Semanal - 1128

25 de Setembro de 2022

FESTA DAS
NAÇÕES
INFLUÊNCIA DA IGREJA
NO MUNDO //Pág 2
Os campos estão brancos! Hoje é
dia de plantar, colher e celebrar!
Estamos presentes em várias partes do
mundo. Somos semeadores da preciosa semente.

2365 St. Clair Ave. West - Toronto ON, Canada, M6N 1K9
Tel.416-766-5695 • 416-885-1016 • 647-991-1019
www.vidanova.ca

FESTA DAS NAÇÕES - INFLUÊNCIA DA IGREJA NO MUNDO
Estamos reunidos para mais um domingo missionário! Estamos
presentes em várias partes do mundo. Somos semeadores da
preciosa semente. Tempo especial para orar e contribuir financeiramente com a obra do Senhor. “Mais bem-aventurado é dar
do que receber”. Os campos estão brancos! Hoje é dia de plantar, colher e celebrar! “Vós sois o sal da terra [...]. Vós sois a
luz do mundo...” (Mt. 5.13,14). Neste sermão, Jesus nos ensina
sobre a influência da igreja no mundo com estas figuras simples
do nosso dia-a-dia. Vejamos:

1. SAL DA TERRA (Mt. 5.13).
A presença do sal no alimento é fundamental para preservar. A
presença da igreja no mundo é mais importante e essencial do
que a do sal. O sal dá sabor. A ausência do sal torna o alimento insípido enquanto o excesso o torna salobre. A presença da
igreja no mundo dá sabor à vida e torna o ambiente mais agradável. O sal provoca sede. O homem em seu estado natural não
tem sede de Deus. A presença da igreja no mundo sempre está
indicando que a verdadeira vida está em Cristo. O sal, mesmo
que não seja visto, é percebido. Jesus, porém, alertou para o
perigo do sal perder o seu sabor e tornar-se insípido. Para sermos bênçãos no mundo, precisamos ter vida íntegra, reta, santa,
consagrada e pura.
2. LUZ DO MUNDO (Mt. 5.14-16).
Esta figura fala da influência da igreja fora dos portões. A luz é
vista, notada e percebida. Ela se impõe. É como uma cidade no
topo de uma montanha. É impossível ser escondida. Jesus diz
que a igreja não pode ser luz debaixo do alqueire. Não podemos
esconder nossa influência debaixo de estruturas monumentais.
Jesus diz também que não podemos esconder nossa luz debaixo
do vaso, ou seja, daquilo que é apenas adorno. Jesus diz também que não podemos esconder nossa luz debaixo da cama, ou
seja, daquilo que representa descanso e prazer. Nossa luz precisa brilhar diante dos homens para que vejam nossas boas obras
e glorifiquem o Pai que está nos céus. A luz é símbolo de pureza,
não combina com impureza. A luz é símbolo da verdade que é
Cristo, suplantando toda mentira que procede das trevas e do
inferno. A luz é símbolo de conhecimento. A igreja conhece a
Deus e o torna conhecido. A luz é símbolo da vida. Não há vida
sem luz. Onde a luz está tem a vida. A igreja recebe vida e transborda diante do mundo essa vida abundante. A igreja é porta-

LEIA A BÍBLIA E RESPONDA
ESTAS PERGUNTAS: Semana #38

1. A quem foi dirigida as profecias de Joel? Quem deveria
ouvir essas as palavras de Deus ditas por Joel? Joel 1
2. O plano de Deus é restaurar Israel. O que acontecerá
com a nação escolhida por Deus naqueles dias? Joel
3:18
3. O que fazia Amós quando recebeu de Deus algumas
profecias? Amós 1
4. A que animal o Senhor compara Samaria? Amós 4
5. Quem foi diante de Jeroboão fofocar a respeito de
Amós? Amós 7:10
6. Segundo as profecias de Obadias, sobre quem o Dia do
Senhor estava prestes a vir? Obadias 1:15

