OREMOS!

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 Amaral (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”.

RECEBENDO A NOSSA IRMÃ EDMÉIA WILLIAMS!
DIAS 20 A 22 DE MAIO | TEMPO DE QUALIDADE!
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!

LENDO A BÍBLIA
TODA EM 2022

Este projeto é muito mais que um
plano de leitura bíblica anual. É um
contato diário, permanente e persistente 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.

Semanal - 1109
15 de Maio de 2022

Relatório da Semana - 12/05/2022

Tivemos uma noite mais que especial no centro de Toronto, marcada por fortes
abraços!
Aqui estão nossos pedidos de oração:
Jack: encontramos o Jack logo na nossa chegada. Pedimos oração por libertação de
todo e qualquer vício e que Deus o abençoe naquilo que ele necessita.
Derek: Ficou muito grato com o lanche e com a oração e pediu que oremos para
que ele possa seja capaz de ajudar mais pessoas.
Nick: estava com uma amiga trabalhando como dançarino de rua. Ficou muito
agradecido com o Gatorade. Oremos para que Deus alcance o coração dele e o
guarde.
Robert: agradeceu pelo café. Oremos por saúde mental, física e proteção.
Grupo da Angel, Mussim e Mohammad: Reencontramos a Angel com seus amigos. Ela ficou
muito feliz em nos rever e contou um pouco sobre a sua semana e sobre a camisa que ela estava vestida, a qual ela mesma fez. Ela não pôde
comer parte do lanche porque sofre de diabetes, mas ficou muito grata pela água. Ela pediu
oração por conforto e força, compartilhou o seu
versículo favorito, João 3:16, e profetizou para
ela mesma o quanto ela é amada por Deus, ungida, e que nenhum mal pode tocar
nela. Depois cantou para nós e pediu uma foto, que prometemos revelar e mandar.
Nos despedimos com um forte abraço.
Scotty: ele tem mobilidade reduzida. Sua condição física o limita a estar sempre
olhando para o chão, em virtude da curvatura da sua coluna. Muito contente com o
lanche e o carinho, ele pediu oração para o filho dele, (Tyler), que não vê há mais de
4 anos, e por cura do seu próprio corpo. Ele disse que gostaria muito de uma calça,
pois a única calça que tinha estava rasgada. Glória a Deus, pudemos abençoá-lo naquele momento com uma calça nova e, tomado de alegria, nos abraçamos. Muito
feliz, compartilhou o quanto ele tinha sido abençoado essa noite.
Peço que estejam orando também por todos aqueles que, de alguma forma, foram
impactados pelo projeto essa noite, e pelos que não conseguimos pegar o nome.
Glória a Deus por mais essa semana e por todos que Deus reservou para o nosso
encontro hoje. Muito obrigado mais uma vez a todos que ajudaram para que essa
noite fosse possível com orações, suporte, carinho, oração, montagem e distribuição. Benção e privilégio demais estar com todos vocês aqui, servindo a Deus. Toda
honra e glória a Deus por mais um serviço abençoado. Todos em oração, abraços!

JEJUM E ORAÇÃO

Conforme a primeira letra do seu nome, este é o seu dia de jejuar até o meio-dia.
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A FAMÍLIA
NO ALTAR DO
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Deus ama a família, pois a instituiu

Deus não abre mão da família, pois esta é
uma agência do seu Reino na terra

LEITURA DA PALAVRA

Leitura da Palavra de Deus no seu dia-a-dia.
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A FAMÍLIA NO ALTAR DO SENHOR!
Deus ama a família, pois a instituiu. Deus não abre mão da família,
pois esta é uma agência do seu Reino na terra. Josué, o grande
líder que substituiu Moisés e introduziu o povo de Israel na terra
da promessa, deu testemunho diante de toda a nação que ele e
sua casa serviriam ao Senhor (Js 24.15).
A essas alturas, Josué tinha prestígio e bens, sucesso e fama, mas
nenhuma conquista pessoal diminuiu seu propósito de consagrar
sua família a Deus. Corremos o risco de priorizarmos outras coisas
na família. Buscamos a prosperidade financeira. Cobiçamos o sucesso profissional. Investimos na formação intelectual dos nossos
filhos. Disputamos o nosso lugar ao sol. Embora, essas bandeiras
sejam legítimas, nada disso nos aproveitará se descuidarmos do
principal, que é colocar nossa família no altar de Deus para o servirmos com alegria e fervor. De que maneira nós podemos servir
a Deus na família?
1. Podemos servir a Deus na família através de relacionamentos
orientados pelas Escrituras
Não podemos servir a Deus sendo uma bênção para o mundo,
se não somos um exemplo dentro de casa. O que somos no lar
é o que refletimos no mundo. A nossa vida familiar é o alicerce
do nosso testemunho para fora dos portões. Uma família onde o
marido agride a esposa com palavras e atitudes; uma família onde
a esposa não se submete ao marido, antes o trata com desprezo;
uma família onde os pais provocam os filhos à ira e os tratam com
amargura, deixando-os desanimados; uma família onde os filhos
desonram os pais e rejeitam seu ensino e exemplo não pode servir a Deus nem ser luz para outras famílias. Precisamos de famílias
que vivam em harmonia, que cultivem relacionamentos saudáveis, que andem segundo as balizas da própria Palavra de Deus.
2. Podemos servir a Deus na família através do abandono de práticas que desonram ao Senhor
O povo de Israel ao entrar na terra prometida começou a se esquecer de Deus, a murmurar contra Deus e a imitar o culto dos
povos pagãos. Entregaram-se à imoralidade e à idolatria. Capitula-

