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Orando por estas rainhas! 

O papel da mãe e o seu valor são pérolas 
incalculáveis



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

Hoje é o dia das mães. Homenagem justíssima! O papel da mãe e 
o seu valor são pérolas incalculáveis. Elas carregam o filho no ven-
tre, nos braços, no coração, sempre prontas e dispostas a dar-lhes, 
se necessário, até a própria vida em favor do seu filho. A mãe é a 
primeira professora e educadora. Ela é missionária por excelên-
cia, ministrando os valores do reino. Ela é a mais extraordinária 
intercessora. O papel da mãe cristã não se compara a nenhum ou-
tro. Há muitas mães dignas de destaque na Bíblia e na história. Há 
muitas mães merecedoras dos nossos maiores reconhecimentos e 
elogios também em nosso meio. Aprendamos com algumas mães 
da bíblia:     
                   
1. JOQUEBEDE, MÃE DE MOISÉS
Seu filho seria, como todos, passado ao fio da espada ou jogado 
aos crocodilos do rio Nilo, logo ao nascer. A perseguição aos israe-
litas recém-nascidos no Egito era sangrenta e a chance de escapar 
da tragédia era humanamente impossível. Joquebede não abriu 
mão do seu filho. Ela resolveu em seu coração que salvaria seu fi-
lho da morte. A estratégia usada por ela, com a benção do Senhor, 
foi perfeita. Deus a honrou nos mínimos detalhes, salvando  o seu 
filho das águas do Nilo. A providência divina fez o menino Moisés ir 
parar no palácio de Faraó e retornar aos braços de Joquebede para 
ser amamentado e cuidado pela própria mãe, inclusive recebendo 
salário para tal fim. Moisés recebeu as instruções, ensinamentos e 
educação que lhe eram necessárias para toda a sua vida. Foi o en-
sino aprendido com sua mãe que levou Moisés a rejeitar as glórias 
do Egito por causa do opróbrio de Cristo. As verdadeiras mães cris-
tãs são as maiores investidoras na vida espiritual de seus filhos. 
As mães são missionárias de Deus na ministração da salvação dos 
seus filhos. Filhos salvos, que amam o Senhor de todo o coração, 
são filhos bem sucedidos, porque vão priorizar os planos de Deus 
em sua vida.                

2. ANA, MÃE DE SAMUEL
Ana era estéril, porém o Deus vivo e verdadeiro era o Deus dela. 
Naquele tempo, e ainda hoje, para muitas mulheres, ser estéril era 
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Pastor Ceny Tavares

leia a BÍBlia e ReSPOnDa 
eSTaS PeRGUnTaS: Semana #18
RESPONDA E CRESÇA!
1. Logon o primeiro capítulo de 2 Crônicas Deus aparece ao Rei Salomão e lhe faz uma 

proposta. Qual proposta foi essa? 2 Crônicas 1
2. Então Salomão começou as obras para a construção do templo do Senhor. Qual foi o 

local escolhido para essa construção? 2 Crônicas 3
3. A Gloria de Yahweh tomou toda a casa. O que os israelitas fizeram quando viram o fogo 

descendo e a Glória de Deus sobre o templo? 2 Crônicas 7
4. Por quantos anos reinou Salomão sobre todo Israel? 2 Crônicas 9
5. Qual foi o nome do Rei que governou e a nação de Israel teve paz durante 10 anos? 2 

Crônicas 14
6. Qual foi a profecia que o profeta Jeú, filho de Hannani disse ao rei Josafá?     2 Crônicas 19
7. Jeorão, filho do rei Josafá reinou em seu lugar após a sua morte. Jeorão matou todos os 

seus irmãos à espada. Quais foram os inimigos que o próprio Deus despertou para lutar 
contra o rei Jeorão? 2 Crônicas 21

um pesadelo que as estigmatizava. Ana teve ainda que enfrentar a 
zombaria da sua rival, a incredulidade do seu marido e a censura 
do seu sacerdote. Ela permaneceu firme no propósito de ter um 
filho que viesse do Senhor. Assim ela continuou orando a Deus, 
chorando, persistindo até que a resposta viesse favorável ao seu 
clamor. “Clama-me e responder-te-ei”. Ela resolveu fazer um voto 
a Deus. Prometeu- lhe que se Deus lhe desse um filho, o devol-
veria para o Senhor por todos os dias da sua vida. Deus ouviu o 
seu clamor e ela concebeu e deu à luz a Samuel, o maior juiz, o 
maior profeta e o maior sacerdote da sua geração. Oremos para 
que Deus continue levantando mães que ousem consagrar seus 
filhos tão somente a Ele.                                                                                                      

