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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

“Eu não sei quanto tempo você tem como filho de Deus, 
não sei quantos anos você tem de nascido no Reino. O fato 
de ter nascido em uma família cristã é um grande empurrão 
para Jesus, mas não resolve. Porque Deus não tem neto, 
Deus tem filho. Você terá que ter o seu encontro pessoal, 
sua entrega, aquele momento especial. Então, ali você nas-
ce. Quando a criança nasce, não conhece o pai, é o convívio 
que faz ela ir conhecendo o pai. Ela começa a conhecer a 
voz, começa a perceber quando ele está aborrecido e as-
sim por diante.  Não sei há quanto tempo você passou pelo 
novo nascimento, não sei há quanto tempo você já está 
sendo guiado pelo Espírito Santo, mas uma coisa é certa: se 
você não separa um tempo especial para estar com o seu 
Pai do Céu, todo o seu ministério está errado. Não apenas 
o ministério, a sua vida. Porque, o que você vai fazer? Se 
você não ouve a voz d’Aquele que lhe fez o chamado? Ele 
fez o chamado, Ele deu o caminho, que é Jesus, mas agora 
você tem que andar nesse caminho. Como é que vai andar 
nesse caminho se você não ouve o comando? ‘Ah, mas o co-
mando está na Palavra’ - dizem alguns. Graças a Deus! Mas 
Ele continua falando. Ele não diz assim: ‘As minhas ovelhas 
ouvirão a minha voz; as minhas ovelhas ouviram a minha 
voz’. Ele diz: ‘As minhas ovelhas ouvem’. Se Ele existe, a voz 
d’Ele existe e Ele está falando.  Paulo fala para Timóteo que 
‘antes de tudo, exorto que se use a prática de orações, sú-
plicas, intercessões, ações de graças em favor de todos os 
homens’ 1Timóteo 2. Eu aprendi uma coisa: o homem que 
mais orou nessa terra foi Jesus. Ele deixava todo mundo de 
madrugada, no silêncio. Ele se afastava. Quando Ele voltava 
de lá, o poder vinha com Ele e Ele curava, pregava e ressus-
citava mortos, porque Ele foi se abastecer. Você entrega, 
entrega, quando é que você recebe? 

a ImPORTÂnCIa Da VIDa 
De ORaÇÃO 

leIa a BÍBlIa e ReSPOnDa 
eSTaS PeRGUnTaS: Semana #27

FeSTIVal De PaSTel

1. Os provérbios de sabedoria escritos pelo Rei Salomão revelam mui-
to quem Deus é. Quais são os tipos de pessoas que dão alegria ao 
Senhor?     Provérbios 11

2. Sobre a mulher, qual é a característica que ela precisa ter para edifi-
car a sua casa? Provérbios 14

3. Demonstrar amor é uma atitude sabia segundo o Rei Salomão. Qual 
exemplo Salomão deu e disse que essa atitude além de demonstrar 
amor, também cobriria nossas transgressões. Provérbios 17

4. Qual são os benefícios recebidos quando obedecemos as leis do Se-
nhor? Provérbios 19

5. Quando o rei Salomão deu um conselho para os filhos, com quem 
ele disse que os filhos não deveriam caminhar. Provérbios 23

6. A quem o rei Salomão compara a mulher ranzinza? Provérbios 27
7. Quais foram as duas bênçãos pedidas pelo sábio Agur ao Senhor?     

Provérbios 30

VAMOS NOS 
PREPARAR 13 
AGOSTO,  
Vida Nova está se 
movimentando para 
mais um festival de 
pastel. Ore, colo-
bore, se envolva, 
contribua, venha e 
traga mais um para 
este encontro! 



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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@vidanovatoronto

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

Sábado

Domingo

eSCalaS

Aniversariantes

Diaconal

Transmissão/Letra

julhO Semana 17 a 23
QUARTA: Felipe, Alexandre 
SEXTA: Euler, Willian
DOMINGO
5:30pm:  Tallyzia, Willian
7:30pm:  Euler, Alexandre

julhO Semana 10 a 16
QUARTA:  Lucas, Marcelão
SEXTA:  Glauco, Edivânio  
DOMINGO
5:30pm:  Glauco, Janessa
7:30pm: Lucas, Edivânio

julho
13 - Quarta/7:30Pm - Lucas/Juarez 
15 - Sexta/7:30Pm - Marlon/Maria
17 - Domingo/2Cultos - Caio/Juarez                          

5:30 pm
EDB
CELEBRAÇÃO AO SENHOR   

7:30 pm
CULTO - UM TEMPO ESPECIAL DE 
CELEBRAÇÃO AO NOME DO SENHOR!  

