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Rejeitar a justificação somente pela fé é
rejeitar o Evangelho, e desabar como igreja
O evangelho é essencial para uma igreja
ser uma igreja verdadeira
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A REFORMA
RESGATOU O EVANGELHO

Até a última metade da Idade Média, a igreja enfrentou crises graves, especialmente nos séculos IV e V, quando a natureza de Cristo esteve em
debate. Desde aquela época, as doutrinas da Trindade e da união das naturezas divina e humana de Cristo são consideradas, quase que universalmente, como doutrinas essenciais da fé cristã. Jamais uma controvérsia
doutrinária foi contestada com mais força ou com tais consequências a
longo prazo, como aquela sobre a justificação. Houve outras questões relacionadas que foram debatidas no século XVI, mas nenhuma foi tão central
ou acalorada quanto esta.
Os historiadores frequentemente descrevem o tema da justificação como
a causa material da Reforma. A doutrina da Justificação pela Fé, era a questão substantiva e central do debate cristão do Século XVI. Foi esta doutrina
que levou à ruptura mais profunda da cristandade e à fragmentação da
igreja em milhares de denominações.
Martinho Lutero chamou a justificação pela fé - SOLA FIDE - como “o artigo
sobre o qual a igreja permanece ou cai”. As boas novas do Novo Testamento incluem não apenas um anúncio da pessoa de Cristo e sua obra em
nosso favor, mas também uma declaração de como os benefícios da obra
de Cristo são apropriados pelo crente, no crente e para o crente.
Rejeitar a justificação somente pela fé é rejeitar o Evangelho, e desabar
como igreja.
A questão de como a justificação e a salvação são recebidas se tornou o
ponto fundamental da Reforma protestante. A insistência de Lutero na

Sola Fide (Somente a fé) era baseada na convicção de que o “como” da
justificação é integral e essencial ao próprio Evangelho. A Reforma Protestante do Século XVI via a justificação somente pela fé como necessária e
essencial ao Evangelho e à salvação.
Visto que o Evangelho está no centro da fé cristã, os reformadores consideravam o debate sobre a justificação como algo que envolvia uma verdade
essencial do cristianismo, uma doutrina não menos essencial do que a da
Trindade ou das duas naturezas de Cristo.
Os reformadores seguiram essa lógica:
• A justificação somente pela fé é essencial ao Evangelho.
• O Evangelho é essencial ao cristianismo e à salvação.
• O evangelho é essencial para uma igreja ser uma igreja verdadeira.
• Rejeitar a justificação pela fé é rejeitar o Evangelho e desabar como
igreja.
Os reformadores concluíram que, quando Roma rejeitou e condenou a
Sola Fide, condenou-se a si mesma e deixou de ser uma igreja verdadeira.
Isso precipitou a criação de novas igrejas que buscaram continuar o cristianismo bíblico e serem verdadeiras igrejas com um verdadeiro Evangelho.
Essas novas igrejas chamadas então de “protestantes” buscaram resgatar o Evangelho da ameaça iminente de eclipse
total!
Sem o Evangelho, a Igreja desaba. Sem o Evangelho,
a Igreja não é mais a Igreja.
Retirado de Bible and Theology – R. C.
Pr. Bruno
Sproul – 20 de Abril, 2017
Ferreira
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.

CESTAS DE NATAL
CASA MARIA E MARTA
Estamos convocando todos para levantarmos as cestas de Natal
das crianças do Morro Dona Marta. Anualmente, Deus nos tem
dado o privilégio de fazer o Natal ter verdadeiro sentido para
elas. São quase 200 cestas no valor de $30
cada uma. Vamos participar! Aquele
que fizer algo para um destes pequeninos, está fazendo para o próprio
Jesus. Você está convidado a
ofertar para que as crianças
sejam alimentadas, vestidas,
calçadas e tenham um Natal
diferente, com a bênção do
Jesus do Natal!

