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O NOME SOBRE TODO
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Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos
reis, o Soberano dos reis da terra
Nele vivemos, nos movemos e existimos
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JESUS, O NOME SOBRE TODO O NOME

“Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o libertar os cativos (Lc 10.17). Há poder no nome de Jesus para termos nossas
orações respondidas (Jo 16.23). O nome de Jesus é o centro das Escrituras.
nome que está acima de todo nome” (Fp 2.9).
O nome de uma pessoa é sua maior identidade. O nome representa a personalidade, o caráter e a missão de uma pessoa. Recebe-se um grande nome
por herança, doação e conquista. Jesus tem o nome sobre todo o nome por
essas três razões. O nome de Jesus é conhecido no céu, na terra e no inferno.
Anjos, homens e demônios se curvam diante de sua majestade. Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Soberano dos reis da terra. Nele vivemos,
nos movemos e existimos. Ele é a nossa vida, a nossa paz, a nossa alegria, a
nossa herança, a nossa justiça, a nossa salvação.
Em primeiro lugar, Jesus herdou o maior de todos os nomes (Hb 1.4). Jesus
é a exata expressão do ser de Deus, o resplendor máximo da sua glória, o
herdeiro de todas as coisas. Por isso, herdou mais excelente nome do que os
anjos e foi exaltado acima de todos os seres celestiais. Ele está entronizado
acima dos querubins. Diante dele até os serafins cobrem o rosto. Ele é o Rei
da glória e diante de sua majestade todo o universo se curva. Jesus é tudo em
todos. Ele é o centro da eternidade e da história. Ele é o agente da criação, o
sustentador do universo, o regente que governa os destinos da história e faz
todas as coisas conforme o conselho de sua vontade. Não há nenhum nome
que se compare ao nome de Jesus. Nenhum nome que esteja acima do nome
de Jesus. Esse nome ele herdou do Pai.
Em segundo lugar, Jesus recebeu por doação o maior de todos os nomes (Fp
2.9-11). Pelo fato de o Rei da glória ter se tornado servo e se humilhado até
à morte e morte de cruz, Deus Pai o exaltou sobremaneira, acima de todo
nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e
debaixo da terra e toda língua confesse que Jesus é o Senhor para a glória de
Deus Pai. Não há salvação fora do nome de Jesus. Ele recebeu esse porque é
o Salvador do seu povo (Mt 1.21). Não há nenhum outro nome dado entre os
homens pelo qual importa que sejamos salvos (At 4.12). Há poder no nome
de Jesus para curar os enfermos (At 3.6). Há poder no nome de Jesus para

Jesus é o Alfa e o Ômega. Ele é o Maravilhoso Conselheiro, o Deus forte, o Pai
da eternidade e o Príncipe da paz. Jesus é Verbo eterno, o Emanuel, o Pão da
vida, a Luz do mundo, a Porta das ovelhas, o Bom Pastor, a Ressurreição e a
Vida, o Caminho, e a Verdade e a Vida, a Videira Verdadeira. Ele é o que esteve morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos. Ele é o Salvador, o Messias
e o Senhor. Diante de seu nome reis e vassalos, ateus e religiosos, ricos e pobres, doutores e analfabetos, anjos, homens e demônios precisam se curvar.
Seu nome está acima de todo nome que se possa referir no céu e na terra!
Em terceiro lugar, Jesus recebeu o maior de todos os nomes por conquista (Cl
2.15). Jesus triunfou sobre os principados e potestades na cruz, despojando
-os e decretando sua consumada derrota. Foi na cruz que Jesus esmagou a
cabeça da serpente. Foi na cruz que Jesus arrancou a armadura do valente e
o expôs ao desprezo. Jesus venceu o diabo, a morte e o pecado. Ressuscitou
triunfantemente, ascendeu ao céu e foi entronizado com glória e majestade,
acima de todo principado e potestade. Ele tem as chaves da morte e do inferno. Jesus tem todo o poder e toda autoridade no céu e na terra.
Ele
tem o livro da história em suas onipotentes mãos. Em breve,
ele voltará com grande poder e glória para julgar as nações.
Então, ele calcará aos pés todos os seus inimigos e todos os
reinos do mundo serão do Senhor e do seu Cristo e ele
reinará pelos séculos dos séculos. O universo inteiro se
ajoelhará para dizer: “Ao que está assentado no trono
e ao Cordeiro seja o louvor, e a honra, e a glória e o
domínio pelos séculos dos séculos”. Então, depositaremos aos seus pés nossas coroas e o servi- Pr. Hernandes
Dias Lopes
remos por toda a eternidade!
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 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 convidado a ofertar para que as crianças
sejam alimentadas, vestidas, calçadas e tenham um Natal diferente e
com a bênção do Jesus do Natal!

