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“Eis o Cordeiro de Deus que tira o 
pecado do mundo”

É tempo de celebrar o Cordeiro de Deus! 
É tempo de celebrar Jesus! 



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

JORnaDa De ORaÇÃO TemPO De InTeRCeSSÃO! 
Estamos concluindo hoje a nossa maravilhosa jornada de oração. Uma 
semana toda na presença do Senhor! Foram dias que enchemos as 
taças de Deus com as nossas orações dos santos.  Agora é só aguardar 
a bênção chegar! Lindas imagens! 

“No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: 
Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo” (Jo 1.29). 

Em Gênesis 3:15, está a infalível promessa de que Jesus viria para 
esmagar a cabeça da serpente. Desde a eternidade, o Cordeiro 
de Deus, perfeito, imaculado, único substituto foi providenciado 
por Deus para tirar o pecado do mundo. Ele é suficiente para uma 
pessoa (Gn 22), para uma família (Ex 12), para uma nação (Is 53) 
e para o mundo inteiro (Jo 1.29). Neste mês que celebramos a 
Páscoa, destaco aqui lições valiosas para uma reflexão a respeito 
da Páscoa. Vejamos: 

1. O PECADO
Desde a queda no Éden, através dos nossos primeiros pais, toda 
a raça humana foi infectada com as consequências danosas e 
desastrosas do pecado. O Salmista diz: “Eu nasci na iniquidade 
e em pecado me concebeu minha mãe” Salmo 51:5.  Por um só 
homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, por-
que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há 
homem que não peque. O pecado atingiu todos os homens, de 
todas as raças, de todos os lugares, de todos os tempos. O pecado 
é a tragédia mais terrível que afasta o homem da doce presen-
ça de Deus. O pecado cria os piores abismos entre o homem e 
Deus, bem como do seu semelhante: ódios, assassinatos, raptos, 
prostituição, egoísmo, avareza, arrogância, ingratidão, violência, 
ganância, orgulho, egolatria, glutonaria, idolatria, feitiçaria, cruel-
dade e malignidade. O pecado gera a morte. O pecado endurece 
o coração, cega os olhos, atrofia os ossos, emperra o caminhar, 
cria inimizades e separa o homem de Deus. O pecado vem no em-
brulho de presente, com linda aparência, mas o que tem dentro é 
veneno mortífero. O pecado escraviza, separa e mata.  O pecado 
sempre levará o homem mais longe do que gostaria de ir, retê-lo-á 
por mais tempo do que gostaria de ficar e custará a ele um preço 
mais alto do que gostaria de pagar. 
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Pastor Ceny Tavares

2. O CORDEIRO
João Batista, o precursor do Messias, apontou para Jesus e decla-
rou: “Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo”. O san-
gue dos cordeiros não era suficiente para purificar pecados. Por 
isso, esses sacrifícios precisavam ser repetidos. O propósito deles, 
era apontar para o Cordeiro imaculado de Deus, que ofereceu a si 
mesmo, como o sacrifício perfeito e cabal. Jesus veio ao mundo 
para morrer pelos nossos pecados. Ele morreu e com seu sangue 
comprou para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo 
e nação. Ele foi o sacerdote e o sacrifício. Ele foi o ofertante e a 
oferta. Ele, sendo Deus, ofereceu um sacrifício de valor infinito. 
Sendo homem, estava habilitado a ser o nosso substituto. Na cruz, 
Jesus levou os nossos pecados, pagou a nossa dívida e cumpriu, 
de uma vez para sempre, as demandas da lei. A justiça divina foi 
satisfeita. Como nosso fiador, ele morreu pelos nossos pecados e 
ressuscitou para a nossa justificação. Jesus é o Cordeiro de Deus 
que tira o pecado do mundo. Só nele temos perdão e redenção. Só 
em seu nome há salvação. Por meio dele somos reconciliados com 
Deus e recebemos o dom da vida eterna. 

