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Estamos no mundo, mas não somos 
do mundo

Cumprimos a missão de Cristo no mundo
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“Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando
-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo” (Mt 28.19). 
Jesus Cristo nos libertou do império das trevas, nos salvou da 
perdição, nos justificou da condenação, nos chamou, nos capa-
citou, nos selou com o Espírito Santo, nos ungiu e nos enviou de 
volta ao mundo com a missão de sermos semeadores da precio-
sa semente do evangelho, as Boas Novas de grande alegria. Deus 
nos tirou do mundo para nos treinar, discipular, preparar e então 
nos enviar de volta ao mundo para testemunhar as grandezas de 
Deus. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Estamos 
inseridos nele, mas nunca nos misturamos com o mundo. Cum-
primos a missão de Cristo no mundo, sempre nos mantendo fiéis 
aos princípios do céu. Mateus 28.18-20, nos dá sublimes verda-
des sobre a missão nossa de cada dia. Vejamos: 

1. A AUTORIDADE (Mt 28.18). 
Jesus Cristo disse: “... toda autoridade me foi dada no céu e na 
terra” (Mt 28.18). A única maneira de cumprirmos a missão, é 
sob a autoridade de Cristo. Nada podemos sem a autoridade do 
Mestre, mas com Ele podemos todas as coisas, porque Ele nos 
fortalece. A autoridade foi liberada a nós por Jesus. Temos que 
receber, tomar posse e usar tão somente para a glória de Cristo, 
salvação do mundo e edificação da Igreja. Esta missão não se re-
aliza na força do braço. O poder para realizarmos esta obra vem 
do céu, de Cristo, do Espírito Santo. O Santo Espírito desceu aqui 
para nos encher de poder para testemunhar, nunca para apare-
cer, mas para que Cristo seja visto em nós. Só podemos alcançar 
os confins da terra agindo em nome daquele que tem toda auto-
ridade no céu e na terra. A missão já vem carimbada com a ga-
rantia de triunfo. Não há possibilidade de fracasso. Nenhuma for-
ça ou poder pode resistir o poder e a autoridade daquele diante 
de quem se dobra todo joelho no céu e na terra.  Paulo disse: 
“Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai” Efésios 3:14. 

2. VERDADE INALIENÁVEL (Mt 28.19). 
Jesus acrescenta: “Ide, portanto, fazei discípulos de todas as 
nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito 
Santo; ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho or-
denado...” (Mt 28.19,20a). Na língua grega, só há um verbo no 
imperativo nesta sentença: “Fazei discípulos”. Os outros verbos 
(ir, batizar e ensinar) estão no gerúndio. Temos que levar o evan-
gelho aos homens, mas também temos que levar os homens a 
Cristo. Em João 1:40-42, a narrativa está clara. André encontrou 
o Senhor Jesus, em seguida levou o seu irmão Simão a Ele. Te-
mos que levar Jesus ao coração das pessoas e trazer as pesso-
as para serem integradas na igreja—a noiva do Cordeiro. Temos 
que cumprir a missão na dinâmica da vida, indo para os campos 
não alcançados ou para o trabalho, para a escola ou para a nossa 
própria família. Nosso papel não é ganhar admiradores nem se-
guidores, mas apresentar o Cristo que veio, morreu crucificado, 
foi sepultado, ressurgiu dos mortos, voltou ao céu e está sentado 
à direita de Deus-Pai. Nossa tarefa é levar as pessoas a Cristo 
pela evangelização, integrá-las na igreja pelo batismo e ensiná
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-las pelo discipulado. Isso é muito mais do que encher a cabeça 
de regras, ensinamentos, conhecimentos, doutrinas, porém en-
siná-los a guardar todas as coisas que Jesus ordenou. É preciso 
alcançar o coração. Daí a vontade se transforma em atitude de 
obediência aos princípios da lei do Senhor que restaura a alma. 

3. PROMESSA (Mt 28.20). 
Jesus conclui, dizendo: “... E eis que estou convosco todos os dias 
até a consumação do século” (Mt 28.20b). Jesus não apenas or-
dena ir ao mundo, ele vai para bater as portas dos corações e 
fazer morada. Ele vai para salvar os perdidos, libertar os cativos, 
curar os enfermos, sarar as feridas e ungir da justiça. Sua presen-
ça é real, inquestionável, palpável, poderosa e transformadora. 
Quem sai andando enquanto semeia, nunca está só, mas tem a 
companhia extraordinária do Senhor Jesus, pelos campos deste 
mundo, avançando pelo poder de Cristo, sob a ordem de Cristo 
e com a presença de Cristo. Maior é aquele que está conosco do 
que aquele que está no mundo. Jamais nos faltará motivação e 
capacitação, pois o mesmo poder que ressuscitou a Jesus dentre 
os mortos foi dado a nós para cumprirmos sua missão. 

