
Semanal - 1092
16 de Janeiro de 2022

2365 St. Clair Ave. West  - Toronto ON, Canada, M6N 1K9  
Tel.416-766-5695 • 416-885-1016 • 647-991-1019    

www.vidanova.ca

CeleBRanDO
JeSUS 
O MESTRE POR 
EXCELÊNCIA  // PAG.2

Este é um ano especial para celebrar Jesus. 
Ele é tudo em todos. 

Ele foi o mais extraordinário de todos os 
mestres, o mestre por excelência



“Vós me chamais o Mestre e o Senhor e dizeis bem; porque eu o sou” 
(Jo 13.13). 

Este é um ano especial para celebrar Jesus. Ele é tudo em todos. Ele é 
o Alfa e o Ômega. Jesus foi chamado de mestre por seus seguidores e 
por seus inimigos. Ele chamou a si mesmo de mestre. Muito embora 
não tenha escrito nenhum livro, o mundo inteiro não teria espaço para 
guardar tudo o que Ele ensinou. Ele foi o mais extraordinário de to-
dos os mestres, o mestre por excelência. Muitos escritores renomados 
escreveram livros que lotam as bibliotecas, mas nenhum deles trans-
forma corações de pedra em corações de carne. Por maior que seja 
o escritor, ninguém pode ser comparado a Jesus. Ele disse: “Eu sou a 
verdade”. Ele veio para dar sua vida. Ele ensinava o que fazia e fazia o 
que ensinava. Ele tinha palavra e poder. Jesus, é o único mestre por 
excelência, por razões singulares. Vejamos:  

1. SEUS MÉTODOS - (Jo 13.13). 
Jesus ensinou com graça e beleza, com simplicidade e, também, com 
profundidade. Seus ensinos estavam ao alcance das pessoas mais sim-
ples e confundiam as pessoas mais experimentadas. Jesus usou va-
riados métodos e múltiplos recursos. Ele usou as coisas simples para 
esclarecer as verdades profundas. Jesus fez uso de figuras domésticas 
como sal, luz, fermento, água, fogo, para ensinar verdades eternas. Ele 
lançou mão de coisas terrenas para falar das celestiais. Ninguém ja-
mais falou como Ele. Suas palavras tinham eloquência e, também, po-
der. Suas palavras queimavam o coração, incendiavam a alma e abriam 
novos caminhos. 

2. SUA NATUREZA - (Jo 13.13). 
Ele tratou das verdades eternas. Ele tangeu os temas mais profundos, 
mais urgentes e mais necessários para a alma humana. Ele não falou 
daquilo que perece, mas do que permanece para sempre.  Jesus não 
veio apenas para ensinar acerca da verdade. Ele declarou: “Eu sou a 
verdade”. Ele veio não apenas para nos apontar o caminho, mas disse: 
“Eu sou o caminho”. Ele não veio apenas para nos ensinar um estilo 
de vida, ele disse: “Eu sou a vida”. A natureza dos seus ensinamentos 
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CeleBRanDO JeSUS - O meSTRe POR eXCelÊnCIa 

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.

se refere ao perfeito, eterno, imutável, invariável e incontestável. Jesus 
não é apenas o sacerdote perfeito, ele é também o sacrifício perfeito 
e o cordeiro substituto. Jesus não é apenas o rei que se fez servo, ele é 
também o Rei dos reis, diante de quem todo joelho se dobrará e toda 
língua confessará que Ele é o Senhor. Sua mensagem não visa apenas 
trazer conforto para esta vida, mas salvação, paz e segurança para a 
eternidade. 

3. SEU CARÁTER - (Jo 13.13). 
Jesus não foi apenas o maior de todos os mestres, ele é também o 
maior de todos os exemplos. Ninguém pôde acusá-lo de pecado. Dolo 
nenhum se achou em sua boca. Até mesmo seus inimigos tiveram que 
contratar testemunhas falsas para acusá-lo. Pilatos, antes de conde-
ná-lo à morte, reconheceu que não havia nele crime algum. Herodes, 
depois de examiná-lo constatou que não havia nada contra ele para o 
condenar. Até mesmo o ladrão da cruz, reconheceu que Jesus não tinha 
crime algum. A vida de Jesus era a base do seu ensino. Jesus mesmo 
chegou a dizer: “Aprendei de mim”. O apóstolo 
João chamou-o de Jesus Cristo, o Justo. As 
multidões o seguiam porque ele ensinava 
como quem tem autoridade. Suas pala-
vras eram poderosas e suas obras reves-
tidas de poder.                                                                     

DIVUlGanDO O ReInO aTRaVÉS Da IVn
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 carro e muitos outros.  
Seu envolvimento muito contribuirá para o sucesso da obra de Deus, realizada 
através da IVN. 

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.

aGenDa GeRal aS nOSSaS CeleBRaÇÕeS

Segunda a Sexta-feira

Segunda e Quarta-feira

Sexta-feira

Domingo

eSCalaS

Aniversariantes

Diaconal

Transmissão/Letra

JANEIRO Semana 16 a 22
QUARTA:  Glauco, Alexandre 
SEXTA:  Lucas, Willian
DOMINGO
5:30pm: Willian, Glauco
7:30pm:   Tallyzia, Alexandre

JANEIRO Semana 23 A 29
QUARTA:   Felipe, Janessa
SEXTA:  Euler, Marcelão
DOMINGO
5:30pm: Edivânio, Janessa
7:30pm:   Marcelão, Filipe

Janeiro
16-Domingo/2 Cultos – Lucas/Mateus 
19-Quarta/7:30Pm – Lincoln/André 
21-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 | OBeDIÊnCIa e GeneROSIDaDe!         
(donation@vidanova.ca) 

6:15 am - Oração Manhã com Jesus

7:30 pm - Oração no templo

7:30 pm - Oração no templo

IVn - eDB - 2022 eDUCanDO 

na PalaVRa!  
Os ministradores têm se dedicado com esmero na preparação pesso-
al, intelectual, espiritual e, especialmente, orando por cada aluno para 
que todos sejam revestidos com poder para testemunhar de Jesus. 

