Semanal - 1135

13 de Novembro de 2022

A IGREJA E
SUA MISSÃO
Ela está no mundo, mas
não é do mundo//Pág 2
A igreja é um povo chamado
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A IGREJA E SUA MISSÃO
“Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os
em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo” (Mt 28.19).
O mesmo Cristo que libertou a igreja do mundo e chamou-a do
mundo, agora a envia de volta ao mundo com a missão de levarlhe a mensagem da salvação. A igreja é um povo chamado para
fora do mundo, para ser enviada de volta ao mundo. Ela está no
mundo, mas não é do mundo. Ela se insere no mundo, mas não se
mistura com ele. Ela cumpre sua missão no mundo, mas mantémse fiel aos princípios do céu. À luz de Mateus 28.18-20, podemos
depreender que a igreja existe para cumprir sua missão. Destacaremos três sublimes verdades para a nossa reflexão.

é ganhar admiradores nem seguidores de nós mesmos, mas fazer discípulos de Cristo. Nossa tarefa é levar as pessoas a Cristo
pela evangelização, integrá-las na igreja pelo batismo e ensiná-las
pelo discipulado. É digno de nota que o discipulado não é apenas
transmissão de conhecimento. Não se trata apenas de ensinar os
neófitos as doutrinas certas, mas de ensiná-los a guardar todas as
coisas que Jesus ordenou. O discipulado não é algo teórico, mas
prático. Ele não visa apenas alcançar o intelecto, mas também
o coração e a vontade. Um discípulo de Cristo não é aquele que
mais conhece, mas aquele que demonstra o conhecimento que
tem pela obediência que consagra ao Senhor.

1. Uma autoridade absoluta (Mt 28.18).
Jesus Cristo disse: “... toda autoridade me foi dada no céu e na
terra” (Mt 28.18). A igreja só pode cumprir sua missão sob a autoridade de Cristo. Essa incursão missionária da igreja no mundo
não é feita em seu próprio poder. O poder da igreja não vem dela
própria. Sua autoridade não emana de seus próprios recursos. A
igreja só pode alcançar os confins da terra como evangelho porque age em nome daquele que tem toda autoridade no céu e na
terra. Sua missão já vem carimbada com a garantia de triunfo.
Não há possibilidade de fracasso. Nenhuma força ou poder pode
resistir o poder e a autoridade daquele diante de quem se dobra
todo joelho no céu e na terra.

3. Uma promessa consoladora (Mt 28.20).
Jesus conclui, dizendo: “... E eis que estou convosco todos os dias
até à consumação do século” (Mt 28.20b). Jesus não apenas manda a igreja ir ao mundo, ele vai com ela ao mundo. Sua presença não é apenas uma promessa, mas um fato. A igreja não está
só em sua missão. Ela não caminha solitária pelos campos deste
mundo, mas avança pelo poder de Cristo, sob a ordem de Cristo
e com a presença de Cristo. A igreja não precisa temer no cumprimento de sua missão, pois maior é aquele que está com ela do
que aquele que está no mundo. Jamais faltará à igreja motivação
e capacitação, pois o mesmo poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos foi dado à igreja para cumprir sua missão. O poder
do Espírito não é derramado sobre a igreja para ela viver egoisticamente, mas para testemunhar do evangelho até aos confins
da terra.
Esta igreja não é apenas uma família que
desfruta de abençoadora comunhão. É,
também, uma agência de evangelização, uma embaixadora do céu na terra,
uma voz a clamar em nome de Cristo,
chamando os pecadores a se reconciliarem com
Deus!

