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A cOntRIbUIÇãO cOM A ObRA DE DEUS é UMA 
PRátIcA bÍbLIcA InqUEStIOnáVEL

há OS qUE ObEDEcEM A PALAVRA DE DEUS, 
SEnDO FIéIS nA MORDOMIA DOS bEnS



“Saudai igualmente a igreja que se 
reúne na casa deles...” (Rm 16.5). 
O apóstolo Paulo, na conclusão da sua carta aos Romanos, faz a mais longa sau-
dação de todas as suas cartas. Nessa conclusão, ele cita várias pessoas e algumas 
famílias que estavam a serviço de Deus. Essas pessoas e essas famílias servem 
de exemplo para nós ainda hoje. Voltemos ao passado e aprendamos com esses 
irmãos e irmãs que nos precederam. 
Em primeiro lugar, casas abertas para acolher (Rm 16.3-5,14,15). Priscila e Áqui-
la foram cooperadores do apóstolo Paulo. A casa deles era um local de reunião, 
onde a igreja de Deus se congregava. Tanto em Corinto quanto em Roma a casa de 
Priscila e Áquila era um santuário, onde a igreja se reunia. Eles eram hospitaleiros 
e acolhedores. Faziam da casa deles uma extensão da igreja e um porto seguro 
para as pessoas buscarem refúgio em Deus. Esse casal abriu seu lar para hospedar 
a igreja de Deus, arriscando a própria vida, pois aquele era um tempo de perse-
guição. Nos versículos 14 e 15, o apóstolo Paulo cita mais duas casas, onde grupos 
da igreja se reuniam para adorar a Deus e proclamar sua Palavra. Hoje, precisamos 
de famílias que abram as portas da sua casa para que o evangelho de Cristo seja 
também proclamado. O lar é um dos principais instrumentos na evangelização do 
mundo. Não podemos abrir mão de fazer da nossa casa uma extensão da igreja 
do Deus vivo. 
Em segundo lugar, corações abertos para consolar (Rm 16.13). O apóstolo Paulo 
faz referência à mãe de Rufo como uma mulher que cuidou dele como se fosse sua 
mãe. Essa mulher que recebe elogio tão auspicioso, nem tem seu nome citado na 
terra, mas certamente era conhecida no céu. Há grandes nomes no Reino de Deus 
que permanecerão incógnitos da terra e anônimos na história. É algo maravilhoso 
investir na vida dos filhos de Deus, ser bálsamo para os que sofrem, ser âncora 
para os que enfrentam as tempestades da vida. A mãe de Rufo foi uma mãe para 
o apóstolo Paulo. Esse bandeirante do Cristianismo encontrou nessa mulher um 
apoio, um encorajamento, que só uma mãe era capaz de lhe dar. Temos o grande 
desafio de sermos abençoadores. Devemos abrir não apenas a nossa casa, mas 
também o nosso coração para encorajarmos as pessoas. Nossa língua precisa ser 
medicina que leva cura; nossas palavras precisam ser mel que alimenta; nossos 
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Gildo Vieira
Nilton Barbosa
Sérgio Vasconcelos
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Casa Maria e Marta/Edméia Williams
Jones Cruz/Rosimeire Jocimar
Rossana/Ronaldo Lindório
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Carlos e Meire (Edmonton)

Romênia:
Irene e Kristnel
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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

Estamos chegando ao final de mais um ano. Deus nos tem dado as mais 
extraordinárias vitórias. Uma delas é ler a Bíblia toda!  Vamos continuar 
firmes lendo a Palavra de Deus. Quem lê mais, fica 
mais instruído e apaixonado pelas Escrituras. Pela 
Palavra de Deus e pela oração somos santificados.  
Examinemos as Escrituras todos os dias para ver-
mos se as coisas são de fato assim.

Estamos convocando todos para entregarmos as cestas de Natal 
das crianças. Anualmente, Deus nos tem dado o privilégio de 
fazer o Natal ter verdadeiro sentido para aquelas 
crianças.  São quase 200 cestas no valor de 
$30 cada. Vamos participar! Aquele que fizer 
algo a um destes pequeninos, está fazendo 
para o próprio Jesus. Você está convi-
dado a ofertar para que as crianças 
sejam alimentadas, vestidas, calça-
das e tenham um Natal diferente e 
com a bênção do Jesus do Natal!  

