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Algumas lindas imagens da nossa JORNADA DESTA SEMANA



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. Quando Paulo escreve a segunda carta a Timóteo, ele dei-

xa claro que todos que estão na província da Ásia o aban-
donaram. Ele cita dois nomes, quem são essas pessoas? 
2Timóteo 1

2. Obre os acontecimentos dos últimos dias, o que Paulo diz 
a respeito dos homens? 2 Timóteo 3

3. Ao iniciar sua carta a Tito, Paulo o introduz e diz que a fé 
pertence a um grupo de pessoas. A quem pertence a fé? 
Tito 1

4. A quem a graça salvadora de Deus se manifestou? Tito 2
5. Por qual motivo Paulo diz ser pai de Onésimo? Filemon
6. Por que foi vital Jesus se tornasse semelhante a seus ir-

mãos em todos os aspectos? Hebreus 2:17
7. Por que Jesus é o grande sumo sacerdote? Hebreus 

4:14,15

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...

Neste ano, Vida Nova  investiu grande parte do tempo obede-
cendo ao Senhor que nos diz: “Orai sem cessar”.  Foram 268 
reuniões de oração no templo e no monte, vigílias, e mais as 
reuniões diárias às 6:00 da manhã. Aproximadamente, 25 mil 
participações de irmãos orando a Deus. Vivemos um tempo de 
grandes manifestações da graça de Deus. Já recebemos muitas 
respostas e cremos que vamos continuar recebendo, pois va-
mos continuar orando. 
Oração é como ar, somente com ele podemos respirar. Oração 
é a respiração da alma. A oração é o combustível que mantém 
a nossa vida espiritual em plena atividade. A oração é a nossa 
primeira e maior necessidade para realizarmos a obra de Deus. 
Vida sem oração não provoca impacto. A obra de Deus não é a 
nossa prioridade e, sim, o Deus da obra. Voltemos para Deus 
em fervente oração. A oração nos torna mais dependentes de 
Deus. Igreja que ora intensamente, perseverantemente, cons-
tantemente está sempre em crescimento qualitativo e quanti-
tativo. 
O inimigo trabalha continuamente para impedir que uma igreja 
ore. O diabo não dorme. Os apóstolos enfrentaram todo tipo 
de ataque do inimigo. Eles, porém se mantiveram firmes em 
oração, vendo o invisível, tocando o intocável, e possuindo o 
impossível. 
A igreja precisa se manter de joelhos diante do Pai. O apósto-
lo Paulo nos adverte: “Tempos difíceis; pois os homens serão 
egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, 
desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, 
implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, inimigos do bem, 
traidores, atrevidos, vaidosos, antes amigos dos prazeres do 
que amigo de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, 
entretanto, o poder. Foge destes.” II Timóteo 3:1-15. Paulo diz 
ainda: “Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom 
de Deus, que há em ti”. II Timóteo 2:6. Que Deus nos ajude a 
renovarmos diariamente a nossa íntima conexão com Ele. Que 
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a nossa vida de oração seja 
prioritariamente mais impor-
tante do que sucesso, poder, 
riquezas, lazer e prazer. 
Aprendemos com Jesus que 
a oração é coisa mais impor-
tante, necessária e eficaz em 
nossa agenda diária. Apren-
demos com os apóstolos que 
os princípios basilares dos 
cristãos é a oração feita de 
coração, de forma regular, 
sistemática e urgente. Sem 
oração, não se pode vencer 
a tentação. Porém, com oração podemos todas as coisas em 
Cristo que nos fortalece. Encorajo todos a con-
tinuarem respirando oração. Reno-
vemos os nosso votos de obediência 
ao Senhor, orando até que o céu se 
rasgue e chuvas torrenciais venham 
sobre nós, nossa 
família, igreja, ci-
dade, país e toda 
a terra.                                             