2. Uma ordem intransferível (Mt 28.19).
Jesus acrescenta: “Ide, portanto, fazei discípulos de todas as
nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito
Santo; ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado...” (Mt 28.19,20a). Na língua grega, só há um verbo no
imperativo nesta sentença: “Fazei discípulos”. Os outros verbos
(ide, batizai e ensinai) estão no gerúndio. A ordem de Jesus não
é apenas levar o evangelho aos homens, mas levar os homens
ao evangelho. Não apenas é trazer as pessoas à igreja, mas integrá-las na igreja. Devemos cumprir essa missão na dinâmica da
vida, indo para os campos não alcançados ou para o trabalho,
para a escola ou para a nossa própria família. Nosso papel não

LEIA A BÍBLIA E RESPONDA
ESTAS PERGUNTAS: Semana #45

1. Para que veio João, o homem enviado de Deus?
João 1
2. O que disse os judeus quando viu que Jesus havia
curado um homem no poço em Betesda? João 5
3. O que disse os discípulos de Jesus a respeito do cego
de nascença? João 9
4. Sobre a morte de Lázaro, o que a Jesus disse aos seus
discípulos? João 11:15
5. Quando Simão Pedro perguntou a Jesus para onde ele
iria, o que a Jesus respondeu? João 13:36
6. Quando Jesus revelou a cerca da obra do Espírito Santo, quem Jesus disse ser o Espirito que haveria de vir?
João 16:7
7. O que aconteceu ao amanhecer do primeiro dia da
semana após Jesus ter sido colocado por Nicodemus
em um túmulo? João 20
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EBD - PRINCÍPIOS BÍBLICOS!

Vida Nova leva a sério o ensino das Escrituras. Por isso
tem por objetivo ministrar a Palavra de Deus no poder
do Espírito Santo para a transformação de vidas. Ela
informa, ensina e treina pessoas para a realização da
obra de Deus. Encorajamos e solicitamos aos pais e demais irmãos que nos ajudem a orar por nossos alunos,
ministradores, facilitadores, ajudadores, coordenadores e demais envolvidos em nossa EBD. Orem para que
Deus levante novos irmãos dispostos a nos ajudarem
na ministrção da palavra de Deus e dos princípios reguladores da vida. Estamos vivendo tempos desafiadores.
Passem as suas macedônias e nos ajudem!

ESCALAS
Diaconal
nOVEMBRO Semana 13 a 19
QUARTA: Marcelão e Glauco
SEXTA: Janessa, Edivânio
DOMINGO
5:30pm: Glauco, Marcelão
7:30pm: Edivânio, Euler

NOVEMBRO Semana 20 a 26
QUARTA: Tallyzia, Alexandre
SEXTA: Willian, Felipe
DOMINGO
5:30pm: Willian, Felipe
7:30pm: Alexandre, Euler

Transmissão/Letra

13 - Domingo/2Cultos - Lucas/Juarez
16 - Quarta/7:30Pm - Marlon/Maria
18 - Sexta/7:30Pm - Felipe/João

Aniversariantes

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 para as Cestas de Natal das crianças. O
valor de cada cesta é CAD$30. 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. “Mais
bem-aventurado é dar do que receber”.

AGENDA GERAL

13 - Jane Vieira 416-677-2445
13 - Eliza 647-909-9133
13 - William Barbosa 416-762-3207
13 - Milris Hespanha 416-402-2096
13 - Fábio Oliveira 647-877-9348
13 - Joyce e Danilo 647-671-6576
14 - Júlia Oliveira 647-860-5389
14 - Suzana Tavares 647-991-5907
15 - Amanda Calixto 416-927-1237
15 - Luiz Ferreira 416-566-0973
15 - Daniele Barbosa 416-836-6336
15 - Flávio e Renágea 437-240-2613
15 - Miguel Barros Silva 647-710-3984
15 - Maria da Silva 416-622-3312
15 - Raquel Schwenck 416-657-0275
16 - Aline Kelly Barros Brito 647-544-8842
17 - Fabinho Souza 416-880-8891
17 - Fernanda Saraiva 416-241-8267
17 - Sofia Silva 647-455-0997
17 - Adrian (Pastor)
18 - Anthony Davi de Souza 647-710-4589
18 - Débora Silva Batalha 647-879-0509
19 - Tiago Araujo 647-769-4446
19 - Daniel Queiroz 647-705-4813
20 - Cleidimar Rodrigues Dias 416-858-8917

