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Durante todo este ano, 
estivemos diante do Senhor em 
oração. 

O clamor do povo de Deus, de joelhos 
dobrados todos os dias, chegou ao 
céu. 



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

Pastor Ceny Tavares

leIa a BÍBlIa e reSPonDa 
eSTaS PerGUnTaS: Semana #46
1. Paulo diz que estava chocado por causa de uma atitu-

de dos irmãos quando escreve uma carta aos Gálatas. 
Que atitude era essa?    Gálatas 1:6

2. O que aconteceu quando chegou a plenitude do tem-
po segundo o apóstolo Paulo? Gálatas 4:4

3. Quando foi que Deus nos escolheu? Efésios 1
4. Segundo Paulo, o que não deve haver entre nós cris-

tãos? Éfesios 5:3
5. Qual foi o sentimento que Cristo teve e que o apósto-

lo Paulo diz que também deveríamos ter? Filipenses 
2:5,6,7

6. Quando Paulo diz estar alegre por ter sofrido, tem um 
motivo. Qual motivo era esse? Colossenses 1:24

7. A quem mais agrada a atitude de um filho quando ele 
obedece seus pais em tudo? Colossenses 3:20

A vela de 2022 está se  apagando.  Mais alguns dias, com a graça de 
Deus. Estaremos celebrando a chegada de 2023. Deus ainda tem mui-
to para realizar em nossas vidas nestes dias que antecedem a passa-
gem de ano. Nos preparemos para receber grandes milagres! 
Nossa passagem de ano é no templo! No dia 31, às 10:00 pm, todos 
estão convocados para estarem na casa do Pai em mais uma virada de 
ano marcante, alegre, feliz e enriquecedora! 

PrÓXImoS Do FIm...

VAMOS MANTER O ALTAR DA ORAÇÃO EM CHAMAS 

Durante todo este ano, estivemos diante do Senhor em ora-
ção. Um ano marcado fortemente pela  intercessão. O clamor 
do povo de Deus, de joelhos dobrados todos os dias, chegou 
ao céu. 
Cremos que estamos firmes no propósito de encher as taças 
de Deus com as orações dos santos. Temos consciência de 
que o que a igreja mais precisa é de vida plena de oração. 
Deus não está buscando melhores métodos, mecanismos e 
nem nova organização. 
Deus está levantando um exército de servos com os corações 
em chama na sua presença. Cristãos que o Espírito Santo use 
com poder através da vida de oração. Uma igreja que se des-
cuida da vida de oração, deixa de crescer e ser uma benção 
extraordinária na vida de todos.  
Nos 12 meses do ano nos ajoelhamos diante do Pai, em nos-
sas Jornadas de Oração no templo e no monte. Desfrutamos 
da mais íntima comunhão com Deus. Presenciamos milagres, 
maravilhas, curas, conversões, recebimento de documenta-
ções imigratórias, crescimento numérico, espiritual e finan-
ceiro da igreja. 
Temos que creditar aos joelhos dobrados e corações quebran-
tados o melhor de Deus todos os dias. Todos estão convoca-
dos para mais esta JORNADA DE ORAÇÃO de dezembro que 
fechará o ano de grandes vitórias. 
Por mais que o inimigo trabalhe continuamente para impedir 
o avanço da igreja na oração, somos tomados de toda a ple-
nitude de Cristo para continuarmos firmes de joelhos diante 
do Pai. Sigamos de pé, pois tomamos a decisão de nos consa-
grarmos à oração. 
Temos que orar. Orar muito, intensamente, seriamente, ze-
losamente, determinadamente, ousadamente, persistente-
mente e perseverantemente. Todo cristão bem sucedido tem 

noSSa jornaDa De oração De DeZemBro!

joelhos dobrados para orar e buscar 
a face do Senhor.   
Que Deus nos desperte para orar-
mos com mais 
frequência, ob-
jetividade e de-
dicação. 



