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O nosso compromisso é fazer 
missões o tempo todo.

O campo é o mundo. A mensagem é o 
evangelho da graça.



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

Vida Nova foi chamada por Deus e plantada aqui para ser uma 
agência missionária em todo lugar. O nosso compromisso é fazer 
missões o tempo todo, orando, contribuindo e enviando todos as 
ovelhas de Cristo para cumprirem o IDE de Jesus em casa, na rua, 
no trabalho, nas escolas e até nos confins da Terra. Somos mis-
sionários o tempo todo, em todo lugar até que a Terra seja cheia 
da glória do Senhor.  Cristo morreu para comprar com seu sangue 
os que procedem de toda tribo, povo, língua e nação. Depois que 
ressuscitou dentre os mortos, Ele comissionou sua igreja a fazer 
discípulos de todas as nações. O campo é o mundo. A mensagem 
é o evangelho da graça. Os mensageiros são todos aqueles que 
foram lavados no sangue do Cordeiro. Os recursos para fazer esta 
obra são aqueles que estão em nossas mãos. Todos os recursos 
de Deus para o avanço de sua obra estão em nossas mãos. Somos 
seus mordomos!

1. IVN COMPROMETIDA IMEDIATAMENTE 
O trabalho missionário não pode esperar. A seara é grande, os 
trabalhadores são poucos e o tempo urge. Não há esperança para 
os pecadores fora de Cristo. Não há salvação senão no evangelho 
da graça. Ninguém pode ser reconciliado com Deus por meio das 
obras, da religião ou dos sacrifícios. Somente Cristo é o caminho 
para Deus. Somente ele é a porta do céu. Só ele é o mediador en-
tre Deus e os homens. Qualquer outra mensagem é inútil. Qual-
quer outro atalho somente conduzirá os homens à desilusão e à 
perdição eterna. A evangelização dos povos é uma tarefa impos-
tergável. Deve ser a prioridade absoluta da nossa agenda. É tem-
po de sermos luz para as nações. É tempo de investirmos o me-
lhor dos recursos que Deus nos tem dado, na obra missionária. 

2. IVN COMPROMETIDA INTEGRALMENTE 
Todos nós temos que orar por missões. Todos nós temos a obri-
gação de contribuir com missões. Todos nós temos que fazer mis-
sões.  A obra missionária é ação integral de todos os servos de 
Cristo. A evangelização é um estilo de vida. Somos “missões”, em 
seguida, fazemos missões. Fazemos missões, orando perseveran-
temente, contribuindo financeiramente e saindo apressadamen-
te. 
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Pastor Ceny Tavares

leia a BÍBlia e ReSPonda 
eSTaS PeRGUnTaS: Semana #25
1. O Salmista descobriu que o Senhor se agrada quando somos gratos. 

Qual o motivo de gratidão do Salmista ao conclamar-nos a sermos 
gratos ao Senhor? Salmo 106

2. O Salmista faz uma declaração de que seu joelhos tremem e de que 
o corpo está definhando. Qual foi o motivo do Salmista para dizer 
tal coisa? Salmo 109

3. No Salmo 111 e 112 antes de cada versículo aparece algumas letras 
e palavras diferentes. Que letras e palavras são essas?

4. O Salmista declara que quando Israel deixou o Egito, a casa de Jacó 
se retirou do meio de um povo de língua estranha. O que mais o 
Salmista disse sobre Judá e Israel? Salmo 114

5. O que o Salmista declara sobre o amor é a fidelidade do Senhor? 
Salmo 117

6. No Salmo 122 o Salmista roga pela paz de quem?
7. Temer ao Senhor nos levará a sermos bem aventurados. O que 

acontecerá com nossas esposas e filhos se assim procedermos? Sal-
mo 128

3. IVN COMPROMETIDA SACRIFICIALMENTE 
Estamos sempre prontos a contribuir sacrificialmente, porque o 
agente das missões se entregou por nós completamente e sacri-
ficialmente.  IVN é generosa em ofertar sacrificialmente para as 
missões porque Cristo é o único modelo. A Bíblia diz que quem 
ganha almas é sábio. O dinheiro investido é apenas uma semente 
que faz multiplicar os frutos. Porém, não é o bastante, pois temos 
que investir o tempo que Deus nos deu para nos aproximarmos 
das pessoas que se encontram nas densas trevas da existência 
humana. Missões é ir ao encontro das pessoas, como André que 
levou seu irmão Simão a Jesus. Temos que dedicar tempo diaria-
mente para levar alguém a Jesus.  Eis que o semeador saiu a se-
mear. Aquele que recebeu a semente, inexoravelmente se torna 
um semeador que se sacrifica para 
que os frutos sejam colhidos. 
IVN está comprometida com o Cris-
to das missões e com as missões de 
Cristo. Continuemos orando para 
que continue-
mos desfrutando 
deste altíssimo 
privilégio de re-
sultados eternos.