2021 - EXAMINANDO AS ESCRITURAS

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 vermos se as coisas são de fato assim.
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VIRADA DE ANO!

Estamos nos aproximando do 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!
No dia 31 de dezembro, às 10pm, com a graça de
Deus, estaremos reunidos para a nossa celebração de fim de ano. Vamos receber o novo ano
na presença do Senhor. Preparemo-nos para a
grande festa!

ESCALAS
Diaconal

DEZEMBRO UM MÊS PARA AGRADECER

Estamos aguardando em Deus o retorno

“Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai,
em nome de nosso Senhor Jesus Cristo” Efésios 6:20.
“Sede agradecidos”. “Em tudo dai graças porque esta é
a vontade de Deus”.
Somos convocados a sermos sempre agradecidos por
tudo. Deus nos tem dado tudo que precisamos para
vivermos vida feliz e completa nEle. Em Cristo podemos, sim, ser gratos por tudo. Estamos no fim de mais
um ano. Temos que olhar para os dias que se passaram
e agradecer por todas as bençãos que o Pai nos concedeu em Cristo Jesus: Vida, saúde, família, trabalho,
alimento, habitação, bens materiais, transporte, estudo, educação, amigos, igreja, amizade, cuidado, amor,
perdão, uma lista inumerável!

DEZEMBRO Semana 12 a 18
QUARTA: Edivânio, Euler
SEXTA: Felipe, Marcelão
DOMINGO
5:30pm: Janessa, Felipe
7:30pm: Euler, Edivânio

O mais importante de tudo para dar graças é reconhecer que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Senhor, por isso temos que ser gratos sempre pelo completo investimento das riquezas insondáveis do Senhor
em nossas vidas. Precisamos refletir demoradamente,
reconhecer conscientemente e viver agradecidamente.
Deus nos tem chamado para vivermos com os corações
tomados de louvor, gratidão e celebração. Faça a sua
lista e apresente-a a Deus. Ser grato é ser parecido com
Jesus que, mesmo na cruz, disse: “Nas tuas mãos entrego o meu espírito”. Viva dessa forma, seja um canal
de bênçãos, seja agradecido, e devolva ao verdadeiro
dono o que de mais precioso Ele nos deu - o sopro de
vida. Vamos encher o céu de gratidão!

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

Tradução

DEZEMBRO Semana 19 a 25
QUARTA: Tallyzia, Alexandre
SEXTA: Willian, Glauco
DOMINGO
5:30pm: Willian, Alexandre
7:30pm: Tallyzia, Lucas

Culto Infantil

Estamos aguardando em Deus o retorno

ANIVERSARIANTES

13 - Eduarda Gonçalves 647-901-3125
14 - Xerma/Kassia 647-717-7539
14 - Marcos e Paloma 905-616-7007
15 - Alan/Silma 416-828-9348
15 - Antonio Edilson/Joseane 437-984-2630
15 - Andrew Rodrigues Nto. 647-760-2503
16 - Daisy Dias 416-788-1371
17 - Leonardo Souza 416-564-7180
17 - Naara Ferreira Melo
17 - William Dias 416-970-1716
17 - Clair Ramos Chiappim 647-949-5430
18 - Palmira / Manuel 416-844-8120
18 - Elizabete Santos 416-769-5985
18 - Fábio Roberto e Marta 416-909-1774
18 - Nicole Galvão Varela 647-675-3701
19 - Jennifer 647-528-7270
19 - Breno Fialho e Dailane 647-550-6704

AGENDA SEMANAL
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!

