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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

Nos dias 20 a 22, fomos agraciados por Deus, desfrutan-
do da maravilhosa oportunidade de levar a Palavra de 
Deus ao coração de tantas crianças.  Mais de 500 parti-
cipações nestes dias. O tema ministrado foi: “O FRUTO 
DO ESPÍRITO”.  Todos aprenderam sobre este relevante 
e atual tema, cantando, orando, fazendo tarefas, res-
pondendo perguntas, fazendo artes, pinturas e lazer 
envolvendo este tema da maior importância. Todos os 
dias foram oferecidos lanches e diversão de montão. 
Um tempo que entrou para a história da vida de todos. 
A Deus toda glória, honra e louvor. Nossa profunda gra-
tidão a todos que oraram, se empenharam e divulga-
ram. Aos que arregaçaram as mangas na preparação, 
durantes meses, investindo o precioso tempo para a 
realização deste evento da maior relevância na vida de 
todos que participaram de alguma forma. Aos que con-
tribuíram financeiramente, aos que se doaram, mesmo 
que seja algo invisível, na realização desta obra, aos pais 
que se empenharam em trazer seus filhos. Enfim, a to-
dos que de alguma forma foram usados por Deus para 
que tudo fosse realizado com tanto amor, dedicação e 
esmero. Cremos firmemente que Deus fará com que 
a semente plantada nestes dias frutifique abundante-
mente. Que colheitas incalculáveis alegrem o coração 
do Pai! Que toda glória seja tributada tão somente a 
Deus! Que Ele mesmo nos abençoe com as belas pala-
vras: “Servo bom e fiel”. Fazer a obra de Deus, chama-
do por Ele, seguindo o exemplo de Cristo, no poder do 
Espírito Santo não tem erro, pelo contrário, só acertos 

Jesus disse: “deixai as crianças, não as proíbam de vir a mim, porque 
o reino do céu é dos que são como estas crianças” mat. 19:14. 

Pastor Ceny Tavares

leia a bíblia e reSPonda 
eSTaS PerGUnTaS: Semana #29
1. Segundo o profeta Isaías a nação de Israel não andava segundo a 

vontade de Deus. Com quem Isaías compra a cidade fiel? Isaías 1:21
2. Qual seria o clamor que as mulheres fariam segundo Isaías 4?
3. Sobre os discípulos, qual foi a ordem dada por Deus para que o pro-

feta cumprisse? Isaías 8:16
4. O que surgiria do tronco de Jessé segundo Isaías e o que faria o Es-

pirito de Yahweh? Isaías 11
5. Sobre a palavra de advertência contra Moabe, quanto tempo demo-

raria a sua destruição? Isaías 15
6. Sobre a palavra de advertência contra o deserto que fica ao mar, 

como seria sua destruição? Isaías 21
7. A qual monstro marinho Yahweh punirá naquele grande dia, segun-

do Isaías 27?

e completa alegria. A obra continua! Fomos apenas ins-
trumentos de Deus para despertar o coração das crian-
ças. Fizemos o nosso melhor! Agora cabe aos pais darem 
continuidade! A ordem expressa do Senhor é: “Ensine e 
eduque a criança no caminho”. O Caminho é Jesus! Leve 
seu filho a Jesus! Apresente Je-
sus ao seu filho, através do en-
sino, exemplo e o resultado já 
está garantido por aquele que 
nunca falha. 
As promes-
sas de Deus 
são fiéis e 
verdadeiras.



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

www.vidanova.ca
@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

domingo

eScalaS

Aniversariantes

Diaconal

Transmissão/Letra

Semana JUL 31 a AGO 6
QUARTA: Euler, Willian 
SEXTA: Alexandre, Felipe
DOMINGO
5:30pm:  Tallyzia, Euler
7:30pm: Felipe, Alexandre

JULhO Semana 24 a 30
QUARTA:  Glauco, Janessa
SEXTA:  Lucas, Marcelão  
DOMINGO
5:30pm:  Edivânio, Lucas
7:30pm: Marcelão, Glauco

27 - Quarta/7:30Pm - Marlon/Maria 
29 - Sexta/7:30Pm - Felipe/João 
31 - 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 | crer e obedecer!                      
(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 - ACADEMIA BÍBLICA

vamoS faZer coneXÕeS! 

feSTa daS naÇÕeS! PrÓXimo dominGo! Jornada de oraÇÃo 
de 1 a 7 de aGoSTo 

vamoS noS PreParar 
Para Uma Semana 

eXPonencial! oraÇÃo 
no monTe!

Vida Nova está se movimentando para mais um festival de pastel. Ore, colabore, 
se envolva, contribua, venha e traga mais um para este encontro! 
Um tempo de trazer pessoas para perto de nós! Elas vão conhecer a obra que 
Deus faz em nós e através de nós. 

Com a graça de Deus, no próximo domingo, as nossas celebrações estarão focadas na 
missão da igreja. Cristo nos convocou para a mais elevada e sublime tarefa de anunciar 
as Boas Novas de grande alegria. Missões se faz com os pés formosos que caminham no 
caminho que é Cristo, com os joelhos dobrados em oração e com as mãos abertas para a 
contribuição. Temos que orar, contribuir e ir a todo o lugar, a todos os corações, em todo 
o tempo e em todas as situações. Preparemo-nos para mais este tempo de fazer o que 
Cristo ordenou: “IDE POR TODO MUNDO E PREGAI O EVANGELHO A TODA A CRIATURA”.

24 - Daniela Leitão 1-514-467-4565
24 - Dominic 437-984-2630
25 - Victoria Pinheiro Maia 647-410-2905 
25 - Cintia Moura  Gurgel 437-217-2518
25 - Antonio Amaury Miranda 416-878-1624   
26 - Deivyane Mendes Barbosa 647-879-6374
26 - Juliana Pereria/Zanin 306-501-8813
26 - Rebecca Tenório Pereira 647-784-1269
27 - Sara Beatriz da Silva 647-981-9605
28 - Elaine Cristina Rampazzo 647-339-4950 
28 - Romilda Favarato Gouveia 416-918-0283
28 - Arthur de Oliveira Gurgel 437-220-7979
29 - Jorge  Araújo Venâncio 647-209-9489
31 - Paulo Frederido Leão Maia 647-514-8377
31 - Daniele Pinheiro Maia 647-410-2905



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

ebf - Tocando o coraÇÃo daS crianÇaS 
aPrendendo Sobre o frUTo do eSPíriTo! 

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

25/07
Isaías

04-06

26/07
Isaías

07-09

27/07
Isaías

10-12

28/07
Isaías

13-15

29/07
Isaías

16-18

30/07
Isaías

19-21

31/07
Isaías

22-24

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.   