LEIA A BÍBLIA E RESPONDA
ESTAS PERGUNTAS: Semana #19

RESPONDA E CRESÇA!
1. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar e governou 52 anos em Jerusalém. Ele
praticou tudo quanto era correto e agradável a Yahweh. Qual foi o pecado que encheu o
coração de Uzias? 2 Crônicas 26
2. Ezequias tornou-se rei com 25 anos e governou 29 anos em Jerusalém. Ele viveu de maneira como o Senhor aprova. Qual foi a celebração restituída pelo rei Ezequias em honra
a Yahweh, o Senhor Deus de Israel? 2 Crônicas 30
3. Naquela época Ezequias ficou muito enfermo, à beira da morte. Pelo que o rei Ezequias
deixou-se dominar a ponto da irá do Senhor se acender sobre ele? 2 Crônicas 32
4. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a governar e reinou 31 anos em Jerusalém. Qual foi os termos da aliança feita pelo rei Ezequias após ter lido em alta voz todas
as palavras do livro da Aliança. 2 Crônicas 34
5. Qual o nome do filho de Josias que assumiu o trono aos 23 anos? 2 Crônicas 36
6. O que Deus ordenou ao rei da Pérsia no primeiro ano do seu reinado? Esdras 1
7. Qual nome do rei que embargou a obra no templo? Esdras 4

ram-se a várias práticas pecaminosas e fizeram alianças perigosas
que acabaram destruindo a própria nação. O pecado é sorrateiro
e sutil. O diabo é um estelionatário e o pecado é uma fraude. O
pecado parece inofensivo e aparentemente apetitoso. Mas, aqueles que se rendem a ele, acabam prisioneiros e atados com grossas correntes. Uma família feliz é aquela que busca a santificação.
Que lança fora de sua casa aquilo que é abominável ao Senhor.
Que não põe diante dos seus olhos coisa imunda. Que não introduz dentro de sua casa bens mal adquiridos. Que não transforma
o lar num ambiente de intriga, discussões amargas e maledicências sem fim. A família feliz ama a Deus e odeia o pecado. A família
bem-aventurada abandona toda forma de mal e busca ansiosamente as coisas lá do alto, onde Cristo vive.

IVN - EBD - A MAIOR
ESCOLA DO MUNDO

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

3. Podemos servir a Deus na família através da renovação de
propósitos elevados que glorificam ao Senhor
Precisamos constantemente rever nossos conceitos e valores e
ter coragem de mudar, buscando sempre realinhar nossa vida aos
princípios da Palavra de Deus. Devemos restabelecer na família
a prática do culto doméstico. Devemos manter sempre acesa no
altar da família a chama da oração. Precisamos amar a Casa de
Deus, tendo prazer de buscar em primeiro lugar o Reino de Deus e
sua justiça. Devemos restabelecer no lar a prática do diálogo regado de compreensão e amor. Precisamos ser cautelosos nas críticas
e pródigos nos elogios. Precisamos ter disposição para perdoar
e jamais guardar mágoas no coração. Precisamos investir mais e cobrar menos. Precisamos fazer da nossa casa o melhor
ambiente para se viver. Precisamos, à
semelhança de Josué dizer: “Eu e a minha casa serviremos ao Senhor”
(Js 24.15).