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!

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

IGREJA REFORMADA, SEMPRE REFORMANDO!
Hoje, 31 de outubro, as igrejas evangélicas de todo o mundo
celebram os 504 anos de um movimento que marcou não somente o destino do cristianismo, mas também mudou o curso
da história mundial: A Reforma Protestante. Teólogos das mais
diversas denominações têm chamado a atenção para a importância desta comemoração, e mais conhecimento sobre o caminho que trouxe o protestantismo até os dias de hoje. Temos
que destacar com veemência os cinco pilares da Reforma que
são: Só a fé, só a Escritura, só Cristo, só a graça e só a glória
de Deus. Assim, que a igreja firmada nestes pilares continue
firme em sua caminhada triunfante e vitoriosa. Continuemos renovando, reformando e permanecendo
fiéis aos princípios da Palavra de Deus. Desta maneira, desfrutaremos das insondáveis riquezas de Cristo
nesta vida e na eternidade. Continuemos cantando: “Castelo forte é o nosso Deus”!

FORMATURA HOJE - SÓ MISSÕES!
Vida Nova é uma família de famílias. Duas turmas do curso Casal Nota 10, e mais os convidados para a próxima etapa, estiveram reunidos
numa bela noite de gratidão a Deus por mais
esta realização da IVN. Casais fortes, famílias
fortes, igreja forte! Louvamos a Deus por tudo
que Ele tem feito em nosso meio.

ESTAMOS CHEGANDO AO
FIM DE MAIS UM ANO!
Vida Nova sempre levanta uma grande oferta
de gratidão por um ano de realização. Deus nos
abençoou com toda
sorte de bênçãos!
Vamos apresentar
a Ele uma oferta sacrificial de gratidão!

SANTA CEIA!
MESA PREPARADA!

Missões é como o sangue que corre em nossas veias,
bombardeado pelo coração. Somos chamados para
fazer missões! Quem nasceu de novo precisa ser um
semeador que enquanto sai andando vai lançando a
preciosa semente, com a garantia de
muitos frutos. Temos que orar, buscar e salvar todos quantos ainda estão nas trevas do pecado. É tempo
de contribuir com as ofertas para o
avanço do Reino de Deus.

www.vidanova.ca
@vidanovatoronto

ESCALAS
Diaconal

OUTUBRO/NOVEMBRO
Semana 1 - Out 31 a Nov 6
DOMINGO: Glauco, Tallyzia,
Simone, Marcelo
QUARTA: Marcelo, Tallyzia
SEXTA: Glauco, Simone

Tradução

NOEMBRO
Semana 1 - Nov 7 a 13
DOMINGO: Edivânio,
Janessa, Jadir, Willian
QUARTA: Willian, Jadir
SEXTA: Edivânio, Janessa

Estamos aguardando em Deus o retorno

Culto Infantil

Estamos aguardando em Deus o retorno

ANIVERSARIANTES

31 - Gleviston Cunha 416-388-2655
31 - Daniele/ Vinicius 647-996-1513
01 - Alexandre Paz 647-405-8221
01 - Joshua Paz 647-405-8221
03 - Kleber Augusto Garbelotti
03 - Victória 416-241-8734
05 - Isac Arruda 647-896-2804
05 - Israel/ Débora 647-879-0509

AVANÇAR SEMPRE!

Deus chamou o seu povo para avançar sempre
em direção à terra prometida. Estamos avançando
diariamente nos projetos que Deus estabeleceu
para nós. Continuemos firmes, realizando a obra
do Senhor. Oremos para que todos os obstáculos
da caminhada sejam vencidos!
Preparemo-nos para esta maravilhosa celebração. Deus tem o melhor para nós. Desfrutemos
desta refeição espiritual e sejamos fortalecidos
na força do Senhor. O Senhor nos entregou!

