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o nosso primeiro campo missionário 
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missões nasceu no coração de Deus
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“Amar a Deus sobre todas as coisas”. 
Missões nasceu no coração de Deus. O nosso primeiro campo missio-
nário é a nossa casa. A igreja é o nosso quartel general, onde somos 
treinados, reconhecidos e enviados no poder do Espírito Santo até aos 
confins da terra. Antes de sermos enviados ao mundo, Deus enviou 
o Espírito Santo para estar sempre conosco. O propósito de Deus é 
o evangelho todo, por toda a igreja, em todo o mundo. Atos 1.8 é 
a plataforma missionária de Jesus. É a agenda missionária da igreja.  
Reflitamos juntos, sobre: 
1. DEUS CAPACITA OS CHAMADOS
“Vinde a mim”. Deus chama, unge e capacita todos os chamados para 
a realização da missão. Tentar testemunhar sem o poder do Espírito 
Santo é como tentar cortar lenha com o cabo do machado. Em vão é 
o esforço humano sem o revestimento do Espírito. Hoje, temos muito 
esforço e pouco resultado. Muito trabalho e poucos frutos. Muitas 
palavras e pouca manifestação de poder. Pregamos aos ouvidos, mas 
não pregamos aos olhos. Os homens escutam de nós belos discursos, 
mas não veem em nós demonstração de poder. Só os capacitados por 
Deus, no poder do Espírito Santo estão aptos e preparados para a re-
alização das missões de Deus.                                                                           

2. A FAMÍLIA - NÚCLEO MISSIONÁRIO
”Crê no Senhor Jesus, serás salvo tu, e a tua casa” Atos 16:30. O projeto 
da salvação das vidas passa pela família. Noé foi chamado e capacitado 
por Deus para salvar a família. Na família, somos educados nos prin-
cípios de Deus. Aprendemos e em seguida recebemos o chamado e a 
capacitação para a realização da obra do Senhor, no poder do Espírito 
Santo. Nenhuma outra preparação por mais refinada que seja é mais 
importante que esta. Preguemos o evangelho em casa, no poder do Es-
pírito Santo e teremos testemunho vivo para pregar aos estranhos. Te-
mos que pregar em todo o tempo e todo lugar. Porém, somente o Espí-
rito Santo pode convencer do pecado, da justiça e do juízo. Só o Espírito 
Santo pode capacitar o mensageiro, aplicar eficazmente a mensagem 
e abrir o coração dos ouvintes, dando-lhes vida nova.  Quando Jesus 
libertou e salvou o endemoninhado gadareno, não permitiu que ele o 
acompanhasse para um trabalho itinerante, mas enviou-o de volta aos 
seus. Comece onde está e será uma grande bênção, onde quer que vá. 
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Pastor Ceny Tavares

leIa a BÍBlIa e ReSPOnDa 
eSTaS PeRGUnTaS: Semana #21
1. Havia um homem na terra de Uz honesto, bom, justo e que amava respeitosamente a 

Deus. Quem era esse homem? Jó 1
2. Ouvindo falar da desgraça que se abatera sobre Jó e sua casa, três amigos vieram visitá

-lo. Qual era o nome é de onde viram esses três amigos de Jó? Jó 2
3. Grita para saber se alguém te responde! Este foi o conselho de um dos amigos de Jó que 

veio da cidade de Temã. Qual era o nome desse amigo? Jó 5
4. Pode o mortal ser justo diante de Deus? Deus é verdadeiramente sábio  de coração e 

poderoso em força. Que personagem desse livro chegou a essa conclusão? Jó 9
5. Jó afirma a sua fé no Redentor. A quem Jó queria contemplar mesmo sabendo que essa 

pessoa o havia despido de honra e tirado a coroa da sua cabeça? Jó 19
6. Prepara-te como humano que és; Eu te indagarei e tú me responderás. Quem disse isso 

a Jó? Jó 40
7. Ao pedir perdão para Deus, Jó disse: Sei que podes realizar tudo tudo quanto desejares. 

Quantos anos mais viveu Jó para desfrutar de tudo o que Deus lhe havia restituído? Jó 42

Oremos por nossa família e nela sejamos missionários genuínos, bem 
sucedidos e reconhecidos como Jesus, do qual o Pai disse: “Este é meu 
filho amado”.                                                                                                                                           

3. A IGREJA - AGÊNCIA MISSIONÁRIA
”Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão con-
tra ela” Mat. 16:18. A igreja não foi autorizada a começar o seu esfor-
ço missionário senão depois do revestimento de poder vindo do alto.  
Jesus não comissionou o governo para a proclamação do evangelho 
nem mesmo delegou essa sublime tarefa aos anjos. A igreja age no 
mover no Espírito Santo.  Se nós nos calarmos seremos culpados de 
uma omissão criminosa. Somos atalaias de Deus. Se o ímpio morrer 
em sua impiedade sem avisarmos a ele, Deus cobrará de nós o seu 
sangue. Somos embaixadores em nome do céu.  Oremos pela igreja de 
Cristo. Que ela continue sempre cumprindo o seu papel missionário.                      