O Espírito Santo foi derramado para nos encher de poder para 
levarmos o evangelho até aos confins da terra. Somos embaixa-
dores do céu na terra, uma voz a clamar em 
nome de Cristo, chamando os pecadores 
a se reconciliarem com Deus! Somos 
todos missionários: indo, pregando, 
testemunhando, batizando, ensinan-
do, discipulando 
e nos alegrando 
por esvaziarmos 
o inferno e povo-
armos o céu! 
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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 24 a 30
QUARTA:  Tallyzia, Alexandre
SEXTA:   Willian, Glauco
DOMINGO
5:30pm:   Willian, Alexandre
7:30pm:   Tallyzia, Lucas 

MAIO Semana 1 a 7
QUARTA:  Marcelão, Lucas
SEXTA:  Glauco, Edivânio
DOMINGO
5:30pm:   Janessa, Glauco
7:30pm:   Lucas, Edivânio

Abril
27 - Quarta/7:30pm - Lincoln/André                                                                                                                                            
29 - Sexta/7:30pm - Felipe/João                                                                                                                                    
30 - Domingo/2Cultos - Lucas/Mateus

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 | DO Vem DO SenHOR!           
(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

JORnaDa De ORaÇÃO 
em FaVOR Da FamÍlIa

IVn - eBD - eSPeCIal De PÁSCOa

4 a 10 DE MAIO 
7 DIAS ORANDO PELA NOSSA FAMÍLIA 
PREPAREMO-NOS PARA MAIS ESTE TEMPO DE 
ORAÇÃO. 
TRAGA A FOTO DA SUA FAMÍLIA E VAMOS FA-
ZER UM PAINEL! VAI SER LINDO! 
FAMÍLIA - NOSSO BEM MAIOR! 

VIDa nOVa  
aTUanTe e ReleVanTe

Glória a Deus pela nossa belíssima EBD! No domingo de páscoa, todos os envolvidos na EBD 
e os alunos fizeram apresentações muito lindas. Foi um tempo de grande regozijo e muita 
festa. O nome do Cristo vivo, foi celebrado com muita emoção. Os dois cultos estavam 
lotados. São pessoas que presenciaram o quanto Deus tem sido bom conosco e tem feito 
maravilhas em nosso meio. Continuemos orando e pedindo ao Senhor que nos dê a graça 
de crescermos e sermos edificados nele. 

24 - Emilly Barbosa 416-762-3207
24 - Simone Cecim 416-817-8123
24 - Richardson 437-775-7411
25 - Sophia Fornari Mafra 647-773-4954
25 - Milena Ttetzner Nascimento
26 - Larissa Mirela Mendes 437-246-9197
26 - Marina Lopes Rocha 647-223-6579 
26 - Solange Jukoski 649-979-5084 
27 - Vinícius Silva 647-889-7435
27 - Pr. Elias Dantas 818-481-2522
28 - Aline Laboissieri Almeida 647-896-2804
28 - Luiz de Oliveira Braga 647-205-0368
28 - Maria Solange M. R. Silva 647-745-7092
28 - Lucas Giacomely Varela 
29 - Sarah Oliveira de Ávila 647-550-7049
30 - Gabriel Batista 647-774-3339
30 - Elisandra Vieira Lima 647-563-1810
30 - Débora Roque Andrade 647-202-7206 
01 - Irilton Barreto Nascimento 416-832-0091
01 - Stella Monteiro 647-643-1069



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 ReSPOnDa eSTaS PeRGUnTaS: Semana #17

OS CUlTOS Da PÁSCOa FORam maGnÍFICOS! 

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

25/04
I Crônicas
10-12

26/04
I Crônicas

13-15

27/04
I Crônicas

16-19

28/04
I Crônicas
20-22

29/04
I Crônicas

23-25

30/04
I Crônicas 
26-29

01/05
II Crônicas 

01-03

TER QUA QUI SEX SAB DOM

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

Louvamos a Deus pelo privilégio de celebrarmos o Cristo que 
ressurgiu dos mortos, está vivo, presente na igreja, anda no 
meio da igreja e faz promessas à sua noiva. Algumas imagens 
marcantes! 

RESPONDA E CRESÇA!
1. Profeta era um homem de Deus que ouvia a voz Deus e transmitia ao povo. Qual foi o profeta que não morreu como os outros homens, 

mas foi enquanto caminhava foi puxado por cavalos em chamas apareceu e o profeta subiu ao céu num redemoinho? 2 Reis 2
2. Em qual cidade o profeta Eliseu ajudou uma mulher muito rica? 2 Reis 4
3. Quais rios eram mais bonitos do que o Jordão segundo Naamã? 2 Reis 5
4. O rei Acabe e a rainha Jesabel sempre perseguiu o profeta Eliseu. Qual foi a profecia dita por Eliseu a respeito da morte da rainha Jesa-

bel? 2 Reis 9
5. Qual rei mesmo fazendo o que era mau aos olhos do Senhor, um dia buscou o favor do Senhor, e este o atendeu? 2 Reis 13
6. Qual rei reinou apenas 1 mês em Israel? 2 Reis 15
7. Qual foi o último rei de Israel antes do exílio? 2 Reis 17