AS NOSSAS CELEBRAÇÕES

Domingo

5:30 pm
EBD - FAÇA A SUA INSCRIÇÃO
CELEBRAÇÃO COM OS PAIS
7:30 pm
CELEBRANDO JESUS
CELEBRAÇÃO PRESENCIAL E TRANSMISSÃO AO VIVO

vida nova NOTA 10

Segunda a Sexta-feira

FAMÍLIA NOTA 10

HOMENS NOTA 10

Quarta-feira

EBD NOTA 10

MULHERES NOTA 10

Sexta-feira

CASAIS NOTA 10

MISSÕES NOTA 10

7:30 pm - SEXTA-FEIRA DA VITÓRIA

JOVENS NOTA 10

EVANGELIZAÇÃO NOTA 10

CRIANÇAS NOTA 10

GENEROSIDADE NOTA 10

6:15 am - Oração Manhã com Jesus

7:30 pm - ACADEMIA BÍBLICA

Sábado
7:30 pm - CULTO JOVEM

DÍZIMOS E OFERTAS | DEVOLVENDO AO LEGÍTIMO DONO!

multiplicou os pães e os peixes que lhe foram apresentados. A multidão foi alimentada e muitos cestos cheios
(donation@vidanova.ca) Jesus
sobraram. Temos que entregar nas mãos de Deus as sementes que vieram dele e que se encontram em nossas mãos
para que Ele as multiplique. Entregar tudo nas mãos de Deus é demonstrar dependência, gratidão, reconhecimento e alegria. Devolver os dízimos
e ofertar para a causa de Deus sempre redunda em frutos abundantes. Em cada culto, somos desafiados a devolver os dízimos do Senhor e ofertar
com amor para esta obra de resultados eternos. Podemos entregar no templo ou através de E–TRANSFER.

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, Maria Rita (sobrinha do Roberto), Arthur, Zinho e Sofia
“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.

IVN - A MISSÃO ESTÁ NO CORAÇÃO

O coração de todo cristão, discípulo de Jesus, bate missões! A missão que nos foi confiada é a
da reconciliação do homem com Deus. Após a queda, todos passaram a nascer com o DNA do
pecado original. “Todos pecaram...” “Não há nenhum justo”. “Em pecado me concebeu minha
mãe”. O pecado foi concebido no coração, no jardim do Éden. Porém, Jesus veio para liquidar
a nossa dívida, morar em nosso coração e assim sermos missionários, levando a mensagem
do Evangelho para todos, em todo o tempo, em todo lugar até que o Noivo volte para buscar
a sua noiva. Estamos plantados aqui para florescermos em todo lugar, o tempo todo, para
todas as pessoas. Vida Nova está cumprindo este chamado divino. Estamos presentes em
várias partes do mundo, levando a palavra, amor, perdão, libertação, alimentação, habitação,
educação, sustentação, segurança, paz, esperança e tudo que envolve a nossa missão.

NOVOS MEMBROS ARROLADOS/BATISMOS/PROFISSÃO DE FÉ

No dia 06 de Novembro, Vida Nova fez uma grande festa de recepção de novos membros. Que Deus abençoe ricamente a vida dos
amados irmãos. Que sejam revestidos do poder do alto para realizarem a vontade do Senhor com esmero. São Eles:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Raphael Gouvea
Nicholas Gouvea
Eduardo Canelho Dias
Caique de Souza Francisco
Agenor de Souza Rocha Jr.
Michelle Bianca Arizone Rocha
Bruno Ferreira da Silva
Gislane Teixeira da Silva
Tancredo Ferreira da Silva Jr.
Dilano Ferreira da Silva
Camyla Aparecida Pereira da Silva
Elizeu da Silva Jr.
Gabriel Rosa Lopes de Lima
Bárbara Gonçalves Travenzoli
Bruna Gonçalves Travenzoli
Asaph Antonio M. Amirazodi
Brena Kressia Nascimento Batista
Karla Alejandra Ortega Grecia
Bruno Roberto Carbonari
João Gabriel M.Toscano de Brito

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

14/11
Atos
08-10

15/11
Atos
11-13

www.vidanova.ca

QUA

QUI

SEX

SAB

DOM

16/11
Atos
14-16

17/11
Atos
17-19

18/11
Atos
20-22

19/11
Atos
23-25

20/11
Atos
26-28