Algumas lindas imagens do último domingo: 

FelIZ anIVeRSÁRIO!
eSTamOS nOS PRePaRanDO PaRa 
COmemORaR maIS Um anIVeRSÁRIO Da IVn 
Com a graça de Deus, nos dias 11 a 13 de fevereiro, 
estaremos nos reunindo para celebrar Jesus  pelos 
grandes feitos e grandes milagres operados por Ele em 
nossas vidas.  
O nosso pregador será o Pr. Hernandes Dias Lopes! 
Oremos para que tenhamos um tempo mais que espe-
cial de crescimento em Cristo Jesus. 



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!
PROGRama De leITURa 

BÍBlICa 2022

lenDO e aPRenDenDO!  Perguntas Interessantes sobre a leitura da Bíblia da Semana        

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

17/01
Gênesis
47-50

18/01
Êxodo
01-03

19/01
Êxodo
04-06

20/01
Êxodo
07-09

21/01
Êxodo
10-12

22/01
Êxodo
13-15

23/01
Êxodo
16-18

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.   

PRELIMINARY SCHEDULE 
2:00-2:30pm Welcome, Prayer, Icebreaker, Speaker Introduction 
2:30-3:00pm First round of topics 
3:00-3:30pm 1st Q&A 
3:30-4:00pm Coffee Break 
4:00-5:00pm Second round of topics 
5:00-5:45pm 2nd Q&A 
5:45-6:00pm Prayer requests + Worship, Closing 
(2 songs: Shine Your Light by Nichole Nordeman + 1 TBD) 

*Semana #1 *
1. Por que depois do sétimo dia, após ter criado tudo, não havia brotado ne-

nhum arbusto sobre a terra e nenhuma erva do campo tinha ainda cresci-
do? Gênesis 2:5

2. Por que Adão deu à sua mulher o nome de Eva? Gênesis 3:20
3. Quantos anos tinha Lameque quando gerou seu primeiro filho? Gên. 5:28
4. Quem deu origem aos petrusitas? Gênesis 10:13,14
5. O que trouxe Melquisedeque quando abençoou Abraão? Gênesis 14:18
6. O que Deus declarou a Abraão após seu aniversário 99 anos? Gênesis 17:1-3
7. A quem Deus declarou: “Vais morrer por causa da mulher que tomaste, por-

quanto ela é mulher casada.” Gênesis 20:3

*Semana #2 *
1. Qual o nome que Abraão deu ao monte onde viu atrás de si um Carneiro 

preso pelos chifres entre os arbustos? Gênesis 22:13
2. Quantas nações estação no ventre de Raquel? Gênesis 25:23
3. Qual era o nome da neta de Abraão que casou-se com Esaú? Gênesis 28:9
4. Face de Deus foi o nome dado por Jaco a qual lugar? Gênesis 32:30
5. Quem foi conversar com Jaco acerca de Diná? Gênesis 34:6
6. Quem amava mais José do que todos os seus outros irmãos? Gênesis 37:3
7. 7. Onde o rei do Egito sonhou que estava? Gênesis 41:1

*Semana #3 *
1. O que José mandou ao servo administrador depositar na boca da saca de 

cereal de seu irmão mais moço?
2. Ao emigrar para o Egito, qual foi o primeiro lugar que Israel parou para ofe-

recer sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai? Gênesis 46:1
3. Qual cidade das terras de Canaã Deus apareceu a Israel e o abençoou?
4. Qual o nome do campo onde ficava a caverna a qual sepultaram o pai de 

José? Gênesis 50:13
5. De qual tribo era o pai de Moisés? Êxodo 2:1
6. Na segunda praga, Deus ordenou Moisés que dissesse a Arão que este desse 

a mão com o cajado sobre algum lugar. Que lugar era 
esse? Êxodo 8:5

7. Na sexta praga, Deus disse a Moisés e Arão 
para que apanhasse com as mãos alguma 
coisa. O que era? Êxodo 9:8

Um PROGRama maIS 
QUe eSPeCIal 
FIQUe POR DenTRO!  
SERIES: Let’s Talk                                                
January 22, 2022  - Saturday 
2:00pm – 6:00pm 
Pastor Dwayne Cline 
IVN – 2365 St. Clair Ave West, Toronto

CITY ON A HILL 
“You are the light of the world. A city that is set on a hill cannot 
be hidden.” Matthew 5:14 
How to talk about Jesus in my University/College? 
What are the conflicts/challenges I may face? 
What is prohibited, allowed and ‘grey area’ in the Canadian 
Culture? 
Suggested topics: Different religions; cultural diversity; homo-
sexuality; drugs; free will; sex before marriage

Pastor Bruno Ferreira

Aconteceu no dia 15 o nosso primeiro encontro de casais nota 10. Um tempo especial de minis-
tração, comunhão, oração, aprendizado e crescimento. Louvamos a Deus pela vida de todos os 
irmãos que participaram. Registramos a nossa gratidão pela vida do Pr. Cleydemir que nos aben-
çoou com a ministração da Palavra. Também agradecemos por estar conosco hoje nos dois cultos. 

Um enCOnTRO 
maRCanTe! 


