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O CRISTO 
DO naTal
ONTEM, HOJE E 
SEMPRE //Pág 2

Temos que voltar a nossa celebração 
para o Cristo que veio para nos salvar 
e nos dar vida eterna.

Temos que tirar os nossos olhos 
das festas natalinas, das luzes 
encantadoras, das árvores belíssimas 
e dos presentes natalinos.
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Pastor Ceny Tavares

leIa a BÍBlIa e ReSPOnDa 
eSTaS PeRGUnTaS: Semana #47
1. Segundo Tiago, para que a perseverança deve ter plena ação? 

Tiago 1:4
2. Sobre falar mal do irmão, Tiago do que isso é também um julga-

mento contra a lei de Deus. O que acontece segundo Tiago com 
quem julga a lei de Deus? Tiago 5:11

3. Pedro deixa claro que somos filhos da obediência. O que não 
deveríamos fazer se realmente somos filhos da obediência? 1 
Pedro 1:14

4. Por estar bem próximo fim das coisas, o que Pedro nos orienta 
a fazer?              1 Pedro 4:7

5. Pedro deixa claro que no passado surgiram falsos profetas en-
tre o povo. O que ele diz que haverá hoje entre nós? 2 Pedro 2

6. Sobre o mundo, o que João nos orienta a fazer? 1 João 
2:15,16,17

7. Ao falar sobre os ímpios, segundo Judas, como eles se compor-
tam nas reuniões? Judas 12

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...

“Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre” (Hb 13.8).
No próximo domingo, estaremos celebrando o Cristo. Temos que tirar os 
nossos olhos das festas natalinas, das luzes encantadoras, das árvores belís-
simas e dos presentes natalinos. Temos que voltar a nossa celebração para 
o Cristo que veio para nos salvar e nos dar vida eterna. O escritor da Carta 
aos Hebreus está exortando os crentes a se acautelarem acerca das falsas 
e estranhas doutrinas, recomendando-os a se lembrarem de seus antigos 
pastores, que lhes pregaram a palavra de Deus, a fim de imitarem a sua fé. É 
nesse contexto que ele afirma quem é Jesus.  Meditemos: 

1. JESUS É O MESMO ONTEM (Hb 13.8). 
Em Gênesis 3:15 está a profecia que aponta para o Cristo que viria. Ele é 
tudo nas Escrituras. Os patriarcas falaram dele. Os profetas apontaram para 
ele. O cordeiro da Páscoa era um símbolo dele. O tabernáculo era um tipo 
dele. A arca da aliança e os objetos que dentro dela estavam eram sombra 
dele. As festas de Israel anunciavam a ele. Os sacrifícios eram prenúncios 
do seu sacrifício perfeito. O sábado apontava para ele, o único que oferece 
descanso verdadeiro para a nossa alma. Jesus Cristo é a semente da mulher 
que esmagou a cabeça da serpente. Ele é o Maravilhoso Conselheiro, o Deus 
forte, o Pai da eternidade e o Príncipe da paz. Ele é o Emanuel, o Sol da Jus-
tiça e a brilhante Estrela da manhã. Ele é o Verbo que se fez carne, o Filho do 
Altíssimo, o Cordeiro que tira o pecado do mundo.

2. JESUS É O MESMO HOJE (Hb 13.8). 
O mesmo que habitou com o Pai em glória antes que houvesse mundo; o 
mesmo que criou todas as coisas e as sustenta pela palavra do seu poder; o 
mesmo que na plenitude dos tempos nasceu de mulher, sob a lei, para ser 
o nosso Redentor; o mesmo que habitou entre nós cheio de graça e de ver-
dade, andando por toda parte fazendo o bem e libertando os oprimidos do 
diabo, é o mesmo que está conosco; o mesmo que voltou ao céu, derramou 
o Espírito Santo e está assentado no trono como o governador do universo; 
o mesmo que à destra do Pai exerce a gloriosa função de Sumo Sacerdote e 
Advogado do seu povo está conosco. Ele é o mesmo em seus atributos e o 
mesmo em suas poderosas obras. Ele é o Pastor e Bispo da nossa alma. Ele 
é o nosso Refúgio verdadeiro, a nossa alegria, a nossa paz, a nossa justiça, a 
razão suprema da nossa vida. Nele não há nenhuma sombra. Em seu caráter 
não há qualquer variação. Ele é o Rei da glória, diante de quem se curvam 

O CRISTO DO naTal - OnTem, HOJe e SemPRe
os exércitos celestiais. Ele é fundamento, o dono, o edificador e o protetor 
da igreja. Ele é a porta da salvação, o caminho para Deus, a verdadeira luz 
que ilumina a todo homem. O mesmo que triunfou sobre os principados e 
potestades na cruz está conosco. Ele é quem nos toma pela mão direita, nos 
guia com o seu conselho eterno e nos recebe na glória. 