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

Devolver os dízimos do Senhor é um privilégio dos que entenderam a lei perfeita que restaura o homem. Jesus nos 
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 ale-
gria. 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. 

aGenDa Geral jornaDa De oração | 7:30 Pm 

Segunda Quinta

Segunda a Sexta-feira

Terça Sexta

Quarta Sábado

Domingo

eSCalaS

Aniversariantes

Diaconal

Transmissão/Letra

DEZEMBRO Semana 4 a 10
QUARTA:  William e Alexandre 
SEXTA:  Euler, Tallyzia
DOMINGO
5:30pm:  Alexandre, Euler
7:30pm: Willian, Felipe

DEZEMBRO Semana 11 a 17
QUARTA:   Marelão, Lucas
SEXTA:  Janessa, Edivânio   
DOMINGO
5:30pm: Marcelão, Glauco
7:30pm: Willian, Felipe

07 - Quarta/7:30Pm - Felipe/João 
09 - Sexta/7:30Pm - Lucas/Juarez
11 - Domingo/2Cultos - Marlon/Maria

5:30 pm
EBD - FAÇA A SUA INSCRIÇÃO 
CELEBRAÇÃO COM OS PAIS 

7:30 pm
CELEBRANDO JESUS 
PRESENCIAL/TRANSMISSÃO AO VIVO

DÍZImoS e oFerTaS | TUDo Para a GlÓrIa De DeUS! 
(donation@vidanova.ca) 

ORAR PELA FAMÍLIA ORAR POR MISSÕES 

6:15 am - Oração Manhã com Jesus

ORAR PELA IGREJA ORAR POR SANTIFICAÇÃO 

ORAR POR  AVIVAMENTO SÓ GRATIDÃO 

04 - Marcelão e Solange 647-979-5804
04 - Brenda  Pires 416-576-1545
04 - Adir Carvalho 416-588-7353.
04 - Gildo Vieira 416-464-4184
04 - Izabel Cristina Travenzoli 289-200-4971 
06 - Ildeu de Souza Cardoso Jr  647-787-8260 
06 - Tiago Feracine 647-887-0602
06 - Tiago Lacerda Berbert 416-551-9247
07 - Angelo Arilson Barbosa 647-450-2969
07 - João Luiz Schuenck 647-200-2345
08 - Isaque Garcia 416-540-7019
08 - João Carlos e Elaine 647-339 4950
08 - Daniel Henrique Dias
08 - Francyely Mara Matos 647-533-5951
09 - Hansmile 647-673-6033
09 - Jhonata Atayde 905-668-5367
09 - Mis Ireni  (Romênia) 40-767-070-740
10 - Lincoln de Paula Jr. 647-221-4920
11 - Lindon Jonhson 647-200-2996
11 - Rodrigo Borges Calheiros 1-519-573-8484
11 - Ronaldinho/Josimara 416-835-7065
11 - Giovanna Ferreira Xavier 647-879-0006

eBD - aTUanTe e PermanenTe!   

CeIa Do SenHor

IVN - tem se dedicado com esmero na realização desta bendita obra de educar vidas para a glória 
de Deus. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma! Na casa do Pai tem só tem leis que dão vida, 
salvação, libertação, perdão, santificação, promessas e céu com Cristo. Oremos pela EBD, divulgue-
mos, tragamos os filhos e amigos para conhecerem o nosso verdadeiro amigo Jesus Cristo, esperan-
ça dos desesperançados! 

Um dia mais que especial. Estamos participando do pão e 
do cálice do Senhor. A ceia nos remete ao passado vitorio-
so, ao presente venturoso e ao futuro esperançoso. Na ceia 
somos um em Cristo.



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, Maria Rita (sobrinha do Roberto), Ar-
thur, 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

mISSÕeS, Uma CHama VIVa! 

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

05/12
Gálatas
01-06

06/12
Efésios
01-03

07/12
Efésios
04-06

08/12
Filipenses
01-04

09/12
Colossenses

01-04

10/12
I Tess.

01-04

11/12
II Tess.
01-03

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.   

JESUS FALOU 
DE REDES…
Vamos aproveitar as redes 
sociais e espalhar o evangelho!  

John Stott, erudito expositor bíblico, disse que antes de Jesus enviar a 
igreja ao mundo, enviou o Espírito Santo para a igreja. A obra do Espírito 
e o testemunho da igreja são inseparáveis. O Espírito Santo capacitou a 
igreja para ser testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, 
Samaria e até aos confins da terra. O propósito de Deus é o evangelho 
todo, por toda a igreja, em todo o mundo. Atos 1:8 é a plataforma mis-
sionária de Jesus. É a agenda missionária da igreja. Vida Nova respira 
missões. O coração da igreja bate missões permanentemente. Oramos 
para que um derramar especial do poder de Deus nos leve para mais 
perto de Deus, para mais próximo dos perdidos e para maior intimidade 
com os irmãos.   
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 levar-lhe 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 mantém-se fiel aos princípios do céu. À luz de 
Mateus 28.18-20, podemos depreender que a igreja existe para cumprir 
sua missão. 