3. EUNICE, MÃE DE TIMÓTEO
Timóteo cresceu num lar onde a piedade, oração, amor, carinho 
e dedicação da sua mãe Ana foram fatores que fizeram toda a di-
ferença na sua vida. A fé viva, operosa e sem fingimento da sua 
mãe foram alimentos sólidos que fizeram dele um discípulo amado 
do Senhor Jesus. Eunice, avó de Timóteo era uma mulher compro-
metida com a Palavra de Deus. Ela lhe ensinou as sagradas letras 
desde a infância. A palavra grega usada é brefos, que quer dizer 
“desde o ventre”. Temos que orar com imposição de mãos nas bar-
rigas das mamães, ministrando a Palavra de Deus. Mais tarde, Ti-
móteo tornou-se um dos maiores pastores da igreja cristã, aquele 
que haveria de dar continuidade ao ministério do grande apóstolo 
dos gentios. 
Você mãe, é desafiada a andar com 
Deus, a ensinar a Palavra de Deus aos 
seus filhos e a prepará-los para serem 
vasos de honra nas mãos de Deus. 
Que Deus nos aju-
de a orar por mais 
mães como estas.
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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

MAIO Semana 8 a 14
QUARTA:  Willian, Alexandre 
SEXTA:   Euler, Tallyzia
DOMINGO
5:30pm:   Alexandre, Willian
7:30pm:  Euler, Felipe 

MAIO Semana 15 a 21
QUARTA:  Marcelão, Lucas
SEXTA:  Glauco, Edivânio
DOMINGO
5:30pm:   Janessa, Glauco
7:30pm:   Lucas, Edivânio

Maio
11 - Quarta/7:30Pm - Lincoln/André                                                                                                                                            
13 - Sexta/7:30Pm - Lucas/Mateus
15 - Domingo/2Cultos - Felipe/João                                                                                                

5:30 pm
EBD  - CULTO CELEBRANDO JESUS 

7:30 pm
CELEBRANDO JESUS 
TODOS CONVIDADOS PARA UM TEMPO ESPECIAL COM 
DEUS, COM OS IRMÃOS E COM TODOS QUANTOS SE 
FIZEREM PRESENTES.   

DÍzimOS e OfeRTaS | lanÇanDO a SemenTe!                
(donation@vidanova.ca) 

6:15 am - Oração Manhã com Jesus

7:30 pm - SExtA-FEiRA DA VitóRiA
Um tempo exponencial de oração. 
Venham orar conosco! 

7:30 pm - ACADEMIA BÍBLICA

iVn - eBD - PeQUenOS SeRmÕeS 
GRanDeS menSaGenS 

iVn 
miSSÕeS
Sem
PRe!

ViDa nOVa  
aTUanTe e ReleVanTe

A iVN tem investido pesado na prepara-
ção mais adequada possível para se ter os 
melhores resultados para o reino de Deus. 
Ajude-nos a orar, adubar, cuidar para fazer 
colheitas exponenciais!  Nosso foco tem 
sido fazer tudo com esmero e dedicação. 

08 - Wag-Lúcio Araujo 416-419-8476 
08 - Maria Eduarda Vasconcelos 547-544-8842 
09 - Rita de Almeida 416-876-4617
09 - Fernanda Fortunato 647-655-0082
09 - Theo Almeida 647-642-4019 
10 - Juliano/ Camila 647-687-6474
10 - Jaqueline Markiewicz 416-312-4925
11 - Emerson Rosa Guimarães 416-219-6050 
12 - Mariana Sarzedo 416-294-5738 
12 - Gislaine de Almeida Silva 416-275-4841 
12 - Sofia Moreira Leite 647-641-0793
13 - Roger Oliveira Silva 519-573-9607
14 - Mônica Martins 416-769-6289
14 - Ildeu e Lauane 647-324-0
14 - Amanda Machado Almeida 647 642 4019  
15 - Miguel Xavier Monteiro 647 879 0006 
15 - Thiago Gonçalves 647-815 0360 
15 - Manuela Fortes Burgos  647- 385 7230



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

JORnaDa De ORaÇÃO - GRanDe BÊnCÃO! HOJe COnClUSÃO DOS 7 DiaS! 

ReCeBenDO a nOSSa iRmÃ eDmÉia WilliamS! 
DiaS 20 a 22 De maiO | TemPO De QUaliDaDe! 

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

09/05
II Crônicas

25-27

10/05
II Crônicas

28-30

11/05
II Crônicas

31-33

12/05
II Crônicas

34-36

13/05
Esdras
01-03

14/05
Esdras

04-06

15/05
Esdras
07-10

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.   

Deus nos concedeu o privilégio de, nestes sete dias de 
Jornada de Oração, experimentarmos as grandes inter-
venções da sua bendita graça, bondade, misericórdia e 
milagres. Oramos perseverantemente todos os dias pelas 
famílias. intercedemos pelos maridos, esposas, filhos, 
vida espiritual, salvação, perdão, libertação, relaciona-
mento, direcionamento, discernimento, poder do Espíri-
to Santo para viver em família na perspectiva divina. 

Dia 20, ÀS 7:30P pm
Uma sexta-feira mais que maravilhosa de oração e palavra! Venham todos! 
Dia 21, às 9:00am
Café com os homens - uma palavra de Deus para homens conectados! 
Dia 22, às 9:00 am
Café da manhã com as irmãs - Uma oportunidade imperdível de receber a ministração do Senhor. Venham! 
Quem tem filhos deve deixar com o marido ou alguém que possa cuidar.  todas devem vir! 
Dia 22, às 5:30 pm EBD - Ensino da Palavra! 
Dia 22, às 7:30 pm - Celebrando Jesus no templo. todos juntos na casa do Senhor. Vai ser uma grande bênção! 


