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Todo o convertido a Jesus, imediatamente, começa 
uma conversa íntima e interminável com o Pai. 

Deus só se agrada das orações com 
motivações corretas. 



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

“Porás o altar defronte do véu que está diante da arca do Testemunho, diante do 
propiciatório que está sobre o Testemunho, onde me avistarei contigo” (Êx 30.6). 

Deus mandou Moisés construir um Santuário para habitar no meio do povo (Êx 
25.8), e determinou que no lugar santo haveria um altar de incenso, onde o fogo 
teria que permanecer aceso o tempo todo. O incenso aceso continuamente no 
altar simboliza nossas orações (Ap 5.8; 8.3). Deus nos convoca, igualmente, para 
“orar sem cessar”.  Lições preciosas: 
1. ORAÇÃO É O CENTRO DA VIDA CÚLTICA (Êx. 30.6). O altar ficava no centro do 
lugar santo, defronte do véu onde estava a arca da aliança. A posição geográfica 
do altar de incenso já definia a centralidade da oração na vida do povo de Deus. 
Temos que aspirar pela presença de Deus continuamente.  “Buscai, pois, em pri-
meiro lugar o Reino de Deus”.  Em seguida, temos a certeza que Ele supre todas 
as nossas necessidades. A oração não é nota de rodapé, mas a essência da co-
munhão viva com o trono da graça.  Os apóstolos disseram: “Quanto a nós, nos 
consagraremos à oração... e ao ministério da Palavra” (At 6.4). Oração vem antes 
de “ministério”. Oração é a respiração da alma, batidas do coração, centralidade 
da vida espiritual. Todo o convertido a Jesus, imediatamente, começa uma con-
versa íntima e interminável com o Pai. 
2. ORAÇÃO É FUNDAMENTAL NA VIDA CÚLTICA (Êx. 30.7,8). O incenso teria que 
ser queimado pela manhã, à tarde, e continuamente perante o Senhor. Não po-
dia existir carvão no altar, nem ser coberto de cinzas. De igual forma, não pode-
mos dispensar a oração incessante e diária. Só caminhamos vitoriosamente pela 
força do poder da oração. Dependemos completamente de Deus, nunca da força 
dos nossos próprios braços.  Deus continua sempre a olhar dos céus buscando 
alguém que se coloque na brecha em favor do seu povo (Ez. 22.30). 
3. ORAÇÃO MANTÉM A PUREZA NA VIDA CÚLTICA (Êx. 30.9). Deus só se agrada 
das orações com motivações corretas. Diz o texto bíblico que o incenso precisava 
ser puro, santo e não estranho (Êx. 30.9,34). Deus não aceita incenso estranho, 
orações contaminadas pela vaidade, oriundas de vidas impuras, de corações im-
penitentes. A oração do perverso é abominação para Deus (Pv. 28.9). Não adian-
ta multiplicarmos as nossas orações se as nossas vidas estão fora da vontade 
de Deus (Is 1.15). Não adianta honrar a Deus com os nossos lábios se os nossos 
corações estão longe de Deus (Mt 15.8). A oração nos leva a manter o nosso foco 

ORaÇÃO - O COmBUSTÍVel PaRa manTeR aCeSa a CHama DO alTaR! 

Pastor Ceny Tavares

leIa a BÍBlIa e ReSPOnDa 
eSTaS PeRGUnTaS: Semana #33
1. Onde o pai de Jeremias exercia o sacerdócio? 
       Jeremias 1
2. Por que Yahweh declara que os israelitas iriam servir 

a estrangeiros em uma terra estranha? Jeremias 5:19
3. Quando Deus revela a corrupção moral de Judá, Ele diz 

exatamente onde os israelitas falharam. Ao que Deus 
compara a língua daquela gente? Jeremias 9

4. Sobre as vasilhas de couro do capítulo 13, o que Deus 
disse que deveriam fazer com elas?

5. Por que Deus disse a Jeremias para não se casar? Jere-
mias 16

6. A quem Deus compara o vaso nas mãos do oleiro? Je-
remias 18

7. De que forma Deus disse que pelejaria contra os israe-
litas? Jeremias 21

na vida pura diante do Senhor. Daniel orava ao Senhor e não se contaminava com 
as finas iguarias do rei. Somos vasos de bençãos para o Senhor. 
4. ORAÇÃO TEM COMPONENTES INDISPENSÁVEIS NA VIDA CÚLTICA (Êx. 
30.34,35). O incenso era feito de quatro componentes: 1) Estoraque – Subs-
tância extraída de um arbusto, sem incisão, sem corte na árvore. A resina fluía 
espontaneamente. As nossas orações de igual forma precisam ser livres e es-
pontâneas. 2) Onicha – Extraído de um molusco marinho. Isso nos ensina que 
a oração tem que partir das profundezas da nossa alma. 3) Gálbano – Era um 
arbusto do deserto. Suas folhas deviam ser quebradas e moídas para a extração 
do perfume. As orações têm que brotar de um coração quebrantado e contrito. 
4) Sal – O sal é um símbolo da nossa vida (Mt 5.13) que é a parte mais importante 
da nossa oração. Que o bom Deus nos desperte para uma vida mais abundante 
de oração. Que o incenso de nossas orações 
fervorosas suba sempre à presença de Deus 
como aroma suave, e que o fogo no altar de 
nossas vidas continue com grandes labaredas 
aquecendo e ilu-
minando os nossos 
corações para um 
viver que agrade ao 
Senhor.   
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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

