
Semanal - 1110
22 de maio de 2022

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.
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a FamÍlIa

ORemOS! lenDO a BÍBlIa 
TODa em 2022

ReTIRO eSTÁ CaDa 
DIa maIS PRÓXImO! 

FeSTa DaS naÇÕeS 

PReITO De GRaTIDÃO
IRmÃ eDmÉIa WIllIamS

JeJUm e ORaÇÃO leITURa Da PalaVRa

NASCEU NO CORAÇÃO 
DE DEUS // PAG.2

A família é projeto de Deus porque 
foi Ele próprio quem a instituiu

O propósito de Deus para a família não 
mudou! 
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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.   

Faltam poucos dias para o retiro 
da família Vida Nova. 
Dias: 17 a 19 de Junho 
Local: Muskoka Bible Centre
Todos os lugares estão preen-
chidos! 
Os inscritos estão convidados 
para irem na sexta-feira, pela 
manhã, para o nosso grande 
churrasco. Cada um precisa le-
var carne, arroz, salada, refri, 
água, suco e muita alegria para 
um fim de semana que ficará na 
história das nossas vidas. 

Nosso coração está transbor-
dando de alegria pela oportu-
nidade ímpar de ter conosco, 
neste fim de semana, a nossa 
irmã Edméia. Que o bom Deus 
continue derramando as mais 
ricas bênçãos sobre ela, famí-
lia e ministério. Somos gratos 
pelas ministrações da Palavra 
de Deus. Estaremos em ora-
ção para que a vida dela conti-
nue frutificando a cem por um 
para a glória de Deus, salva-
ção dos perdidos e edificação 
da igreja. 

Com a graça de Deus, no próximo domingo, estaremos celebran-
do Jesus, especialmente orando por missões, ofertando e nos 
dispondo a ir para os campos do Senhor. 
Podemos ir pessoalmente e também 
enviando as ofertas regularmente. Ve-
nham para a casa do Senhor e juntos 
lancemos a preciosa semente das Boas 
Novas de grande alegria. Só Jesus Cris-
to Salva! Anunciemos quer seja opor-
tuno, quer não! O tempo de pregar é 
agora! Vamos, enquanto é dia!

JESUS FALOU 
DE REDES…
Vamos aproveitar as redes 
sociais e espalhar o evangelho!  
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Ceny Tavares - Senior Pastor | Bruno Ferreira - Assistent Pastor
Victor Queiroz - Music Ministry

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.

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

aGenDa GeRal aS nOSSaS CeleBRaÇÕeS

Segunda a Sexta-feira

Quarta-feira

Sexta-feira 

Domingo

eSCalaS

Aniversariantes

Diaconal

Transmissão/Letra

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

Semana 29 Maio a 5 Junho
QUARTA:  Janessa, Glauco
SEXTA:  Lucas, Marcelão
DOMINGO
5:30pm:  Lucas, Edivânio
7:30pm:  Marcelão, Glauco

Maio
25 - Quarta/7:30Pm - Caio/Pedro                                                                                                                                            
27 - Sexta/7:30Pm - Felipe/João                  
29 - Domingo/2Cultos - Lincoln/André                                                                                                                                            

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 | PRInCÍPIOS eSPIRITUaIS!                  
(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 - mInISTRanDO 
PRInCÍPIOS eTeRnOS 

mISSÕeS ROmÊnIa!

IVn mISSÕeS
SemPRe!

“Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor gló-
ria e força”.  Salmo 96:7 