4. O MUNDO - CAMPO MISSIONÁRIO
 “Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura” Marcos 
16:15”. A obra missionária tem que ser feita aqui, ali e além fronteiras 
ao mesmo tempo, pois é imperativo de Deus. Ele disse: “IDE”. A partir 
de onde estamos esta doce ordem de Deus tem que ser cumprida. 
Não espere condições ideais para a realização da obra de Deus. Por 
isso é que Ele nos deu o Espírito Santo para estar conosco e agir em 
nós e através de nós. O pouco que já recebemos precisamos passar 
aos outros. A semente que foi plantada em nós precisa produzir os 
frutos rapidinho, para que outros se alimentem deste fruto. Vamos 
impactar o mundo a partir de onde estamos com o 
que temos recebido do Senhor. O mun-
do está carente do amor de Deus. Re-
cebamos mais amor, semeando mais 
desta poderosa semente que transfor-
ma vidas, famílias, 
cidades e o mundo 
todo. Hoje é tempo 
de missões! Tempo 
de salvação! 
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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

JUNHO Semana 5 a 11
QUARTA:  Euler, William 
SEXTA:   Alexandre, Felipe
DOMINGO
5:30pm:   Tallyzia, Euler
7:30pm:  Felipe, Alexandre

Semana 29 Maio a 4 Junho
QUARTA:  Janessa, Glauco
SEXTA:  Lucas, Marcelão
DOMINGO
5:30pm:  Lucas, Edivânio
7:30pm:  Marcelão, Glauco

Junho
01 - Quarta/7:30Pm - Marlon/Maria                        
03 - Sexta/7:30Pm - Lucas/Mateus
05 - Domingo/2Cultos - Caio/Pedro                                                                                                                          

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 | PRIVIlÉGIO De TODOS!                    
(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 - COmPROmeTIDa COm a PalaVRa VIVa! 

VIDa nOVa aTUanTe e ReleVanTe

O objetivo principal da Escola Bíblica 
Dominical é levar cada vida que partici-
pa aos pés do Senhor Jesus, através do 
estudo da Palavra de Deus, frutificando 
em todo o tempo. Jesus nos deu a ordem 
para ir pregar o Evangelho, orar, ensinar 
a guardar todas as coisas e, especial-
mente, fazer discípulos que andem nos 
caminhos do Senhor.  Nos ajude a orar 
e investir com amor na obra do Senhor. 

29 - Jessica Oliveira 647-892-5673
30 - Tallyzia N. de Oliveira 416-939-4216
01 - Ronaldo Célio da Silva 416-908-1705 
01 - Guilherme Vasconcellos 416-249-5797
02 - Cristiano/Aline 647-200-4565
02 - Glauciene Póvoa 416-762-3207
03 - Maria Emília 416-536-5516
04 - Elson/Marli 416-876-5068
04 - Letícia Rocha 416-856-1658 
04 - Andreza  de Almeida 416-839-1002 
04 - Breno Cunha 647-831-5546
05 - Manuella  Teixeira 647-339-4950 
05 - Anderson/ Larissa 437-246-9197
05 - Natália Oliveira Magalhães 416-735-2149 



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

ReTIRO eSTÁ CaDa 
DIa maIS PRÓXImO! 

CaFÉ DOS HOmenS 
FOI BRUTal! 

CaFÉ DaS mUlHeReS 
FOI eXPOnenCIal! 

JeJUm e ORaÇÃO leITURa Da PalaVRa
Dom
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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.   

faltam poucos dias para o retiro da 
família Vida Nova. 
Dias: 17 a 19 de junho 
Local: Muskoka Bible Centre 
Todos os lugares estão preenchidos! 
Os inscritos estão convidados a che-
gar na sexta-feira, pela manhã, para 
o nosso grande churrasco. Cada um 
precisa levar carne, arroz, salada, re-
fri, água, suco e muita alegria para 
um fim de semana que ficará na his-
tória das nossas vidas.

Os homens se reuniram no dia 21 de maio e experimentaram 
momentos mais que especiais de comunhão, alimentação e mi-
nistração. Quase 100 homens estiveram no café. Nossa irmã 
Edméia Williams ministrou uma belíssima palavra sobre JO-
tÃO—os desafios de seguir como bons soldados de Cristo, sem 
ficar pairando, sem ter raízes. temos que ser cristãos raízes! 
Nada de nutela! Lindas imagens para curtir! 

Em torno de 150 mulheres se reuniram para o café no dia 22 de 
maio. Foi um tempo de grandes maravilhas e oportunidades de 
comunhão, cafezão e extraordinária ministração da Palavra de 
Deus. Tempo de qualidade! Que belas imagens!