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

Sexta-feira

domingo

eSCalaS

Aniversariantes

Diaconal

Transmissão/Letra

juLhO Semana 3 a 9
QUARTA: Willian, Alexandre 
SEXTA: Euler, Tallyzia
DOMINGO
5:30pm:  Alexandre, Willian
7:30pm:  Euler, Felipe

Semana jun 26  a jul 2
QUARTA:  Glauco, Marcelão
SEXTA:  Euler, Edivânio  
DOMINGO
5:30pm:  Glauco, Marcelão
7:30pm:  Janessa, Edivânio

junho/julho
29 - Quarta/7:30Pm - Lincoln/André
01 - Sexta/7:30Pm - Lucas/Juarez 
03 - Domingo/2Cultos - Caio/Juarez                                                    

5:30 pm
EDB
CULTO ESPECIAL PARA OS PAIS!

7:30 pm
CULTO - UMA CELEBRAÇÃO COM UNÇÃO E 
MINISTRAÇÃO DA PALAVRA DE DEUS. 

dÍZimoS e oFeRTaS | PRinCÍPioS de deUS!                     
(donation@vidanova.ca) 

6:15 am - Oração Manhã com Jesus

7:30 pm - SEXTA-FEIRA DA VITÓRIA
Orando sem cessar, venceremos! 

7:30 pm - ACADEMIA BÍBLICA

ivn - eBd no ReTiRo - miniSTRando Com eSmeRo!  

maiS imaGenS lindaS do  ReTiRo vidanova2022 

Estudar a Palavra de Deus na Escola Dominical é um privilégio que nos faz transbordar de alegria. Temos uma 
excelente equipe de ministradores comprometidos com Deus, sua palavra e com a vida.  Oremos pela EBD.  
Invistamos na vida de tantos que participam. 

O nosso retiro deste ano foi maravilhosíssimo! Louvado seja Deus que nos tem abençoado com toda a sorte 
de bênçãos. Foi tremendo! O assunto da Vida Nova, nestes dias, tem sido somente o que aconteceu no retiro. 
Todos estão impactados sobrenaturalmente!  Glorias ao Rei!

26 - Laila Barros Pereira 647-939-8086  
26 - Elisabeth Maria Ataíde 416-258-7269
27 - Leonardo Gomes Duarte 416-735-6296
27 - Arthur Monteiro Peixoto 647-801-8359                                                                                                                                     
27 - Bruno César Silva Vieira 437-226-9758
28 - Samille Araújo 613-803-8173
28 - Vanessa Melo 647-688-5818
28 - Anne-Marie Palmares 647-717-7539 
29 - Cecília Carolina 647-619-6825
29 - Geane Lopes Souza 416-919-6510
29 - Lúcia M. Ferreira da Silva 416-553-6804
29 - Luciana Soares de Sousa 647-710-4589
29 - Melissa L. Ferreira 647-896-2804 
30 - Marina Monteiro Peixoto 647-801-8359 
30 - Dayana Nunes 647-984-6535
01 - Guilherme Lacerda Oliveira 416-551-9247
01 - Isabella Cristina Ataíde 416-258-7269
02 - Camila Luiza Martins Jock 647-687-6474  
02 - Dawid Juchniewicz 647-269-2597
02 - Julie de Nardi 647-227-4546 
03 - Benjamim Mendes Araújo 647-879-6374



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 vem 
aÍ Com FoRÇa ToTal 

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

27/06
Salmos
106-110

28/06
Salmos
111-115

29/06
Salmos
116-118

30/06
Salmos

119

01/07
Salmos
120-125

02/07
Salmos
126-130

03/07
Salmos
131-135

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.   

juLhO 4-10 VAI SER uM TEMPO DE MILAGRES  
Estamos esperando todos em nossa JORNADA DE ORAÇÃO de julho. 
Todos os dias na casa do Senhor, por um tempo especial do derramar 
da sua graça especial. Preparem-se para uma semana inteirinha na 
presença do Senhor! Cremos no poder da oração. 

Ceia do SenHoR 
Com a graça de Deus, no próximo domingo, estaremos diante do Se-
nhor para participarmos do pão e do cálice. Jesus preparou a mesa e 
nos chamou para este encontro de pura graça e amor. Oremos para 
que estejamos preparados para a grande festa das bodas.