CONCLUSÃO
Temos que ler a Palavra de Deus, extraindo o que há de mais excelente 
e precioso para as nossas vidas. Temos que meditar nela como os cren-
tes bereanos que receberam a palavra com toda avidez, examinavam as 
Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim” Atos 
17:11. Temos que explicar e aplicar a palavra de 
Deus para que muitos creiam nela e recebam o 
Cordeiro de Deus que tira o pecado do mun-
do, se tornando filhos de Deus, herdeiros 
das promessas fiéis e verdadeiras. É tem-
po de celebrar o Cordeiro de Deus! É 
tempo de celebrar 
Jesus! Vamos cele-
brar a Páscoa cristã! 
Vamos abandonar a 
vida pagã!                                                                    
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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

Quarta-feira

Sexta-feira 

Domingo

eSCalaS

Aniversariantes

Diaconal

Transmissão/Letra

AbRIL Semana 10 a 16
QUARTA: Tallyzia, Alexandre 
SEXTA:  Willian, Glauco
DOMINGO
5:30pm:  Willian, Alexandre
7:30pm:   Tallyzia, Lucas

AbRIL Semana 17 a 23
QUARTA:  Marcelão, Felipe
SEXTA:  Euler, Edivânio
DOMINGO
5:30pm:   Felipe, Marcelão
7:30pm:   Janessa, Edivânio

Abril
13 - Quarta/7:30Pm -  Lincoln/André 
15 - Sexta/7:30Pm - Felipe/João
17 - Domingo/2Cultos-  Caio/Pedro

5:30 pm
EBD  - CULTO PARA OS PAIS 

7:30 pm
CELEBRAÇÃO 
TODOS NA CASA DO SENHORA PRA UM TEMPO
MAIS QUE ESPECIAL

DÍZImOS e OFeRTaS | PRInCÍPIOS eTeRnOS!         
(donation@vidanova.ca) 

6:15 am - Oração Manhã com Jesus

7:30 pm - ACADEMIA BÍBLICA
Venham para a Casa do Senhor!

7:30 pm - SEXTA DA VITÓRIA
                  ESTUDO BÍBLICO DOS JOVENS
                  E ADOLESCENTES

IVn - eBD eSmeRanDO-Se nO FaZÊ-lO! 

VIDa nOVa  
aTUanTe e ReleVanTe

A nossa Escola Bíblica Dominical da IVN tem um compromisso inarredável com o Reino de 
Deus e investe pesado no ensino da Palavra Viva do Senhor. Temos alcançado muitas vidas, 
e famílias. Temos um time de irmãos que se dedicam com zelo e esmero em fazer o melhor 
possível para ajudar a todos no processo de crescimento espiritual. 

10 - Josimara Karla da Silva 416-835-7065
10 - Victor Queiroz 647-705-4813
10 - Pauline de Santana 416-833-9291 
11 - Mª Cristina Fonseca 416-234-2955
11 - Igor Modolo Nogueira 647-328-8636
12 - Mariana Sarzedo 416-294-5738
12 - Maria Clara Albuquerque 416-553-6804
12 - Wendel Dias Pereira 647-939-8086 
13 - Lucas Rodrigues Santos 416-708-6847
13 - Paulo Afonso 416-871-3604 
14 - Bryan Pereira dos Santos 647-706-5780 
14 - Eldonor Silva 647-271-1414
15 - Tiene/Nilton 416-762-3207
15 - Poliana Rodrigues 647-574-3427
15 - Helena Rodrigues Miranda 416-857-9730
17 - Andréa Cristina  Burgos 647-385-7230
17 - Joao Vitor de Almeida 416-832-5373
17 - Alysson



