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O lar é um dos principais
instrumentos na evangelização
do mundo
Não podemos abrir mão de fazer do
nosso lar uma extensão da igreja do
Deus vivo.
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IVN - MISSÕES EM FAMÍLIA
“SAUDAI IGUALMENTE A IGREJA QUE SE REÚNE NA CASA DELES...”
(RM 16.5).
O apóstolo Paulo, na conclusão da sua carta aos Romanos,
faz a mais longa saudação de todas as suas cartas. Nessa conclusão,
ele cita várias pessoas e algumas famílias que estavam a serviço de
Deus. Essas pessoas e essas famílias servem de exemplo para nós ainda hoje. Há preciosas lições que podemos aprender com estas famílias:

as tempestades da vida. A mãe de Rufo foi uma mãe também para
o apóstolo Paulo. Esse bandeirante do Cristianismo encontrou nessa
mulher um apoio, um encorajamento, que só uma mãe era capaz de
lhe dar. Fomos chamados para sermos abençoadores com os nossos
lares e corações escancarados para receber e aninhar vidas preciosas
do Senhor. Nossa língua precisa ser medicina que leva cura; nossas palavras precisam ser mel que alimenta; nossos atos precisam ser gestos
altruístas que abençoam.

1. LARES ABERTOS PARA ACOLHER (Rm 16:3-5,14,15).
Priscila e Áquila foram cooperadores do apóstolo Paulo. O lar deles
era um local de reunião onde a igreja de Deus se congregava. Tanto
em Corinto quanto em Roma, o lar de Priscila e Áquila era um santuário, onde a igreja se reunia. Eles eram hospitaleiros e acolhedores.
Faziam do lar deles uma extensão da igreja e um porto seguro para as
pessoas buscarem refúgio e consolo em Deus. Esse casal abriu seu lar
para hospedar a igreja de Deus, arriscando a própria vida, pois aquele
era um tempo de perseguição. Nos versículos 14 e 15, o apóstolo Paulo cita mais dois lares onde grupos da igreja se reuniam para cumprir
a missão de adorar a Deus, proclamar a Palavra, servindo de ponte
de passagem. Temos que aprender com estes exemplos abrindo os
nossos lares para que a palavra de Deus seja proclamada. Famílias que
abrem as portas para cumprirem a missão de evangelizar são como
ribeiros de águas que regam as plantas para a produção de muitos
frutos. O lar é um dos principais instrumentos na evangelização do
mundo. Não podemos abrir mão de fazer do nosso lar uma extensão
da igreja do Deus vivo.

3. MÃOS ABERTAS PARA TRABALHAR (Rm 16:3,6,9,12).
O apóstolo Paulo cita várias pessoas que foram suas cooperadoras no
trabalho de Deus, gente que pôs a mão no arado, que se diligenciou
para fazer a obra de Deus. Priscila e Áquila foram seus cooperadores
(Rm 16.3). Maria é citada como uma irmã que muito trabalhou pela
igreja de Roma (Rm 16.6). Urbano era cooperador de Paulo em Cristo
(Rm 16.9). Trifena e Trifosa trabalhavam no Senhor e Pérside muito
trabalhou para Deus (Rm 16.12). A igreja, noiva do Cordeiro, precisa ser uma equipe de trabalhadores. Deus nos dá a
salvação e nos chama para o trabalho.
Temos o privilégio de sermos cooperadores de Deus no estabelecimento do seu
Reino. Façamos missões a partir do nosso
lar, coração e mãos
que se lançam neste grandisoso e poderoso empreendimento do Reino de
Pastor Ceny Tavares
Deus.

