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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

Com a graça de Deus, a família Vida Nova estará reunida, neste fim 
de semana, em retiro espiritual. Estaremos orando por avivamento 
e ministrando a palavra de Deus com o profundo desejo de expe-
rimentarmos um poderoso derramar do Espírito Santo. Creio que 
Deus abrirá as comportas do céu sobre nós, em respostas as nossas 
orações. 

1. O AVIVAMENTO É UMA PROMESSA DIVINA (Is 44.3).
Deus não é homem para que minta. Ele prometeu derramar do seu 
Espírito sobre sua igreja. Essa promessa é segura, absolutamente 
certa e infalível, pois o Todo-poderoso fala e cumpre o que diz. Ne-
nhuma força na terra pode deter o braço de Deus nem impedir a 
igreja de avançar. Essa promessa é, também, abundante. O texto 
fala de um derramamento e de torrentes. Deus tem para nós uma 
vida maiúscula e abundante. Ele não nos dá o seu Espírito por me-
dida. Ao contrário, prometeu-nos torrentes!

2. O AVIVAMENTO É UMA NECESSIDADE DE TODOS (Is 44.3). 
Somos como um carro com um tanque que precisa reabastecer 
sempre. O carro não anda com o tanque vazio. Nós também pre-
cisamos do combustível para vivermos vida plena, poderosa, pura 
e com entusiasmo. Temos que estar cheios do Espírito Santo para 
vivermos vitoriosamente. Precisamos de conhecimento e fogo no 
coração. Temos que ter fervor para servir ao Senhor. Não se edifica 
uma igreja boa com doutrina ruim. Necessitamos da Palavra viva do 
Senhor. Jesus nos deu autoridade para pisarmos serpentes, oramos 
pelos enfermos e manifestarmos o seu reino neste mundo. É tempo 
de buscarmos mais para recebermos mais do Senhor.                                                                                                                                       

3. AVIVAMENTO É PARA OS SEDENTOS (Is 44.3). 
Deus derrama água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. 
“A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo” Salmo 42:2. Jesus 
se esvaziou e veio até nós. Temos que nos esvaziar de todo peca-

ReTIRO PaRa RenOVaR e aVIVaR!
Sexta, sábado e domingo

Pastor Ceny Tavares

leIa a BÍBlIa e ReSPOnDa 
eSTaS PeRGUnTaS: Semana #23
1. O Rei Davi abre o seu coração ao Senhor e clama por mise-

ricórdia. Ao ser ouvido por Deus, o rei Davi exulta de grande 
alegria. Qual foi o grande motivo da alegria de Davi? Salmo 
32:7

2.  Em qual circunstâncias o Rei Davi decide bendizer ao Senhor? 
Salmo 34

3. Qual resultado teremos se deleitarmos no Senhor? Salmo 37
4. A quem o Senhor livrará no dia do seu infortúnio? Salmo 41
5. O Rei Davi clama ao Senhor para lhe restituir a alegria em 

que? Salmo 51
6. Qual o motivo de Davi clamar para que o Senhor tenha pieda-

de dele? Salmo 56 
7. O que o Rei Davi faz quando fraqueja o seu coração? Salmo 61

do para sermos cheios do Espírito Santo. Só seremos saciados com 
as chuvas benditas do céu, à medida que buscarmos água viva do 
trono do Senhor. Os avivamentos sempre foram precedidos por ora-
ção. Avivamento não é sede de bênçãos, mas sede de Deus. Hoje, as 
pessoas buscam prosperidade e saúde. Querem os milagres. Que-
rem as bênçãos. Mas, a vida gira em torno delas mesmas. O centro 
de tudo é a vontade do homem. Somente Deus pode avivar e reno-
var os que estão sedentos por Ele.                         
                                                                                               
4. O AVIVAMENTO FRUTIFICA ABUNDANTEMENTE (Is 44.4,5). 
Uma igreja viva é como uma árvore plantada junto à corrente de 
águas e no devido tempo dá o seu fruto. “Eu vos escolhi e vos desig-
nei para que vades e deis frutos”. Uma igreja cheia do Espírito Santo 
cresce qualitativamente e quantitativamente. Cresce para o alto, 
para dentro e para fora. Ela cresce explosivamente também.  Peca-
dores endurecidos são quebrantados. Muitos correm para a igreja, 
com pressa para acertar a vida com Deus. Igrejas anteriormente fra-
cas, se tornam fortes no caráter, no testemunho genuíno e na vida 
de oração. Cada um diz ao seu próximo: “Eu sou do Senhor”. Uma 
igreja cheia do Espírito não cala a sua voz. Não se acovarda nem 
sonega ao mundo a mensagem do Evangelho. Uma igreja cheia do 
Espírito confirma com a vida aquilo que prega com os lábios. Não há 
abismo entre o que igreja prega e o que ela vive. Os crentes escre-
vem na própria mão: “Eu sou do Senhor”. Oh, que 
Deus derrame sobre nós as torrentes 
do seu Espírito! Que venham sobre 
nós as chuvas benditas do céu, trazen-
do-nos restauração e vida! Que neste 
retiro todos vol-
tem com os tan-
ques cheios do po-
der sobrenatural 
do Espírito Santo.  



