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Celebrai com júbilo ao Senhor, apresentai-
vos diante dele com cânticos

É imperativo! Celebrar ao que está sentado no 
trono é uma ordem divina



O Salmista diz: “Celebrai com júbilo ao Senhor, apresentai-vos diante 
dele com cânticos, e entrai por suas portas com ações de graças” Sal-
mo 100. 
Este salmo é imperativo! Celebrar ao que está sentado no trono é uma 
ordem divina. Temos que obedecer com alegria, júbilo, prazer, conten-
tamento, e explosão de coração, cheios do poder do Espírito Santo. 
Quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja, todos ficaram cheios. 
Eles perseveravam na doutrina, comunhão, no partir do pão, no temor, 
na perseverança. Eles tinham tudo em comum, e tudo faziam com ale-
gria e louvores a Deus. 

a ORIGem Da CeleBRaÇÃO
Salmo 40:3a, está escrito: “Ele me pôs nos lábios um novo cântico”. Ce-
lebramos Jesus porque Ele fez, faz e fará tudo por nós. Todas as coisas 
originaram dele, por Ele e para Ele. Jesus é o canal pelo qual recebe-
mos toda boa dádiva e todo dom perfeito. Somente através dele toda 
a nossa oferta, serviço, ministério e louvor podem chegar ao trono de 
Deus. Jesus recebe a nossa celebração, santifica-a e apresenta ao Pai 
como um cheiro suave. Temos um ano todinho para celebrar inten-
samente ao nosso Senhor Jesus que nos salvou e nos deu o Espírito 
Santo para nos santificar, animar, fortalecer e capacitar para celebrá-lo 
com alegria. 

a FInalIDaDe Da CeleBRaÇÃO
Salmo 40:3b, “Um hino de louvor ao nosso Deus”. Toda celebração 
tem sua finalidade precípua, fundamental, importante, necessária, 
tão somente focada em Deus. “Celebrai com Júbilo ao Senhor,” não é 
apenas cantar da boca para fora, muito menos para impressionar pes-
soas, nem para se apresentar ou representar. Celebração vem de um 
coração transformado pela graça e amor do Senhor. Toda celebração 
tem uma única finalidade: a glória de Deus. Fomos criados para glorifi-

PASTORES

PRESBÍTEROS

DIÁCONOS

MISSIONÁRIOS

Ceny Tavares - Senior Pastor | Bruno Ferreira - Assistent Pastor
Victor Queiroz - Music Ministry

Francisco Saraiva
Gildo Vieira
Lincoln de Paula
Nilton Barbosa
Sérgio Vasconcelos
Valdo Berbert
Xermã Palmares

Brasil:
Casa Maria e Marta/Edméia Williams
Jones Cruz/Rosimeire Jocimar
Rossana/Ronaldo Lindório

Canadá
Carlos e Meire (Edmonton)

Romênia:
Irene e Kristnel

Niger:
Michel Lucena, Woba, Boukari,
Harouna Timegou, Omar e Paul

Alexandre Nunes
Edivânio Ferreira
Felipe Armani
Euler Ataíde
Glauco Aguiar
Janessa Scardelai
Lucas Ribeiro
Marcelo de Lima
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.

2021 - EXAMINANDO AS ESCRITURAS

Tema DeSTe anO - CeleBRanDO JeSUS! 
car ao Senhor, somos servos para servir ao Senhor com alegria, somos 
discípulos! “Queira vivamos, queira morramos somos do Senhor”.  Em 
todo tempo, enquanto houver fôlego em mim, sempre haverá um can-
to ao meu Senhor e Salvador.   