2021 - EXAMInAnDO AS EScRItURAS

cEStAS DE nAtAL 
cASA MARIA E MARtA  

Pr. Hernandes  
Dias Lopes

AVAnÇAnDO 
SEMPRE!

FAMÍLIAS A SERVIÇO DE DEUS 

Toda sexta-feira, temos tido um 
tempo especial de oração, interces-
são, 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.

atos precisam ser gestos altruístas que abençoam. 
Em terceiro lugar, mãos abertas para trabalhar (Rm 16.3,6,9,12). O apóstolo Paulo 
cita várias pessoas que foram suas cooperadoras no trabalho de Deus, gente que 
pôs a mão na arado, que se diligenciou para fazer a obra de Deus. Pris-
cila e Áquila foram seus cooperadores (Rm 16.3). Maria é citada 
como uma irmã que muito trabalhou pela igreja de Roma (Rm 
16.6). Urbano era cooperador de Paulo em Cristo (Rm 16.9). Trife-
na e Trifosa trabalhavam no Senhor e Pérside muito trabalhou 
no Senhor (Rm 16.12). A igreja de Deus deve ser uma equi-
pe de trabalhadores. Deus nos dá a salvação e nos chama 
para o trabalho. Temos o privilégio de sermos cooperado-
res de Deus no estabelecimento do seu Reino.                     
um tributo de glória a Deus. Que os bens que Deus nos deu 
estejam no altar de Deus e a serviço a dele.
          



14 - Júlia Oliveira 647-860-5389
14 - Suzana Tavares 647-991-5907
15 - Amanda Calixto 416-927-1237
15- Luiz Ferreira 416-566-0973
15 - Daniele Barbosa 416-836-6336
15 - Flávio e Renágea 437-240-2613 
15 - Miguel Barros Silva 647-710-3984
15 - Maria da Silva 416-622-3312
15 - Raquel S. 416-657-0275
16 - Aline Kelly Barros Brito 647-544-8842 
17 - Fabinho Souza 416-880-8891
17 - Fernanda Saraiva 416-241-8267
17 - Sofia Silva 647-455-0997
18 - Anthony Davi de Souza 647-710-4589
18 - Débora Silva Batalha 647-879-0509
19 - Tiago Araujo 647-769-4446
19 - Daniel Queiroz 647-705-4813 
20 - Cleide Rodrigues Dias 416-858-8917
21 - Aida e Francisco 416-241-8267
21 - Miss. Ronaldo Lidório
21 - Victória Sunflower Jatobá 437-241-3100 

www.vidanova.ca
@vidanovatoronto

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.

SEGUNDA A SEXTA-FEIRA
6:15 am - Oração Manhã com Jesus

QUARTA-FEIRA
7:30 pm - Academia Bíblica
Venham para crescermos juntos!  

SEXTA-FEIRA
7:30 pm - SEXTA DA VITÓRIA
Venham orar conosco! 

DÍZIMOS E OFERtAS | cOnSAGREMOS POR AMOR       
(donation@vidanova.ca) 

AGEnDA SEMAnAL

EScALAS

AnIVERSARIAntES

Diaconal

tradução

culto Infantil

NOVEMBRO Semana 21 a 27
DOMINGO
5:30pm: Willian, Glauco
7:30pm: Tallyzia, Alexandre
QUARTA: Glauco, Alexandre
SEXTA: Lucas, Willian

NOVEMBRO Semana 14 a 20
DOMINGO
5:30pm: Janessa, Felipe
7:30pm: Euler, Marcelão
QUARTA: Euler, Marcelão
SEXTA: Janessa, Felipe 

Estamos aguardando em Deus o retorno

Estamos aguardando em Deus o retorno

DOMINGO
5:30 pm - EBD  - St.Clair e Maple Leaf. PARTICIPE!
Tempo especial de estudo da Palavra de Deus. 

7:30 pm - CELEBRAÇÃO
Venham para a casa do Senhor!
O governo exige que os participantes tenham as duas vacinas. 
Contamos com a colaboração de todos.

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

FIM DE AnO, LOGO ALI...! 
Estamos nos aproximando do final 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 apre-
sentar a Ele uma oferta sacrificial de gratidão! 
No dia 31 de dezembro, às 10 p.m., com a graça 
de Deus, estaremos reunidos para a nossa 
celebração de fim de ano. Vamos receber o ano 
na presença do Senhor. Preparemo-nos para a 
grande festa!