dora das boas novas de reconciliação. Ela constrói pontes, onde
o pecado cavou abismos.
Jesus mostrou neste sermão do monte que antes da igreja apresentar-se ao mundo como sal e luz, precisa ter vida nova. As
bem-aventuranças falam do que a igreja é. Só depois Jesus fala
do que a igreja faz. Vida vem antes de ação. Vida com Deus precede testemunho no mundo. Temos que ser humildes de espírito, puros de coração, mansos, misericordiosos, pacificadores,
chorarmos pelos nossos pecados e termos fomes e sede de justiça. Desta forma, seremos sal da terra e luz do mundo para a glória de Deus, edificação dos irmãos e salvação dos perdidos. Não
podemos refletir o que não temos. Primeiro precisamos ter vida
com Deus para depois termos vida para Deus. Eu estou sendo
sal da terra e luz do mundo? Tenho influenciado as pessoas de
forma particular e também de forma pública? Tenho revelado o
caráter de Cristo em palavras e ações? Deus diz quem estamos
nEle para cumprirmos com entusiasmo nossa vocação no mundo.
Sejamos Igreja viva, missionária,
amorosa, generosa, obediente aos
princípios de Deus e sempre pronta
a desglorificar
a nós mesmos
para glorificar
o Rei Jesus!
Pastor Ceny Tavares

PASTORES

Ceny Tavares - Senior Pastor | Bruno Ferreira - Assistent Pastor
Victor Queiroz - Music Ministry

PRESBÍTEROS

Francisco Saraiva
Gildo Vieira
Lincoln de Paula
Nilton Barbosa
Sérgio Vasconcelos
Valdo Berbert
Xermã Palmares

DIÁCONOS

Alexandre Nunes
Edivânio Ferreira
Felipe Armani
Euler Ataíde
Glauco Aguiar
Janessa Scardelai
Lucas Ribeiro
Marcelo de Lima
Tallyzia de Oliveira
William Berbert

MISSIONÁRIOS

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

CEIA DO SENHOR!

Dia 02 de outubro, primeiro domingo, estaremos reunidos na casa do Senhor para
a grande festa da Ceia. Um tempo especial
de reflexão, tomada de decisão, mudança
de atitude e participação dos elementos: o
pão e o cálice do Senhor. Vamos nos preparar dignamente para este tempo especial de
comunhão com Deus e com os irmãos.

CESTAS DE NATAL CASA MARIA E MARTA!

Estamos nos aproximando do final de mais um ano. Todos os anos, Vida Nova
faz a alegria da criançada da Casa Maria e Marta. Este
é mais um ano que vamos levar amor, carinho, comida, roupa, calçado, material escolar e muito mais.
Oremos e nos preparemos para ofertar as Cestas de Natal das crianças. Será um tempo
mais que especial. Pule nesta bênção e seja
um parceiro nesta bendita obra que está
arrancando vidas das garras do inimigo e
conduzindo-as ao reino eterno de Deus.

www.vidanova.ca
@vidanovatoronto

ESCALAS
Diaconal
Semana SET 25 a OUT 1
QUARTA: Felipe, Alexandre
SEXTA: Willian, Euler
DOMINGO
5:30pm: Tallyzia, Willian
7:30pm: Euler, Alexandre

OUTUBRO Semana 2 a 8
QUARTA: Edivânio, Lucas
SEXTA: Marcelão, Glauco
DOMINGO
5:30pm: Janessa, Edivânio
7:30pm: Lucas, Gláuco

Transmissão/Letra

28 - Quarta/7:30Pm - Felipe/João
30 - Sexta/7:30Pm - Lucas/Juarez
02 - Domingo/2Cultos - Caio/Juarez

EBD - ESMERANDO NO FAZÊ-LO!

A nossa Escola Bíblica Dominical é uma referência nesta cidade. Investimos com todo amor,
zelo e dedicação na realização desta obra extraordinária de ministrar princípios da Palavra de
Deus. Todos estão convidados a nos ajudarem
em oração, participação e divulgação. Precisamos sempre de irmãos que se disponham a nos
ajudar neste projeto de Deus.

AGENDA GERAL
Domingo

5:30 pm
EBD
CELEBRAÇÃO COM OS PAIS
7:30 pm
CELEBRANDO JESUS COM O CORAÇÃO
ABERTO PARA DAR GRAÇAS, CRESÇER E
TRANSFORMAR OUTRAS VIDAS