OS ReSUlTaDOS Da CeleBRaÇÃO
Salmo 40:3c, “Muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Se-
nhor”.  O nosso grande objetivo neste ano é celebrar Jesus por tudo 
que Ele nos tem feito, para que todos sejam transformados pelo poder 
do Espírito Santo. Somente o Espírito convence do pecado, da justiça e 
do juízo. Estamos presentes em Toronto. Somos presente de Deus para 
este mundo. IVN foi plantada aqui para abençoar todos os povos da 
terra. São muitas nações representadas nesta cidade. Os nossos filhos 
tem contato com diversas culturas. Trabalhamos com pessoas de dife-
rentes nações. Temos oportunidades ímpares. Por isso tudo, e muito 
mais, celebramos Jesus que nos tem revestido de poder para testemu-
nharmos da sua graça. Celebramos Jesus por todos estes anos fazendo 
a sua obra, no poder do Espírito, neste mundo. Com 
a graça de Deus, cada mês, teremos uma cele-
bração especial ao único JESUS que é digno 
de toda honra, glória e louvor. Vamos jun-
tos de joelhos diante do Pai. 

InICIanDO O anO De JOelHOS aRRanCaDa De ORaÇÃO 

CeIa DO SenHOR! 
Com a graça de Deus, neste ano vamos celebrar Jesus, em oração. Todas as 
primeiras semanas do mês teremos a nossa arrancada de oração.  São sete 
dias de clamor para um ano de vitória na presença do Senhor. Todos estão 
convocados a arregaçarem as mangas, dobrar os joelhos, abrir a boca para falar 
com Deus, na certeza de encontrar a resposta! Todos estão convocados a orar 
conosco no templo. Quem não puder vir ao templo, ore onde estiver, mas ore 
e busque aquele que pode operar maravilhas e milagres. 

Estamos reunidos neste dia para termos a nossa primeira ceia de 2022. 
Um tempo especial de vivenciarmos o que Deus tem preparado para 
os seus filhos. Comer do pão e beber do cálice tem implicações espi-
rituais que nos levam aos patamares mais elevados com o Senhor. A 
mesa do Senhor nos aponta para a eternidade com Ele. 

Pastor Ceny Tavares
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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.

7:30 pm - Oração no templo

aGenDa GeRal aS nOSSaS CeleBRaÇÕeS

Segunda a Sexta-feira

Segunda, Quarta, 
Quinta, Sexta e Sábado

Domingo

eSCalaS

Aniversariantes

Diaconal

Transmissão/Letra

JANEIRO Semana 2 a 8
QUARTA:  Willian, Alexandre 
SEXTA:  Lucas, Tallyzia
DOMINGO
5:30pm: Willian, Alexandre
7:30pm:   Lucas, Glauco

JANEIRO Semana 9 a 15
QUARTA:  Marcelão, Euler 
SEXTA:   Felipe, Janessa
DOMINGO
5:30pm: Janessa, Filipe
7:30pm:   Euler, Marcelão

JANEIRO
02 - Domingo/2Cultos -  Marlon /Maria 
05 - Quarta/7:30pm - Lincoln/André 
07 - Sexta/7:30pm - Felipe/João

5:30 pm
EBD  - 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 | PRInCÍPIOS aBenÇOaDOReS    
(donation@vidanova.ca) 

DIVUlGanDO O ReInO aTRaVÉS Da IVn

nOVOS memBROS! Bem VInDOS!naSCImenTO

IVn - eDB - 2022 CeleBRanDO JeSUS! 

Temos muitos materiais novos para divulgação da Igreja de Cristo. Ela 
está presente nesta terra para ser canal de bênçãos.  Temos camisetas,  
blusas de frio, bonés, canetas, capinha para celular, adesivos para car-
ro e muitos outros.  Seu envolvimento muito contribuirá para o suces-
so da obra de Deus, realizada através da IVN. 

Thomas Cajueiro, filho dos irmãos 
Cristian e Crislene, nasceu no dia 
30, às 3:37am, com 47 cm e medin-
do 2.650kg. Todos bem! “Herança 
do Senhor são os filhos”.  Parabéns!  

• Rômulo Carlos Castro Lopes
• Kátia Ramos Lopes
• Giovanna Carla Ramos Lopes
• Antonio Carlos Ribeiro dos Santos 
• Priscila Rodrigues de Lima Ribeiro
• Gustavo Lima Ribeiro

A Escola Bíblica Dominical não é apenas uma 
agência de ensino, mas, também, um instru-
mento poderoso de evangelização. Por meio do 
ensino das Escrituras muitas pessoas têm vindo 
ao conhecimento salvador Jesus Cristo e sido 
transformadas pelo poder do Espírito Santo. Te-
mos visto muitos indivíduos sendo resgatados 
das trevas para a luz, da potestade de Satanás 
para Deus, deste mundo tenebroso para o glo-
rioso reino de Cristo. Um instrumento poderoso 
de informação e transformação de pessoas que 
andam com Deus e querem seguir mais de perto 
o caminho da santificação. 