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 | PRIVILÉGIO DE OBEDECER
(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 ordem do Senhor é: “Trazei todos os dízimos à casa do tesouro...” Malaquias 3:10. Devolver a Deus o que é de Deus não é peso
e nem taxação. 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.

HOJE, DIA DE HALELUIAR! IVN - EBD - EDUCANDO VIDAS!
Somos da luz! Somos do dia! Estamos vivos! Celebrar a Cristo é a nossa mais
elevada missão! Glorificar a Deus é o alvo mais extraordinária para o qual fomos
criados! Somos filhos de Deus e Ele nos quer brilhando por Jesus!
Nosso Haleluiah chegou! Estamos celebrando a vida de Cristo em nós. Os filhos de
Deus aprendem a Palavra de Deus. Jamais praticam as obras das trevas. Os nossos
filhos precisam aprender os princípios eternos ensinados nas Escrituras Sagradas
para estarem preparados para enfrentar as obras das trevas, no amor de Cristo,
no poder do Espírito Santo, com toda oração e súplica. Nossa EBD preparou algo
muito especial para celebrar a luz de Cristo, ensinando a Palavra de Deus de forma
poderosa e manifestar com clareza o quanto é melhor realizar as obras daquele
que nos tirou das trevas par a sua maravilhosa luz. Aleluia com a Luz! Jesus é a luz
e nEle não há trevas nenhuma. A luz de Cristo brilha no meio da escuridão. Ele é
a vida para todos os que se encontram mortos em seus delitos e pecados. Ele é o
caminho para quem está completamente perdido à procura de atalhos e variantes
que só vão terminar em surpresas desastrosas, indesejadas e desesperadoras. Ele
é a verdade inquestionável, insofismável e eterna. Fora de Jesus, tudo é falácia,
engano, mentira, cisterna sem água, festa sem a verdadeira alegria, mente vazia
e coração sem o fogo do Espírito Santo. A verdade sempre prevalecerá. O mundo
passará, mas a eterna verdade tem garantias de Deus - o selo do Espírito Santo. Estamos educando as crianças no caminho que devem andar. Nós estamos
apresentando o melhor de Deus neste tempo de tanta confusão e ensinamentos
errôneos de demônios. Temos que apresentar os nossos filhos a Deus para que
sejam tomados de todo poder do Espírito Santo para testemunharem das riquezas insondáveis da bendita graça de Deus. Por favor, amados irmãos, livrem seus
filhos das noites escuras do pecado, das caveiras que criam terror, das aparentes alegrias travestidas de profundas tristezas. “Cuida de ti mesmo”, diz a Palavra
de Deus. Quem obedece ao Senhor cuidando de si mesmo, vai cuidar dos filhos,
crianças em geral e todas as pessoas com as quais conviver. Temos que fazer parte
dos 7 mil que não dobraram os joelhos a Baal. Temos que fazer como Daniel e seus
amigos que não se contaminaram com as finas iguarias do Rei. A Palavra de Deus
tem o conselho claro, certo e atualíssimo: “O justo continue na prática da justiça, e
o santo continue a santificar-se” Ap. 22:11b. Quem está em Cristo é nova criatura!
Temos que viver o novo de Deus, pois Ele gera Vida Nova em nós todos os dias.
Rejeitemos as obras das trevas e vivamos na luz de Jesus!

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.

CASAL NOTA 10

Vida Nova é uma família de famílias. Juntos investimos no
ministério de famílias servindo a Deus para o maior propósito que é a glória de Deus. Breve teremos a formatura de
duas turmas. Casais fortes, famílias fortes, igreja forte! Louvamos a Deus por tudo que Ele tem feito em nosso meio.

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

01/11
Lucas
16-18

02/11
Lucas
19-21

www.vidanova.ca

QUA

QUI

SEX

SAB

DOM

03/11
Lucas
22-24

04/11
João
01-03

05/11
João
04-06

06/11
João
07-08

07/11
João
09-11