Aniversariantes

25 - Araceli Tetzner 226-978-6296
26 - Marcus Rodrigo Ribeiro 647-675-4308
26 - Cristina e Celino 289-200-4971
27 - Maria dos Anjos Amaral 416-888-0656
27 - Everson Guimaraes 416-219-8389
28 - Zé Raimundo/Selma 647-701-3080
28 - Lucas/ Luciana Raquel 647-570-5158
28 - Elizabeth Duarte Pereira 647-780-5138
29 - Renata Dabus Adas 416-939-8332
29 - Guilherme Silva Braga 416-822-5589
29 - Fernando Cezar Viana Jr. 437-983-2897
30 - Marcos Victoriano 226-377-9503
30 - Mateus Oliveira Pereira 437-774-4991
30 - Jurandir Gomes Pereira 647-581-8345
30 - Rômulo Castro Lopes 437-881-3971
30 - José Ricardo Araújo Martins e Ana Luiza
01 - Juliana Borges 647-895-8313
01 - Camilla Amanda Ferreira 416-466-6494
01 - Silvana Pinto Moreira
01 - Camila Cunha 647-831-5546
01 - Inêz 647-887-9883
01 - Erika Talita A. Messias 647-989-6538
02 - Matheus Afonso 416-475-6654

AS NOSSAS CELEBRAÇÕES
Segunda a Sexta-feira

vida nova NOTA 10

6:15 am - Oração Manhã com Jesus

FAMÍLIA NOTA 10

HOMENS NOTA 10

Quarta-feira

EBD NOTA 10

MULHERES NOTA 10

7:30 pm - ACADEMIA BÍBLICA
VENHAM TODOS!
CASAL NOTA 10

CASAIS NOTA 10

MISSÕES NOTA 10

Sexta-feira

JOVENS NOTA 10

EVANGELIZAÇÃO NOTA 10

7:30 pm - SEXTA-FEIRA DA VITÓRIA
Tempo de intercessão
ESTUDO BÍBLICO TEENS

CRIANÇAS NOTA 10

GENEROSIDADE NOTA 10

DÍZIMOS E OFERTAS | DINHEIRO, BENS E ETERNIDADE!
(donation@vidanova.ca)

Este é um assunto pouco popular, mas a Palavra de Deus é esclarecedora: “Muito bem servo, bom e fiel” Mat. 25:23. Há sim, recompensa para
aqueles que forem fiéis até o fim. Devolver a parte do Senhor é um grande privilégio. Ofertar para a causa de Deus é um toque especial de gratidão,
operado pelo Espírito Santo. A ordem é: “Trazei todos...” Mal. 3:10. A negligência resulta em maldição, a pratica resulta em bênçãos sem medida.”

OREMOS!

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 Amaral
(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, Raquel (sobrinha da Irene).
“Muito pode em seus efeitos a súplica do justo”.

LENDO A BÍBLIA
TODA EM 2022

Este projeto é muito mais que um
plano de leitura bíblica anual. É um
contato diário, permanente e persistente 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.

NOSSA JORNADA DE ORAÇÃO DE OUTUBRO
ESTÁ CHEGANDO!
Com a graça de Deus, nos dias 3 a 9 de outubro, às 7:30pm, estaremos reunidos para a nossa décima JORNADA DE ORAÇÃO.
Nosso propósito é ter a igreja toda, todos os dias, na presença do Senhor. Vamos impactar o mundo no poder dos joelhos
que se dobram. Estamos preparando uma semana pra lá de
exponencial! Nos ajudem a fazer desta jornada um tempo de
milagres, maravilhas, e muitas realizações de Deus. Vamos clamar, porque Deus vai derramar, transformar e impulsionar as
nossas vidas a viverem o sobrenatural. Em oração podemos
todas as coisas naquele que nos fortalece!

CASAIS NOTA 10 - DUAS TURMAS!
Louvamos a Deus pelo privilégio
de investirmos nas famílias. Especialmente orientando os casais
para terem seus lares edificados
na Rocha. Oremos e ajudemos!

JEJUM E ORAÇÃO

Conforme a primeira letra do seu nome, este é o seu dia de jejuar até o meio-dia.
DOM
A, B,
C

SEG

TER

QUA

QUI

SEX

SAB

D, E,
F

G, H,
I

J, K,
L

M, N,
0, P

Q, R,
S, T, U

V, W,
X, Y, Z

LEITURA DA PALAVRA

Leitura da Palavra de Deus no seu dia-a-dia.
SEG

TER

26/09
Oséias
07-14

27/09
Joel
01-03

www.vidanova.ca

QUA

QUI

SEX

SAB

DOM

28/09
Amós
01-03

29/09
Amós
04-06

30/09
Amós
07-09

01/10
Obadias e
Jonas

02/10
Miquéias
01-04