A família é projeto de Deus porque foi Ele próprio quem a insti-
tuiu. Isso significa que a origem da família não se deu através de 
um projeto humano, mas através do projeto divino. Então, qual-
quer ideologia que diga que a família é uma instituição ultrapas-
sada e antiquada no nosso tempo é maligna. O propósito de Deus 
para a família não mudou! Por mais que as pessoas intensifiquem 
seus ardis diabólicos e ataques ferinos contra a família, ela sempre 
existirá. E quando tudo se acabar aqui na terra, a grande família 
de Deus continuará reunida nos tabernáculos eternos, poque Ele 
estabeleceu que seja assim. A família nasceu no coração de Deus, 
está no coração de Deus e continuará eternamente no coração 
dEle, porque Ele mesmo afirmou que ninguém pode arrancá-la 
do lugar onde Ele mesmo a plantou. Por mais que o mundo tente 
inverter os valores da família, o correto sempre será o que Deus 
formatou, estabeleceu, selou para ser o que Ele disse que é. As 
verdades bíblicas sobre a família são irrevogáveis, permanecem 
atualíssimas e válidas independentemente do comportamento 
nefasto e pecaminoso do homem, da sociedade e leis forjadas no 
campo do inimigo.   
Deus decidiu fazer a família como Ele quis. Exatamente como es-
tava no coração dEle. De forma assombrosamente maravilhosa 
estabeleceu livremente como tudo seria. Os membros da família 
são apenas os executores do grande projeto na formação da fa-
mília. Temos que arregaçar as mangas e colocar as mãos na mas-
sa, cuidando deste tesouro que Deus nos confiou. Temos que ser 
bons dispenseiros e mordomos de Cristo, realizando a sua obra, 
no poder do Espírito Santo a partir da nossa família para que a 
igreja de Deus seja forte e poderosa na terra. Todos nós passa-
mos por momentos de provações, perdas, dificuldades, solidão... 
Mas o grande e infalível projetista nos diz: “tende bom ânimo, Eu 
venci o mundo” e diz mais “nunca te deixarei, jamais te abando-
narei”. Coloquemos as nossas famílias, prioritariamente, no altar 

FamÍlIa - naSCeU nO CORaÇÃO De DeUS 
Vida Nova está comprometida com Deus, sua 
Palavra, vidas e cuidado com todos quantos par-
ticipam deste extraordinário ministério de edifi-
cação de vidas. Ajude-nos em oração para que 
nos esmeremos no fazê-lo com toda dedicação, 
amor e cuidado. 

Comemoração dos 22 anos da igreja. Deus tem 
abençoado com toda sorte de bênçãos. 

Pastor Ceny Tavares

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
23 - Ashley Cunha 416-656-0554
23 - Lourenço Mendes 416-652-5124
24 - Gilberto José da Silva 647-710-3984
24 - Guilherme Ferreira Talho 647-862-1518
24 - Letícia Oliveira 647-687-3256
24 - Brunno Giacomelly Melo 647-675-3708 
24 - Chloe Gomes Cardoso 647-674-3240
24 - Sthefani da Silva Lobo 647-562-4820 
25 - Nilton Barbosa 416-762-3207
25 - Edméia Williams 2- 2275-5678
25 - Júlia Rodrigues Santos 416-708-6847 
26 - Luiz Braga e Erica 647-205-0368 
26 - Guilherme Talho/Mariana 437-983-0406
26 - Isabella Fortunato 647-655-0082 
27 - Rianny Nunes 647-802-8249 
28 - Kathleen Vieira 647-270-8453
28 - Matheus Silva 647-287-0890
28 - Israel Almeida Batalha 416- 834-4568 
28 - Alex Ostapenko 416-825-9543
29 - Jessica Oliveira 647-892-5673

leIa a BÍBlIa e ReSPOnDa 
eSTaS PeRGUnTaS: Semana #20
1. Quais foram os dois homens que se dispuseram a reiniciar a construção do templo de 

Deus, que estava em Jerusalém. Esdras 5
2. Qual o nome do rei que enviou Esdras a Jerusalém? Esdras 7
3. O povo que havia sido enviado para a reconstrução de Jerusalém haviam feito alianças 

com os pagãos. Qual foi a reação de Esdras são ouvir o que os príncipes e capitães dis-
seram? Esdras 9

4. Qual era o nome do pai de anemias? Neemias 1
5. Qual nome dos inimigos que se opuseram a obra de reconstrução das muralhas? Nee-

mias 4
6. Sobre a contribuição financeira trazida voluntariamente para a construção das muralhas, 

qual foi a soma de todo o ouro? Neemias 7
7. A população judaica em Jerusalém precisava ser trazida de volta. Quais foram os descen-

dentes de Judá que veio habitar em Jerusalém? Neemias 11

da oração, sigamos corretamente as orientações seguras no nosso 
comandante, assim teremos uma viagem segura, ainda que en-
frentemos os ventos contrários e as tempestades dos mares re-
voltos da vida. Interceder sempre pela família é fechar as brechas 
para que o inimigo não infiltre e de-
sestabilize a nossa família. A vontade 
de Deus é boa, perfeita e agradável! 
Oremos por nossa família e vigie-
mos para que também declaremos: 
“Eu e minha casa 
serviremos ao Se-
nhor”.  Nossa fa-
mília está debaixo 
da graça de Deus!   