FAMÍLIA NOTA 10

EBD NOTA 10

CASAIS NOTA 10

JOVENS NOTA 10 

CRIANÇAS NOTA 10 

HOMENS NOTA 10

MULHERES NOTA 10

MISSÕES NOTA 10

EVANGELIZAÇÃO NOTA 10

GENEROSIDADE NOTA 10

vida nova NOTA 10
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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

Sábado

Sexta-feira

Domingo

eSCalaS

Aniversariantes

Diaconal

Transmissão/Letra

jUNhO Semana 19 a 25
QUARTA:  Euler, William 
SEXTA:   Alexandre, Felipe
DOMINGO
5:30pm:   Tallyzia, Willian
7:30pm:  Felipe, Alexandre

jUNhO Semana 12 a 18
QUARTA:  Edivânio, Lucas
SEXTA:  Glauco, Marcelão
DOMINGO
5:30pm:  Janessa, Edivânio 
7:30pm:  Lucas, Glauco

junho
15 - Quarta/7:30Pm - Marlon/Maria                                                                                                                                            
17 - Sexta/7:30Pm - Caio/Pedro
19 - Domingo/2Cultos - Lincoln/André                                                                                          

9:30 am
RETIRO DE MANHÃ 

7:30 pm
ENCERRAMENTO DO RETIRO NO TEMPLO. 
TODOS PRESENTES PARA O CULTÃO DE GRATIDÃO 
E TESTEMUNHOS! 

DÍZImOS e OFeRTaS | SemeanDO e COlHenDO!                     
(donation@vidanova.ca) 

6:15 am - Oração Manhã com Jesus

7:30 pm - RETIRO!

7:30 pm - SEXTA-FEIRA DA VITÓRIA
Teremos oração no templo, sim! 
Saída para o retiro!

7:30 pm - ACADEMIA BÍBLICA

IVn - eBD - SemeanDO a PalaVRa ! 

DIa DOS PaIS nOVOS IRmÃOS/memBROS! 

Temos o compromisso de ministrar tão somente a Pala-
vra de Deus! 

NO PRÓXIMO DOMINGO, ESTAREMOS ORAN-
DO PELOS PAIS! 
Tempo especial para agradecer a Deus a vida 
dos progenitores. Dia de manifestar o cari-
nho que temos por nossos pais. Que o nosso 
Pai celestial nos dê vitórias nesta linda em-
preitada do Reino de Deus. Parabéns a todos 
os pais!

Deus nos tem dado muitas pessoas que têm se 
ajuntado ao aprisco das ovelhas, aqui na Vida Nova. 
Oremos para que sejam verdadeiros ajudadores 
comprometidos com o Reino de Deus e com a obra 
aqui neste local. 
Oremos para que Deus nos dê unidade no Corpo 
de Cristo. Assim realizaremos a obra do Senhor no 
poder dos joelhos que se dobram para glorificar a 
Deus, edificar os santos e salvar os perdidos.

13 - Sara dos Santos Ventura 647-573-1364
13 - Helena Alves Viana 416-871-7213
13 - Giovane Collin Souza 416-305-5292 
14 - Lucas de Oliveira Gurgel 437-226-6147
16 - Dile Duminico 416-782-9151
16 - Evaldo Santana Alvarenga
17 - Steven Hung 647-767-1875  
17 - Sophia Lopes Chapinotti 647-522-6118
17 - Ingrid Markiewicz 416-312-4925
17 - Karina Ferelli Pereira 647-863-1475
17 - Natália/ Vilson 647-203-9047
18 - Melissa Calixto 647-809-7100
18 - Jadson/ Daiane 437-333 4303
18 - Crisleine Brito Cajueiro 647-649-3254
18 - Rafaella R. Teixeira 647-339-4950
18 - Benjamim  Taureg 647-857-4517
18 - Helena Armani 647-616-1250
19 - Gabrielly de Silva 
19 - Felipe Nunes Batista 647-530-9663 
19 - Jessica A. Coragem 647-608-2695 
19 - Thiago 416-919-4230 
19 - Celeste Bandeira



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! 

JORnaDa De ORaÇÃO mISSÕeS RelaTÓRIO do Pr. JOneS e ROSImeRe                                     

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

13/06
Salmos

36-40

14/06
Salmos

41-45

15/06
Salmos

46-50

16/06
Salmos

51-55

17/06
Salmos

56-60

18/06
Salmos

61-65

19/06
Salmos

66-70

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 chegar na sexta-feira, 
pela manhã, para o nosso grande churrasco. Cada um 
precisa levar carne, arroz, salada, refri, água, suco e mui-
ta alegria para um fim de semana que ficará na história 
das nossas vidas.

Pensa numa Jornada de Oração mais que extraordinária! To-
dos os dias, na presença do Senhor, temos experimentado um 
derramar especial do poder do Espírito Santo. A Igreja atendeu 
à convocação e participou ativamente! Algumas imagens que 
nos ajudam a ver o quanto Deus fez:  

A Palavra é GRATIDÃO. 
Oro com alegria por 
causa da maneira como 
vocês, nos ajudam no 
trabalho de anunciar o 
evangelho, desde o pri-
meiro dia até hoje. Infor-
mamos que o depósito 
de 1.870,00 da parceria 
foi depositado. Que o SENHOR DEUS realize os desejos dos seus 
corações a cada dia! 
Estamos auxiliando na missão de revitalização da igreja em Siriji 
na zona da mata de Pernambuco, que fica a 130 Km de Olinda/PE. 
MÊS DE MAIO 2022 - Igreja Vida Nova na Cidade Siriji/PE. Reali-
zamos o mês da família, e foram momentos de quebrantamento, 
clamor, evangelismo, visitação aos enfermos, etc. Tivemos parti-
cipação dos pastores: José Bonifácio, Adiel Rodrigues, Edson Al-
meida e Sérgio Sangiolle. Agradecemos pelo apoio dos amados 
irmãos, nas pregações e palestras. Deus os abençoe sempre.