2. CORAÇÕES ABERTOS PARA CONSOLAR (Rm 16:13).
O apóstolo Paulo faz referência à mãe de Rufo como uma mulher que
cuidou dele como se fosse sua mãe. Essa mulher que recebe elogios
extraordinários nem tem seu nome citado na terra, mas com certeza
seu nome está lavrado no livro da vida. Há grandes nomes no Reino de
Deus que permanecerão sem reconhecimento na terra e anônimos na
história, mas seus registros nas páginas douradas da eternidade estão
assegurados. É algo maravilhoso investir na vida dos filhos de Deus,
ser bálsamo para os que sofrem, ser âncora para os que enfrentam

LEIA A BÍBLIA E RESPONDA
ESTAS PERGUNTAS: Semana #46

1. Para que Paulo foi chamado? Romanos 1
2. Segundo Romanos 5:1, qual foi o resultado da nossa
justificação?
3. Em uma palavra de motivação ao que estão sofrendo,
Paulo da uma e injeção de ânimo comparando o sofrimento a que? Romanos 8:18
4. Paulo diz para não nos conformarmos com este século, e também diz o que devemos fazer a fim de experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O
que exatamente devemos fazer? Romanos 12:2
5. O que devemos dever aos outros? Romanos 13
6. Por que devemos acolher uns aos outros? Romanos
15:7
7. O que Paulo nos instrui a fazer diante daqueles irmãos
que provocam divisões, divisões e desacordo com a
doutrina? Romanos 16:17

PRÓXIMO DOMINGO – FESTA DAS NAÇÕES

Vida Nova estará diante do Senhor especialmente para orar, interceder e ofertar
para as missões. Somos uma igreja missionária! 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 de Deus com amor, perdão, libertação, alimentação,
habitação, educação, sustentação, segurança, paz, esperança e tudo que envolve a missão. Nos unamos neste magnífico trabalho de levar vida para os mortos,
saúde para os enfermos, salvação para os perdidos e o amor de Cristo que excede a todo entendimento para todos quantos estão sem sentido da vida.

PASTORES

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

PRESBÍTEROS

MISSIONÁRIOS

DIÁCONOS

Canadá
Carlos e Meire (Edmonton)

Francisco Saraiva
Gildo Vieira
Lincoln de Paula
Nilton Barbosa
Sérgio Vasconcelos
Valdo Berbert
Xermã Palmares
Alexandre Nunes
Edivânio Ferreira
Felipe Armani
Euler Ataíde
Glauco Aguiar
Janessa Scardelai
Lucas Ribeiro
Marcelo de Lima
Tallyzia de Oliveira
William Berbert

Brasil:
Casa Maria e Marta/Edméia Williams
Jones Cruz/Rosimeire Jocimar
Rossana/Ronaldo Lindório

Romênia:
Irene e Kristnel
Niger:
Michel Lucena, Woba, Boukari,
Harouna Timegou, Omar e Paul

www.vidanova.ca
@vidanovatoronto

EBD - DINÂMICA E VIVA!

IVN tem se dedicado com esmero no afã de oferecer o melhor para
todos os que se debruçam no estudo direcionado da Palavra de
Deus. A Escola Dominical foi criada em 1780 por Robert Rakes, na
Inglaterra. Hoje, essa escola está presente em todo o mundo. Quase todas as igrejas cristãs têm usado esse veículo para ensinar a
Palavra de Deus. Nessa escola ninguém se gradua pois nosso livro
texto é a Palavra de Deus que é inspirada, inerrante, infalível, suficiente, uma fonte inesgotável de conhecimento e vida. Se você ainda não é aluno da Escola Dominical, convido você para participar
de uma. Vai valer a pena. Leve sua família. Ela será muito edificada!

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

Semana NOV 27 a DEC 3
QUARTA: Marelão, Edivânio
SEXTA: Euler, Glauco
DOMINGO
5:30pm: Janessa, Edivânio
7:30pm: Glauco, Euler

Transmissão/Letra

20 - Domingo/2Cultos - Caio/Juarez
23 - Quarta/7:30Pm - Felipe/João
25 - Sexta/7:30Pm - Lucas/Juarez

Aniversariantes

NOS APROXIMANDO DO FIM... NOSSA JORNADA DE ORAÇÃO DE
O ano de 2022 está quase terminando. Mais
alguns dias, com a graça de Deus, estaremos DEZEMBRO ESTÁ CHEGANDO!
celebrando a chegada de 2023. Deus ainda
tem muito para realizar em nossas vidas nestes dias que antecedem a passagem de ano.