IVN - MISSÕES SEMPRE!
RELATÓRIO PARA A IGREJA VIDA NOVA

“Oro com alegria por causa da maneira como vocês nos
ajudam no trabalho de anunciar o evangelho, desde o
primeiro dia até hoje.” Obrigado pelo depósito efetuado no dia 26/04/2022, de 1.930,00. Que o SENHOR
DEUS realize os desejos dos seus corações a cada dia!
MÊS DE ABRIL 2022.
Estamos auxiliando a missão de revitalização da igreja
em Siriji na zona da mata de Pernambuco. A revitalização inclui a administração da igreja, toda a membresia,
os departamentos e atividades da igreja: Escola Bíblica,
cultos durante a semana, treinamento de novos líderes
e professores, discipulado para os congregados, implantação da visão missionária na igreja, cursos de diácono
e presbítero. A nossa missão é todo final de semana ir à
Igreja em Siriji, que fica a 130 Km de Olinda/PE. No dia
17, realizamos junto com toda a igreja local o culto da
ressurreição às 5 horas da manhã e, à noite, o culto da
Páscoa com a Santa Ceia do Senhor. Tempo de quebrantamento entre nós. No dia 30, representamos a igreja
de Siriji no aniversário do Seminário Teológico Congregacional do Nordeste e, à noite, participarmos com toda a
igreja de Siriji do aniversário
da U.A.F. da igreja de Nazaré
da Mata/PE.
“Grande coisas tem feito o
Pastor Jones e
Senhor por nós, por isso esta- missionária: Rosimere
mos alegres”.

IVN MISSÕES

SEMPRE!

www.vidanova.ca
@vidanovatoronto

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

Maio Semana 22 a 28
QUARTA: Felipe, Alexandre
SEXTA: Euler, Willian
DOMINGO
5:30pm: Tallyzia, Willian
7:30pm: Euler, Alexandre

Transmissão/Letra

Maio
18 - Quarta/7:30Pm - Marlon/Maria
20 - Sexta/7:30Pm - Lincoln/André
22 - Domingo/2Cultos - Lucas/Mateus

Aniversariantes

15 - Miguel Xavier Monteiro 647-879-0006
15 - Thiago Gonçalves 647-815-0360
15 - Manuela Fortes Burgos 647-385-7230
16 - Aparecido/ Marilsa 647-550-2874
16 - Lineu Monteiro Júnior 647-868-0200
17 - Marielli 647-857-4517
17 - Tatiana Batista 647-774-3339
17 - Otávio Chiappim 437-989-2216
18 - Tamara
18 - Ian França Silva 416-908-1705
18 - Manuela Fortes Burgos 647-385-7230
18 - Nicole Tetzner Nascimento
19 - Pastor Cleydemir Santos 416-771-6360
19 - Roberto Pereira 647-405-8013
20 - Lucas Alencar Silva 647-572-5949
21 - Priscila Otoni Paula 647-336-3825
21 - Taina Cecim 416-248-1384
22 - Israel DeVasconcellos 415-277-0362
22 - Cristina Nemi 647-215-1548
22 - Mauro Lima Filho 416-856-4821
22 - Marcelo de Lima Eduardo 647-979-5871

Pastor Hernandes Dias Lopes

PASTORES

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

PRESBÍTEROS

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

DIÁCONOS

Alexandre Nunes
Edivânio Ferreira
Felipe Armani
Euler Ataíde
Glauco Aguiar
Janessa Scardelai
Lucas Ribeiro
Marcelo de Lima
Tallyzia de Oliveira
William Berbert

MISSIONÁRIOS

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

AGENDA GERAL

AS NOSSAS CELEBRAÇÕES

Domingo

5:30 pm
EBD - CULTO CELEBRANDO JESUS

Segunda a Sexta-feira

vida nova NOTA 10
FAMÍLIA NOTA 10

HOMENS NOTA 10

EBD NOTA 10

MULHERES NOTA 10

7:30 pm - ACADEMIA BÍBLICA

CASAIS NOTA 10

MISSÕES NOTA 10

Sexta-feira a Domingo

JOVENS NOTA 10

EVANGELIZAÇÃO NOTA 10

CRIANÇAS NOTA 10

GENEROSIDADE NOTA 10

6:15 am - Oração Manhã com Jesus

Quarta-feira

Canadá
Carlos e Meire (Edmonton)

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

Romênia:
Irene e Kristnel

DÍZIMOS E OFERTAS | DEVOLVENDO ALEGREMENTE!

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

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.

PROGRAMAÇÃO ESPECIAL COM A
IRMÃ EDMÉIA (anúncio na última página)
Estão todos convidados!

(donation@vidanova.ca)