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.

DÍZIMOS E OFERTAS | BENÇÃOS SACUDIDAS!
(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”.

NATAL NÃO É APENAS
FESTA - NATAL É AMOR!

Natal é Jesus Cristo, o nosso Senhor!

Natal - nasceu o nosso redentor! Lamentavelmente, para muitos, o
natal é só festa, passeios, presentes, comilança, consumismo, etc.
Mas o Natal é uma festa cristã e não, pagã. Natal não é presente do
homem para o homem, é presente de Deus para o homem. Natal não
é a festa do consumismo, é a festa da graça. Natal não é festa terrena,
é festa celestial. Natal é a festa da salvação. “Não temais, eis que vos
trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo: é que
hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor”
(Lc 2.11). Natal é a boa nova do nascimento de Jesus. É o cumprimento de um plano traçado na eternidade. É a consumação da mensagem
dos profetas. É a realização da expectativa do povo de Deus. Natal é a
encarnação do Verbo de Deus. É Deus vestindo pele humana. Natal é
Deus se fazendo homem e o eterno entrando no tempo. Natal é Jesus
sendo apresentado como o Salvador do mundo, o Messias prometido,
o Senhor soberano do universo. Quando essa mensagem foi proclamada, os céus se cobriram de anjos, que cantaram: “Glórias a Deus
nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem ele quer
bem” (Lc 2.14). O verdadeiro Natal traz glória a Deus no céu e paz na
terra entre os homens. Natal é boa nova de grande alegria para todo
o povo. O verdadeiro Natal foi celebrado com efusiva alegria no céu e
na terra. Natal é Jesus sendo reconhecido, recebido, amado, celebrado e anunciado ente todas as nações e povos da terra. Natal é amor
de Cristo Jesus, o nosso Senhor! Celebremos o Natal de Jesus, o único
que deu a sua vida na cruz para nos salvar, nos fazer feliz e nos levar
para morar com Ele no céu, eternamente. Natal é Jesus presente em
nossos corações. Celebremos Jesus!

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.

IVN - EBD - EDUCANDO NA PALAVRA!

A EBD é uma agência de ensino do Reino de Deus. O livro texto da EBD é a Palavra de
Deus. As mesmas verdades são ensinadas em todas as classes para todas as idades. A
Bíblia é o livro dos livros: o livro mais lido, mais amado, mais publicado, mais comentado
e mais difundido de toda a história da literatura universal. Além de ser uma agência
de ensino, a EBD é, também, um instrumento poderoso de evangelização. Por meio do
ensino das Escrituras muitas pessoas têm vindo ao conhecimento salvador de Cristo e
sido transformadas pelo poder do Espírito Santo. Temos visto muitos indivíduos sendo
resgatados das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus, deste mundo tenebroso para o glorioso reino de Cristo. Os desafios são imensos, o campo é vasto, as portas
estão abertas, os obreiros são poucos e a seara é grande. É tempo de repassarmos aos
outros, o que temos recebido. É tempo de nos levantarmos, munidos de um profundo
senso de urgência para fazermos a obra de Deus enquanto é dia, pois a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Que Deus nos ajude a continuarmos tendo uma EBD viva,
dinâmica e operosa, que informa, transforma e treina pessoas para fazer a obra de Deus!
Algumas lindas imagens do último domingo:

CASAL NOTA 10

Este ministério na Vida Nova tem sua mais elevada importância.
Estamos investindo nos casais para que formem famílias fortes
e, consequentemente, uma igreja poderosa. Oremos pelos casais
para que sejam fortalecidos na força do poder do Senhor. Deus
criou o homem e a mulher para viverem em união e comunhão.

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
13/12
I Timóteo
01-06
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TER
14/12
Tito
Filemon

QUA

QUI

SEX

SAB

DOM

15/12
Hebreus
01-04

16/12
Hebreus
05-07

17/12
Hebreus
08-10

18/12
Hebreus
11-13

12/12
Tiago
01-05