Vamos nos preparar para fechar
o ano de joelhos diante do Pai.
Vai ser um tempo tremendo!

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

20 - Cleidimar Rodrigues Dias 416-858-8917
21 - Aida e Francisco 416-241-8267
21 - Mis. Ronaldo Lidório
21 - Wallace Gabriel Santos 416-519-5361
21 - Victória Sunflower Jatobá 437-241-3100
22 - Conceição Ma. de Sousa 647-922-7549
23 - Rebecca Mary de Souza 647-710-4589
24 - Daniel Naves Santos 416-835-0347
24 - Thayana Oliveira Armani
24 - Maria Luiza Oliveira 416-893-0215
25 - Lucca Bandeira 647-819-3828
26 - Fernando Oliveira
26 - João Barreto Nascimento 416-855-9493
26 - Júlia da Costa Matos 647-533-5951
26 - Evellyn Silva Neto 647-321-0975
26 - Débora 647-562-8020
27 - Luciana Raquel Nascimento 647-563-2138
27 - Valter Souza 416-765-5985

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 | SOMOS ADMINISTRADORES

os dízimos do Senhor é um privilégio dos que entenderam a lei perfeita que restaura o homem. Jesus nos
(donation@vidanova.ca) Devolver
deu vida nova. Ele nos ensina a viver na sua dependência. Apenas semeamos a semente que Ele mesmo nos confiou.
Temos que devolver ao dono o que pertence a Ele. 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 do 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 - FAZENDO MISSÕES EM PERNAMBUCO
A Palavra é GRATIDÃO. 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 28/10/2022,
no valor de 1.950,00
Que o SENHOR DEUS realize os desejos dos
seus corações a cada dia!
São José de Siriji é um distrito da cidade de São
Vicente Férrer na zona da mata de Pernambuco. Siriji é uma zona rural de plantação de bananas, onde a maioria das pessoas e irmãos da
igreja local vivem do corte da banana. Convidamos os amados irmãos a conhecerem Siriji, na
zona da mata de Pernambuco. Esperamos por
vocês! Ore por nós e nos ajude nessa missão.

mos: PB. Bino; Olívia; Raimunda e seu esposo
José Davi; Maria Inês; Maria Carlos; Severina
Carlos. Santa Ceia, Louvor, Oração.
Dia 14/10/2022: União dos homens. Visita ao
Sr. João e família.
Dia: 23/10/2022 – Palestra sobre Outubro Rosa
– (Câncer de útero e de mama).
Dia: 27/10/2022 - Aniversário da missionária
Rosimere Silva Lins. IEC Siriji—uma igreja viva

Dia: 29/10/2022 - Culto de aniversário de 19
anos da União Auxiliadora Feminina - AO SENHOR DEUS SEJA HONRA E GLÓRIA PARA TODO
SEMPRE!
Não a nós, Senhor,
não a nós, mas ao teu
nome dá glória, por
amor da tua miseriPastor Jones e
córdia e da tua fidelimissionária: Rosimere
dade. (Sl. 115-1)

Dia: 02/10/2022 - Culto de adoração e Santa
Ceia do Senhor Deus. Recebimento de novos
membros: a irmã Roberta e seus filhos da igreja
de Gravata/PE.
Dia: 07/10/2022 - Visitamos os irmãos enfer-

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

diante de Deus, rumo ao centenário.

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
21/11
Romanos
01-03

www.vidanova.ca

TER
22/11
Romanos
04-07

QUA

QUI

SEX

SAB

DOM

23/11
Romanos
08-10

24/11
Romanos
11-13

25/11
Romanos
14-16

26/11
I Cor.
01-04

27/11
I Cor.
05-07