DÍZImOS e OFeRTaS | PRInCÍPIOS eTeRnOS!                      
(donation@vidanova.ca) 

6:15 am - Oração Manhã com Jesus

7:30 pm - SEXTA DA VITÓRIA 
Todos na casa do Senhor para uma grande intercessão  

7:30 pm - CULTO A DEUS dirigido pelos jovens 

7:30 pm - ACADEMIA BÍBLICA

IVn - eBD - PalaVRa VIVa! 
Tempo de ministração da Palavra com seriedade, unção, dedicação e amor. Toda a equipe se prepara com esme-
ro para fazer o melhor para a glória de Deus, edificação da igreja e salvação dos perdidos. 

10 - Rodrigo/Jaqueline Paim 647-571-7485
10 - Gustavo Modolo 437-970-5484
11 - Gabriella Alvim 647-330-0454
11 - Tânia  Rocha 1-266-961-5197
11 - Davi Alexandre Santana 416-833-9291 
12 - Flávia Lopes Carvalho  416-909-4706
13 - Margarida Lopes 416-627-6184
13 - Alexandre Armond Nunes 416-302-1009
14 - João Henrique/ Danielle 416-457-7668
14 - Jane Mara  647-909-9133 
14 - Thaíssa Rocha de Castro 647-806-9196
14 - Juliana  
15 - Esper Nemi 647-349-807
15 - Daniel Fortunato 647-655-0082
16 - Elizabeth Silva 416-534-5743
16 - Iza de Souza 416-766-8067
17 - Rafael Ferreira 647-767-0908
17 - Anton Ostapenko 416-854-4581



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
FOI Uma BÊnÇÃO

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

11/07
Provérbios

14-16

12/07
Provérbios

17-19

13/07
Provérbios

20-22

14/07
Provérbios

23-25

15/07
Provérbios

26-28

16/07
Provérbios

29-31

17/07
Eclesiástes

01-03

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.   

Deus nos deu  a rica oportunidade de vivermos dias preciosos 
na sua doce presença. Todos os dias o povo do Senhor se reu-
niu para orar, buscar a face do Senhor, interceder e viver um 
novo tempo de muita graça e unção. Já estamos nos preparan-
do para a próxima Jornada de oração. 

Pastor Jones e 
Missionária: Rosimere

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. Informamos que o depósito da parceria foi depositado 
neste dia 29/06/2022, no valor de 2.035,00. Que o SENHOR 
DEUS realize os desejos dos seus corações a cada dia! A Palavra 
é GRATIDÃO.
          Amada Igreja Vida Nova, e amados pastores Ceny Tavares 
e Bruno Ferreira: Venho comunicar aos amados, que estamos 
sendo direcionados por Deus para assumir o pastorado da IEC 
em Siriji na zona da mata de Pernambuco. São José de Siriji é um 
distrito da cidade de São Vicente Férrer, uma zona rural de plan-
tação de bananas, onde a maioria das pessoas e irmãos da igreja 
local vivem do corte da banana. A igreja de Siriji tem recursos 
pequenos, mas é uma igreja viva diante do Senhor Deus. Nesta 
localidade há abuso sexual infantil, crianças ansiosas, sem ativi-
dades recreativas, desemprego, educação e saúde precárias, e 
tráfico de drogas. Há um ponto de distribuição de drogas a 10 
metros da igreja. Pretendemos implantar o projeto social Vida 

Nova. Orem por nós e nos ajudem nessa missão. 
MÊS DE JUNHO 2022 - Realizamos as seguintes atividades na 
Igreja Vida Nova em Siriji/PE.  
05/06/2022 - Culto de adoração ao nosso Deus, Santa Ceia, ba-
tismo e encerramento do mês da família. 
11/06/2022 - Participação da União dos Homens no culto de 
aniversário da IEC de Nazaré da Mata/PE. 
12/06/2022 - Homenagem ao dia dos oficiais. Que o Senhor 
Deus os abençoe a cada dia. 
17/06/2022 - Culto de evangelismo do departamento de ho-
mens na casa da irmã Julia e sua família. 
30/06/2022 – Evangelismo através do filme 
CASA DO JULGAMENTO. As minhas escolhas de-
terminam o meu futuro. 
Convidamos os amados irmãos a co-
nhecer o distrito de Siriji na zona da 
mata de Pernambuco. Esperamos por 
vocês! 