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 Luís, André (filho 
da Celeste), Antônio Hélio (primo do Pr. Bruno), Eldonor Silva, Elza da 
Silveira (Tia da Eva), Eufrozina, Jena (amiga da Jaqueline), Eni (vó do Pr. 
Bruno, Paulo Aguiar (sobrinho da Palmira), Manuel Sousa, Derli Ama-
ral (mãe de Daiane Amaral), Miriam Cardoso (mãe da Daisy), Alvaci 
Garcia (mãe do Edivânio), Mara, Mark (amigo da Marina), Maria Rita 
(sobrinha do Roberto), Arthur, Zinho e Sofia. 
“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! lenDO a BÍBlIa 
TODa em 2022

leIa a BÍBlIa e RePOnDa eSTaS PeRGUnTaS: Semana #14 RelaTÓRIO mISSIOnÁRIO
mÊS De maRÇO 2022  

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

11/04
I Reis

13-15

12/04
I Reis

16-18

13/04
I Reis

19-22

14/04
II Reis

01-03

15/04
II Reis

 04-06

16/04
II Reis

07-09

17/04
II Reis

10-12

TER QUA QUI SEX SAB DOM

Este projeto é muito mais que um plano 
de leitura bíblica anual. É um contato di-
ário, permanente e persistente com toda 
a escritura que é viva e eficaz para o nos-
so sustento espiritual. O povo de Israel 
tinha que pegar o maná todos os dias. O 
nosso maná é a Palavra de Deus.   

Informamos que o depósito da parceria foi depositado neste dia 29/03/2022, 
no valor de 1.900,00. Que o SENHOR DEUS realize os desejos dos seus corações 
a cada dia! 
Estamos na missão de revitalização da igreja em Siriji na zona da mata de Per-
nambuco. A revitalização inclui a parte administrativa da igreja, incluindo toda a 
membresia e os departamentos da igreja, Escola Bíblica, cultos durante a sema-
na, treinamento de novos líderes e professores, discipulado para os congrega-
dos, implantação da visão missionária na igreja, cursos de diácono e presbitério 
para a igreja. A nossa missão é ir todo final de semana à Igreja em Siriji, que fica 
130 Km de Recife. 
PROJETO VEM ORAR: um projeto de oração interdenominacional por vários mo-
tivos, para glória a Deus! Temos visto milagres acontecendo através da oração 
dos santos. 
CULTO DE SANTA CEIA NA IEC SIRIJI NA ZONA DA MATA/PE -  No dia 03.
UNIÃO DAS MULHERES DA IGREJA EM SIRIJI – evan-
gelismo nas casas.
“Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá 
glória, por amor da tua misericórdia e da tua fideli-
dade” Sl. 115-1.

RESPONDA E CRESÇA!
1. Dos filhos de Davi, Absalão foi o que deu mais trabalho ao rei 

Davi. Qual foi o motivo da morte desse filho rebelde que Davi 
amava muito?  2 Samuel 18 

2. Os filisteus sempre foram inimigos de Israel. Enquanto reinava 
em Israel, Davi teve que combatê-los mais uma vez. Qual era 
o nome do gigante descendente de Rafa que prometera matar 
Davi? 2 Samuel 21 

3. Já com idade bem avançada, Davi, mesmo que se agasalhasse, 
não conseguia se esquentar. Qual o nome da jovem sunamita que 
cuidou do rei durante sua velhice? 1 Reis 1 

4. A história de Davi e Bate-Seba é bem conhecida. Qual era o nome 
do filho de Davi com Bate-Seba? 1 Reis 1 

5. Salomão roga sabedoria a Deus enquanto lhe oferecia um sacri-
fício. Qual era o nome do local escolhido pelo rei Salomão para 
oferecer esse sacrifício? 1 Reis 3 

6. Qual foi o ano em que o rei Salomão começou a construir o tem-
plo? 1 Reis 6 

7. Não existiu outro templo tão belo quanto o construído por Salo-
mão. Quanto tempo demorou até o término dessa obra? 1 Reis 6 

Pastor Jones e 
missionária: Rosimere


