oração, jejum e muito envolvimento. Mãos ao
trabalho, todos! É tempo
de missionar!

SETEMBRO/OUTUBRO
Semana 5/1 - Set 26 a Out 2
DOMINGO: Edivânio,
Janessa, Jadir, Willian
QUARTA: Willian, Jadir
SEXTA: Edivânio, Janessa

Tradução

OUTUBRO
Semana 1 - 3 a 9
DOMINGO: Glauco, Tallyzia,
Simone, Marcelo
QUARTA: Marcelo, Tallyzia
SEXTA: Glauco, Simone

Culto Infantil

Estamos aguardando em Deus o retorno

O Tesouro mais precioso que Deus entregou aos pais, são os seus filhos.
Eles precisam de amor dos pais. Assim como Deus, o Pai, nos ama, temos
que amar os nossos filhos com a mesma medida que somos amados. Eles
precisam de investimento dos pais, pois são tesouros que precisam de
todo o cuidado. Os pais precisam de muito mais do que apenas vir para os
cultos, precisam trazer seus filhos para trilharem juntos o único caminho
que conduz à vida eterna. Venham para o templo trazendo seus filhos para
cultuarem ao Senhor.

Aqui é a casa de Deus - porta do céu! Estamos muito
felizes por receber você. Continue participando dos
encontros regulares da igreja e também das reuniões de oração. Estamos realizando muita coisa boa!
Temos cultos, celebrações, reuniões de oração, Escola Bíblica Dominical para todas as idades, Casais
Nota 10 duas vezes por semana, grupos de jovens
e adolescentes. Como igreja, ajudamos as pessoas, visitamos famílias, socorremos necessitados,
evangelizamos, fazemos missões aqui e ao redor do
mundo, temos comunhão viva e um profundo desejo de viver uma vida santa. Volte sempre, e que o
Senhor fale ao seu coração neste lugar!

ESCALAS
Diaconal

Estamos aguardando em Deus o retorno

PAIS, INVISTAM NOS SEUS FILHOS!

VISITANTE - SEJA BEM-VINDO!

www.vidanova.ca
@vidanovatoronto

ANIVERSARIANTES

AVANCEMOS NA ORAÇÃO
A oração é o elemento central de todos os avivamentos e despertamentos espirituais.
Continuemos orando firmemente!
Em Deus faremos proezas!

CEIA DO SENHOR

NO PRÓXIMO DOMINGO

27 - Maria dos Anjos Amaral 416-888-0656
27 - Everson Guimaraes 416-219-8389
28 - José Raimundo/Selma 647-241-0426
28 - Lucas/ Luciana Raquel 647-570-5158
28 - Elizabeth Duarte Pereira 647-780-5138
29 - Renata Dabus Adas 416-939-8332
29 - Guilherme Silva Braga 416-822-5589
29 - Fernando Cezar Viana Jr. 437-983-2897
29 - Cecilia Carolina 647-619-6825
30 - Marcos Victoriano 226-377-9503
30 - Mateus Oliveira Pereira 437-774-4991
30 - Jurandir Gomes Pereira 647-581-8345
30 - Erandy e Cibelly 647-831-2282
01 - Juliana Borges 647-895-8313
01 - Camilla Amanda Ferreira 416- 466-6494
01 - Camila Cunha 647-831-5546
01 - José Canuto Gouveia 416-918-9043
01 - Inêz 647-887-9883

Com a graça de Deus, as ovelhas do Senhor estarão participando de um grande banquete que é a Ceia do Senhor. Preparemo-nos para mais esta rica oportunidade
de crescermos e sermos santificados e edificados.

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 | SEMENTES INFALÍVEIS!
(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 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.

ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL IVN – PODEROSA!

A nossa EBD está cada dia mais linda, emocionante, edificante e crescente. Temos várias classes, divididas pelas idades específicas, com ministradores qualificados, material bíblico e com 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. As 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, e experimentemos mais das delícias de Deus.

BATISMO

CASAIS NOTA 10

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

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

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

TER

27/09
Joel
01-03

28/09
Amós
01-03

www.vidanova.ca

QUA

QUI

SEX

SAB

DOM

29/09
Amós
04-06

30/09
Amós
07-09

01/10
Obadias/
Jonas

02/10
Miquéias
01-04

03/10
Miquéias
05-07