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 a Sexta-feira

Quarta-feira

Sexta-feira

Domingo

eSCalaS

Aniversariantes

Diaconal

Transmissão/Letra

DEZEMBRO Semana 18 a 24
QUARTA:  Felipe, Alexandre 
SEXTA:  Willian, Euler
DOMINGO
5:30pm:  Tallyzia, Alexandre
7:30pm: Euler, Willian

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

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

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

7:30 pm
CELEBRANDO JESUS 
PRESENCIAL/TRANSMISSÃO AO VIVO

DÍZImOS e OFeRTaS | SOmOS mORDOmOS e nÃO DOnOS
donation@vidanova.ca) 

6:15 am - Oração Manhã com Jesus

7:30 pm - ACADEMIA BÍBLICA

7:30 pm - SEXTA-FEIRA DA VITÓRIA
Venham para um tempo especial de 
gratidão pelas bênçãos e intercessão 
pelos dias que ainda temos antes do 
fim deste ano. Os depósitos de Deus 
estão abertos.  

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
12 - Lais Alves Alcoforado 647-248-5530
12 - Victoria Anne de Sousa 647-710-4589   
12 - Elizangela e Wag-Lucio 416-419-8476
12 - Henri Bagno Miranda 
13 - Alice Roque Andrade 647-202-7206 
14 - Xerma/Kassia 647-717-7539
14 - Marcos e Paloma 905-616-7007
15 - Alan/Silma 416-828-9348
15 - Antonio Edilson/Joseane 437-984-2630
15 - Andrew Rodrigues Nto. 647-760-2503
15 - Tancredo ferreira Silva Jr 289-685-8084  
16 - Daisy Dias 416-788-1371 
17 - Leonardo Souza 416-564-7180
17 - Naara Ferreira Melo 647-355-4985
17 - William Dias 416-970-1716 
17 - Clair Ramos Chiappim 647-949-5430
18 - Palmira / Manuel 416-844-8120
18 - Elizabete Santos 416-769-5985

eBD - enVOlVenTe e aTIVa!   

ReTIRO/2023

IVN—Tem se esmerado de corpo e alma na realização da obra de Deus. A nossa EBD está compro-
metida com a oração e com a ministração da Palavra Rhema. Nossa missão é semear a semente nos 
corações de todos quantos estão com sede da Palavra. Convidamos a todos que nos ajudem em 
oração, divulgação, participação e ação permanente para cada um que quer mais de Deus. “Pregar 
a palavra é um mandamento”. 

NOSSO RETIRO PROGRAMADO PARA 16-18 DE 
JUNHO 2023, ESTÁ PEGANDO FOGO! 
AS INSCRIÇÕES ESTÃO ABERTAS. FAVOR PROCU-
RAR A SUZANA PARA EFETUAR IMEDIATAMEN-
TE A SUA INSCRIÇÃO. O POVO ESTÁ ANIMADO! 
MUITOS JÁ ESTÃO DENTRO. 



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

IVn - ReSPIRa mISSÕeS! 

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

12/12
I Timóteo
01-03

13/12
I Timóteo
04-06

14/12
II Timóteo
01-04

15/12
Tito e 

Filemom

16/12
Colossenses

01-04

17/12
Hebreus
01-04

18/12
Hebreus
05-07

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!  

Quem recebeu um novo coração é missionário! 
Deus tem nos agraciado com o privilégio de vivermos missões o tem-
po todo. Temos sustentado famílias inteiras, ajudado parcialmente 
outras tantas, bem como levando socorro para as necessidades  de 
tantas vidas ao redor do mundo. Enviamos as cestas de Natal para 
as crianças da Casa Maria e Marta, envia-
mos uma oferta para compra de um 
gerador para os irmãos da Ucrânia, 
ajudamos exilados de guerra da 
Ucrânia através dos nossos mis-
sionários que estão na Romenia, 
enviamos ofertas para compra de 
bicicletas no Niger, ajudamos ho-
meless semanalmente e estamos 
abertos para fazer a obra do Se-
nhor no poder do Espírito Santo. 
Continuemos firmes em oração 
pela obra de Deus até os con-
fins da terra!  