3. JESUS É O MESMO SEMPRE (Hb 13.8). 
Há plena consistência na pessoa de Jesus Cristo. Ele nunca mudou nem ja-
mais mudará. Ele é o mesmo, que foi ontem, é hoje e será para sempre. Seus 
atributos são os mesmos. Suas obras são as mesmas. O que ele fez e faz, 
também continuará fazendo. Ele é o nosso Redentor,  perdoador, salvador, 
santificador, justificador, gracioso, generoso, atualíssimo, poderosíssimo em 
todas as batalhas, cumpre todas as promessas, voltará conforme afirmou 
categoricamente para buscar a sua noiva para estar com Ele no céu eter-
namente. Ao fechar as cortinas do tempo e abrir os portais da eternidade 
ficará notório que ele colocará todos os seus inimigos debaixo de seus pés 
e reinará soberana e gloriosamente com sua igreja, pelos séculos eternos. 
Desta forma está absolutamente garantida a sua divinda-
de, eternidade, pois Ele é Deus. Ele tem em 
suas mãos o universo. Ele governa sobre as 
nações. Os reinos deste mundo estarão sob 
o seu governo e ele reinará para sempre, 
porque nele nunca 
houve nem jamais 
haverá mudança. Ele 
é o mesmo ontem, 
hoje e para sempre!  
Aleluia!                            
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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 25 a 31
QUARTA: Glauco, Janessa
SEXTA:  Lucas, Marcelão   
DOMINGO
5:30pm:  Edivânio, Janessa
7:30pm: Marcelão, Glauco

21 - Quarta/7:30Pm - Marlon/Maria 
23 - Sexta/7:30Pm - Felipe/João
25 - Domingo/2Cultos - Caio/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.  

18 - Palmira / Manuel 416-844-8120
18 - Elizabete Santos 416-769-5985
18 - Fábio Roberto e Marta 416-909-1774
18 - Nicole Galvão Varela 647-675-3701
19 - Jennifer 647-528-7270 
19 - Breno Fialho Moreira 647-550-6704
20 - Cidiney Mazim
20 - Gabriel Toscano Brito 647-212-1560
20 - Igor  416 824 5905
20 - Conceição/Manuel Sousa 647-922-7549 
20 - Antonio e Priscila Ribeiro 647-546-5325 
21 - Eliza Tavares Freitas 647-444-0610
21 - Davi de Castro 416-671-0309  
22 - Silma Lago 416-828-9348
22 - Josias Tavares 587-581-0636
22 - Viviane Silva 647-340-2551
23 - Getúlio Vieira
23 - Leonardo de Oliveira Cruz 647-962-1736
23 - Jenniffer Caparelli 416-839-7357
24 - Daniel Menezes Santos 647-779-9732
24 - Maria de Jesus 647-857-8360
24 - Theo Crevellari Poppi Goulart 
25 - Natália Nogueira 647-203-9047
25 - Valentina  Caonari 416-880-1074

eBD - ReaBIlITanDO VIDaS!
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”. 

ReTIRO/2023
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 - mISSÕeS nO SeRTÃO DO BRaSIl 

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

19/12
Hebreus
08-10

20/12
Hebreus
11-13

21/12
Tiago

01-05

22/12
I Pedro
01-05

23/12
II Pedro
01-03

24/12
II e III João 

e Judas

25/12
Apocalipse

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.   

A Palavra é GRATIDÃO. Oro com alegria por causa da maneira como vocês nos aju-
dam no trabalho de anunciar o evangelho, desde o primeiro dia até hoje. Informa-
mos que o depósito da parceria foi depositada neste dia 28/11/2022, no valor de  
R$ 2.000,00.  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 e é uma zona rural de plantação de bananas, onde a maioria das pes-
soas e irmãos da igreja local vive no corte da banana. Ore por nós e nos ajude nessa 
missão. Convidamos os amados irmãos a conhecerem o distrito de Siriji na zona da 
mata de Pernambuco. Esperamos por vocês!
Atividades de Novembro                                                                                  
No dia 06/11/2022 - Culto de Santa Ceia e adoração ao nosso Senhor Deus. 

 
No dia 07/11/2022 - Visita aos irmãos enfermos com celebração da Santa Ceia do 
Senhor
No dia 20/11/2022 - Culto de Missões. Como fazer Missões? Orando, contribuindo, 
enviando!
No dia: 26/11/2022 - 4° Aniversário de Reorganização do 
Grupo Eluzai - Tudo para a glória de Deus!

“Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, 
por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade.” (Sl. 115-1).  

Pastor Jones e 
missionária: Rosimere


