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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 #47
1. Por qual motivo Jesus concedeu as revelações a João? Apoca-

lipse 1:1
2. Diante de quem se prostraram os 24 anciãos? Apocalipse 4:10
3. Qual foi a recomendação do outro anjo que João viu aos quatro 

anjos que estavam em pé nos quatro cantos da terra? Apoca-
lipse 7:3

4. O disse o anjo a João quando ele se aproximou do anjo e lhe 
rogou que lhe desse o livrinho? Apocalipse 10:9

5. Quando João viu o Cordeiro que estava em pé sobre o monte 
Sião, também ouviu cânticos entoadas pelos cento e quarenta 
e quatro mil. Quem eram esses? Apocalipse 14:4

6. Qual foi o convite feito a João pelo anjo que carregava as sete 
taças? Apocalipse 17:1

7. Qual era a responsabilidade do cavaleiro branco chamado Fiel e 
Verdadeiro visto por João?      Apocalipse 19:11

Natal é a celebração do nascimento de Jesus, o Filho de Deus. As festas 
não podem nos distrair, nem nos desviar do verdadeiro significado do 
Natal. Temos que permanecer focados no ensino bíblico sobre o nasci-
mento de Jesus. A mensagem central é a do nascimento do Cordeiro de 
Deus que tira o pecado do mundo. Temos que resgatar os fundamentos 
da verdade ímpar e incontestável das Escrituras Sagradas. Natal é muito 
mais que presentes, antes de tudo é presença
Celebrar o Natal é voltar ao passado, trazer à memória tudo que nos dá 
esperança. É a concretização da promessa do Pai e o cumprimento das 
profecias anunciadas pelos patriarcas e profetas. Na plenitude dos tem-
pos, o Cristo de Deus, nasceu de mulher, nasceu sob a lei, para nos redi-
mir dos nossos pecados, para nos  salvar, libertar, santificar e nos agra-
ciar com vida plena, abundante e eterna. O primeiro Natal foi motivo 
de festa no céu e na terra, comemorado pelos anjos e pelos homens. A 
grande notícia anunciada pelo anjo do Senhor aos pastores de Belém foi: 
“Não temais; eis aqui vos trago boa-nova de grande alegria, que o será 
para todo o povo: é que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, 
que é Cristo, o Senhor” (Lc 2.10,11). Natal é a verdade bendita de que o 
Eterno entrou no tempo, Deus se fez homem e o Senhor dos senhores se 
fez servo. Natal é viver o presente de Deus, neste presente que se chama 
hoje, com a fé que é o firme fundamento de que Ele nos ama com amor 
imensurável. Natal é olhar para cima e contemplar as belezas inconfun-
díveis e indescritíveis da bondade de Deus que nos concedeu a graça de 
vivenciarmos estas maravilhas. Natal é olhar para o futuro com o cora-
ção tomado de toda a plenitude de Cristo. Hoje, celebramos o Cristo do 
Natal com os nossos irmãos, com os olhos fixos no céu, 
para onde iremos morar eternamente 
com o Jesus que veio para nos dar todas 
as garantias de que será assim. Celebre-
mos Jesus, o Senhor do Natal, com todo 
fervor, entusiasmo 
sem igual, alegria 
contagiante e com 
o coração pleno de 
gratidão.  

HOJe É naTal! 

ReTIRO/2023
Nosso retiro programado para 16-18 
de junho 2023, está pegando fogo! 
As inscrições estão abertas. Favor 
procurar a Suzana para efetuar ime-
diatamente a sua inscrição. O povo 
está animado! Muitos já estão dentro. 
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Como está a nossa conta corrente com Deus? Este é um tempo de avaliação das nossas finanças. Um tempo especial de fazer um balanço em 
nosso livro caixa espiritual.  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 tudo que ele nos deu. Entregar 
tudo nas mãos 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. 

aGenDa GeRal JORnaDa De ORaÇÃO | 7:30 Pm 

Segunda a Sexta-feira

Quarta-feira

Sexta-feira

Domingo

eSCalaS

Aniversariantes

Diaconal

Transmissão/Letra

JANEIRO Semana 1 a 7
QUARTA:  Alexandre, Willian 
SEXTA:   Tallyzia e Marcelo
DOMINGO
5:30pm:  Tallyzia, Euler
7:30pm:  Marcelo, Willian

DEzEmbRO Semana 25 a 31
QUARTA: Glauco, Janessa
SEXTA:  Lucas, Marcelão   
DOMINGO
5:30pm:  Edivânio, Janessa
7:30pm: Marcelão, Glauco

28 - Quarta/7:30Pm - Lucas/Juarez 
30 - Sexta/7:30Pm - Felipe/João
01 - Domingo/2Cultos - Lucas

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

7:30 pm
CELEBRANDO JESUS 
PRESENCIAL/TRANSMISSÃO AO VIVO

DÍZImOS e OFeRTaS | Um BalanÇO De FIm De anO
donation@vidanova.ca) 

6:15 am - Oração Manhã com Jesus

7:30 pm - ACADEMIA BÍBLICA

7:30 pm - Nossa última SExTA-FEI-
RA DA VITóRIA em 2022. Venham 
para um tempo especial de gratidão 
pelas bênçãos recebidas. Até aqui 
nos ajudou o senhor. Venham todos!  