Semana Ago 28 a Set 3
QUARTA: Tallyzia, Alexandre
 SEXTA: Willian, Felipe
DOMINGO
5:30pm:  Alexandre, Willian
7:30pm: Felipe, Euler

AGOSTO Semana 21 a 27 
QUARTA:  Glauco, Marcelão
SEXTA: Edivânio, Euler   
DOMINGO
5:30pm:   Glauco, Marcelão
7:30pm: Janessa, Edivânio

24 - Quarta/7:30Pm - Lucas/Juarez 
26 - Sexta/7:30Pm - Felipe/João 
28 - Domingo/2Cultos - Lincoln/André

5:30 pm
EBD 
MINISTRAÇÃO ESPECIAL PARA OS PAIS

7:30 pm
CELEBRAÇÃO ESPECIAL 
LOUVOR UNGIDO - MINISTRAÇÃO ESPECIAL 
DA PALAVRA DE DEUS  

DÍZImOS e OFeRTaS | PRImÍCIaS PaRa DeUS!                       
(donation@vidanova.ca) 

6:15 am - Oração Manhã com Jesus

7:30 pm - ACADEMIA BÍBLICA
                  PARTICIPEMOS!

7:30 pm - SEXTA-FEIRA DA VITÓRIA
TODOS NO TEMPLO PARA VIVERMOS O 
SOBRENATURAL DE DEUS  

eBD - VIVa, aTUanTe e ReleVanTe! 
IVN tem um chamado especial para cuidar das crianças. Os dis-
cípulos quiseram afastar as crianças de Jesus, mas Ele ordenou 
que não fizessem tal coisa. Pelo contrário, Ele ordenou “dei-
xem as crianças virem a mim, porque delas é o reino dos céus”. 
Quem não se fizer como uma criança, jamais poderá entrar no 
reino de Deus. Ajude-nos em oração, participação, trazendo 
seus filhos com assiduidade, e contribuindo financeiramente 
para termos mais condições de dar o melhor para as crianças.

21 - Jefferson Vieira 416-220-6708
21 - Gabriel Ferreira 647-767-0908
21 - Elton/Cleo 647-455-0997
21 - Noah De Bona Rodrigues 514-996-3777
21 - Pollyanna Galinari Dumont 647-936-9544 
21 - Flávio C. Benetazzi 647-809-9200
22 - Débora David dos Santos 437-223-5227
22 - Bárbara Gonçalves 289-200-4971
22 - Bruna Gonçalves 289-200-4971
22 - Cecília Xavier Monteiro 647-879-0070
22 - Alice Luiza Jock Sanches 647-687-6474 
24 - Ronaldo Nunes 647-802-8249
24 - Sabrina Orlov 647-673-1181
24 - Olga Santos Alvarenga 416-729-0733
25 - Giovanna Salles Oliveira 437-982-0960
25 - Jovana Rodrigues Nto. 647-760-2503
25 - Liz Braga 647 6716576
25 - Murilo Duarte Jatobá 437 241 3100
26 - Leonardo Nunes  647-984 6535
27 - Val Almeida Drumond 647 448-4870
27 - Pedro/ Gabriela 647-554 5048
28 - Tiago  647 991 1277
28 - Ana Rebeca Ricardo Lobo 647 562 4820



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

RelaTÓRIO PaRa a IGReJa VIDa nOVa

JORnaDa De ORaÇÃO FeSTa DaS naÇÕeS PRÓXImO DOmInGO 

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

22/08
Jeremias
20-22

23/08
Jeremias
23-25

24/08
Jeremias
26-28

25/08
Jeremias
29-31

26/08
Jeremias
32-34

27/08
Jeremias
35-37

28/08
Jeremias
38-40

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.   

A Palavra é GRATIDÃO. Oro com alegria por causa da manei-
ra como vocês nos ajudam no trabalho de anunciar o evange-
lho, desde o primeiro dia até hoje. Informamos que o depósito 
2.060,00 da parceria foi depositado no dia 28/07/2022.  Que 

o SENHOR DEUS realize os 
desejos dos seus corações a 
cada dia! 
São José de Siriji é um distri-
to da cidade de São Vicente 
Férrer na zona da mata de 
Pernambuco, e é uma zona 
rural de plantação de bana-
nas. A maioria das pessoas, 
incluindo irmãos da igreja 
local, vivem do corte da ba-
nana. Ore por nós, nos ajude 
nessa missão, e convidamos os amados irmãos a conhecer o 
distrito de Siriji. Esperamos por vocês! 
Atividades da Igreja Vida Nova na Cidade Siriji/PE: 
Dia 03/07/2022 - Uma tarde de visitação aos irmãos enfermos, 
Santa Ceia, Oração, louvor, e pregação da palavra do nosso Se-
nhor Deus. 
Dia 08/07/2022 - União dos homens: Visita à casa do Sr. João e 
família. 
Dia 11/07/2022 - Culto Alusivo ao Dia das Mulheres. 
Dia 31/07/2022 - Visitação à casa da nossa 
irmã Cibele/Renato Claudio e seus filhos: 
Renato Junior e Eliézer. Oração, louvor e 
palavra do Senhor Deus. 
DIA 31/07/2022 - Culto de adoração ao 
nosso Deus. 

Dias 5 a 11 de Setembro
Um clamor que toca o céu!
Preparemos e participemos!

Com a graça de Deus, estaremos reunidos para mais uma especial cele-
bração missionária.  estejamos preparados pra vivenciar as maravilhas 
de Deus em todos os povos da terra. Separemos a oferta missionária! 

Pastor Jones e 
missionária: Rosimere