6:15 am - Oração Manhã com Jesus

Algumas lindas imagens do último domingo: 



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

PROGRama De leITURa 

BÍBlICa 2022

RelaTÓRIO mISSIOnÁRIO PaRa a IVn VIDa nOVa ReSPIRa 
mISSÕeS O anO InTeIRO! 

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

03/01
Gênesis
07-08

04/01
Gênesis
09-11

05/01
Gênesis
12-14

06/01
Gênesis
15-17

07/01
Gênesis
18-20

08/01
Gênesis
21-23

09/01
Gênesis
24-26

TER QUA QUI SEX SAB DOM

O nosso programa de leitura Bíblica já 
está pronto. Pegue o seu e leve quantos 
quiser para desafiar outros a lerem a Pa-
lavra de Deus. “Examinar as Escrituras é 
uma ordem divina. Temos que obede-
cer! Vamos continuar lendo a Palavra de 
Deus para o nosso crescimento e edifica-
ção no Senhor.   

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.

“Elevo os meus olhos para os montes; de onde me vem o socorro? O meu 
socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Salmos 121:1. 2”.
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 depositada neste dia 23/12/2021. 
No valor de 2.170,00. Que o SENHOR DEUS realize os desejos dos seus cora-
ções a cada dia!

MÊS DE DEZEMBRO / 2021: 
Relatório da viagem missionária para Norte de Minas Gerais, Montes Claros; 
Varzelândia; Itacarambi; Januária; Pirapora; Senador Mordetisno Gonçalves; 
Fabião I; Fabião II; Ibiracatu; Bonança.
Chegamos em Montes Claros no dia 2 de Dezembro. No dia seguinte, fomos 
para a cidade de Varzelândia, permanecendo por dias, conhecendo a igreja 
Varzelândia, e suas duas congregações, na cidade de Ibiracatu e  Bonança. 
Palestrando sobre missões, testemunhando sobre o amor de Deus, nas nossas 
vidas; Juntos com os pastores: Ceny Tavares, Bruno Ferreira, Oficiais, todos 
membros da minha igreja Vida Nova, desde o início da caminhada está co-
nosco na visão missionária, nos sustentando e orando por nossas vidas! Tive-
mos a oportunidade de estar ministrando o  curso de revitalização de igreja, 
Evangelismo pessoal e urbano; discipulado para os membros  desta localidade 
Cristã. Retornamos no dia 10 para Montes Claros, para conhecer as demais 
cidades, entre os dias 13 e 16 conhecemos a demais igrejas da associação 
AMEM. No dia 16, retornamos para Montes Claros. No dia 18  participamos da 
assembleia da associação AMEM, na mesma a me foi dada a oportunidade de 
trazer a mensagem da parte de Deus, para todos irmãos da associação.  Retor-
namos para Olinda em Pernambuco, no dia 19 e chegamos 
no dia 20, a boa mão do Senhor Deus, nos trouxe de volta 
para nossa casa. 
Agradecemos aos irmãos pela visão missionária e as ora-
ções e contribuições para essa viagem missionária. 

NIGER - ÁFRICA UMA - COMPRA DO TERRENO / 
CONSTRUÇÃO / CADEIRAS
“Grande  e extensa é a obra do Senhor” 
Vida Nova está presentes em muitas frentes missionárias. Glórias a 
Deus por tudo! Especialmente no Niger, onde estamos sustentado, 
mensalmente, famílias inteiras de missionários, por vários anos, te-
mos a grata alegria de louvar a Deus pelo privilégio de compramos 
o terreno, construirmos o templo e comprar as cadeiras para que o 
povo de Deus continue sendo edificado na palavra, e salvando vidas 
pela pregação do Evangelho e testemunho da verdade.  Algumas ima-
gens emocionantes!  

Pastor Jones e 
missionária: Rosimere