AVAnÇAnDO 
SEMPRE!

Pastor Jones e 
missionária: Rosimere

RELAtÓRIO MISSIOnáRIO         
A Palavra é GRATIDÃO. Oro com alegria por causa 
da maneira como vocês nos ajudam no trabalho 
de anunciar o evangelho, desde o primeiro dia 
até hoje. Informamos que o depósito da parceria 
foi depositado neste dia 29/10/2021, no valor de 
R$2.200,00. Que o SENHOR DEUS realize os desejos 
dos seus corações a cada dia! 

MÊS DE OUTUBRO/2021: 
I – ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL: Dia das Crianças 
- Foi emocionante ver crianças que, em grande par-
te, não tem nenhum lazer, louvando a Deus por sua 
benevolência nas suas vidas. 

II – CULTO NOS LARES: Evangelismo na casa dos 
irmãos Fábio e Patrícia, momento de crescimento 
espiritual e adoração ao nosso Deus. 

III – PEDIDO DE ORAÇÃO: Faremos uma viagem 
missionária para reconhecimento e revitalização 

de duas igrejas. Uma na cidade de Varzelândia no 
norte de Minas Gerais, e a outra em Belo Horizon-
te. Eu e Rosimere sairemos de Olinda/PE no dia 
01/12 e voltaremos dia 20/12/2021, de carro. São 
1.700km na estrada, na presença do nosso Deus. 
ORE por nós, para que o Senhor nos direcione para 
mais este desafio no nosso ministério. 

IV - PROJETO VEM ORAR: Idealizamos um projeto 
de oração interdenominacional e contínuo, por vá-
rios motivos.  Para a glória de Deus, temos visto 
milagres acontecendo através da oração dos san-
tos. 
Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá 
glória, por amor da tua misericórdia 
e da tua fidelidade. (Sl. 115-1)



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

cASAL nOtA 10

PROGRAMAÇãO IVn 2021 / 
LEItURA bÍbLIcA 2021

IVn - EbD - ESMERAnDO-SE nO FAZÊ-LO!   JUVEntUDE EM AÇãO 

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

15/11
Atos

10-12

16/11
Atos

13-15

17/11
Atos

16-18

18/11
Atos

19-21

19/11
Atos

22-24

20/11
Atos

25-28

21/11
Romanos
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. 

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

A Escola Bíblica Dominical tem um papel importante e fundamental na edificação, cres-
cimento espiritual, santificação e evangelização. Ela deve ser um centro de discipulado e 
envio. Como os apóstolos sentados aos pés do Mestre que, depois de ouvi-lo atentamen-
te, foram enviados em missão, assim acontece na Escola Bíblica Dominical. Assentamo-
nos para ouvir sobre o Reino, o amor do Pai, as bem-aventuranças, a prática da justiça. 
Somos enviados a oferecer e dar de graça o que de graça, e pela graça, recebemos. Na 
Escola Bíblica Dominical aprendemos a viver e a agir como discípulos, como quem apre-
ende a consciência de ser enviado ao mundo como o seu Mestre. Temos o privilégio de 
servirmos ao Senhor com todo o amor.  A nossa Escola Bíblica Dominical, tem sido uma 
extraordinária ferramenta na educação e construção de vidas. São várias classes que 
se reúnem objetivando tão somente o ensino bíblico com qualidade, dedicação, amor, 
oração e investimento nas vidas que são preciosas joias do Senhor. Temos várias clas-
ses, com faixas etárias diferentes, se reunindo para aprender os princípios da Palavra de 
Deus. Contamos com as orações da igreja e com o envolvimento de mais irmãos que são 
chamados para este importante ministério.  Algumas lindas imagens do último domingo: 

A Juventude Vida Nova segue com a agenda cheia de eventos, permi-
tindo que jovens e adolescentes estejam sempre juntos no amor do 
nosso Deus.
No dia 6, tivemos um encontro muito animado no Canada Christian 
College. O Sports Day contou com a presença de aproximadamente 
50 jovens jogando vôlei, basquete, futebol, tênis e ping pong. Foi um 
tempo cheio de alegria, animação e preciosa comunhão. Contamos 
ainda com participação de jovens visitantes que deixaram o evento 
ainda mais especial.
“Alegrem-se jovens, na sua mocidade! Seja feliz o seu coração, nos 
dias da sua juventude!” Eclesiastes 11.9