25 - Natália Nogueira 647-203-9047
25 - Valentina  Carbonari 416-880-1074
27 - Manuela B. Calheiros 647-986-0350
27 - Valdo/Ana Paula Berbert 416-551-9247
27 -  Felipe Armani 647-616-1250
27 - Renzo 647-562-0407
27 - Everson Guimarães 416-219-8389 
28 - Gabriel Pereira O. Miranda 
28 - Guilherme Mota Alves 437-226-9758
28 - Chloe Coragem Albaladejo 647-608-2695
28 - Arthur (Filho Adir Jr e Poliana) 
29 - Raquel Cavalcante Tavares
29 - Cleciane Abreu Carbonari 416-880-1074
29 - Marina de Almeida Santana 647-463-7444
30 - Benny Santos 647-402-9655
30 - Júlia Tavares Ferreira 647-991-5907
30 - Alexandre Leite Pereira 437-925-5545  
30 - Thiago Molina Marcilia
30 - Rafael Barros de Ávila 416-953-9482
30 - Thomas Cajueiro 647-649-3243                                           

eBD - ReaBIBlanDO VIDaS!  
ISSO meSmO! BÍBlIa em nÓS!  
Diante de tantos ataques do inimigo e mísseis 
lançados do inferno, é preciso com urgência re-
paginar as nossas vida com a Palavra Rhema do 
Senhor. Nosso compromisso na EBD é ensinar 
a bíblia pura, porque só a Palavra de Deus é o 

manual infalível para todos nós nestes dias que 
nos aproximamos do fim com tanta velocidade. 
Continuemos orando e semeando a semente!  
Em 2023 seguiremos firmes e fortes plantando 
a semente! 

NOSSA ÚLTIMA SEMANA DE 2022. 
Cremos que ainda há muito tempo para grandes milagres e maravilhas do Senhor. 
Oremos na expectativa de vivermos o melhor de Deus nestes dias. Deus tem um 
depósito inesgotável de bênçãos para todos os que confiam e caminham sempre 
olhando para Jesus, o Autor e consumador da nossa fé. Breve estaremos escrevendo 
uma nova história com Jesus em 2023. Oremos para que renovemos os nossos votos 
e a nossa aliança de fidelidade ao Senhor.   
NOSSA PASSAGEM DE ANO É NO TEMPLO! 
NO DIA 31, ÀS 10:00PM, TODOS ESTÃO CONVOCADOS PARA ESTAR NA CASA DO 
PAI EM MAIS UMA VIRADA DE ANO MARCANTE, ALEGRE, FELIZ E ENRIQUECEDORA! 

PRÓXImOS DO FIm...



Vó Margarida, Irene, Rute Paz (mãe de Alexandre e Daniel Paz), In-
grid (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 Rober-
to), Arthur, Zinho e Sofia, José Carlos (amigo da Marta), Maria Clara 
(sobrinha Roberto) - “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 - Uma aGÊnCIa mISSIOnÁRIa! RelaTÓRIO - ROmÊnIa

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

26/12
Apocalipse

04-06

27/12
Apocalipse

07-09

28/12
Apocalipse

10-12

29/12
Apocalipse

13-15

30/12
Apocalipse

16-18

31/12
Apocalipse 

19-22

01/01
Gênesis
01-03

TER QUA QUI SEX SAB DOM

Estamos na última semana do ano. Con-
tinuemos firmes em nosso projeto da 
leitura anual da Bíblia. Em 2023, com 
a graça de Deus estaremos lendo mais 
uma vez. Quem faz projetos, ora por 
eles e investe tempo na realização de-
les  certamente conta com a benção de 
Deus na concretização dos mesmos. 

Chegamos ao final de 2022 queremos agradecer a você nosso parceiro 
de missões.
É maravilhoso chegar ao final de mais um ano e poder agradecer ao 
nosso Deus pelos parceiros que tem levantado para que o desafio de 
plantar Igrejas na Romênia seja cumprido.
Somos gratos ao Senhor e a vocês que foram sensíveis à voz do Espíri-
to Santo, colocando seus esforços em oração e com suas finanças para 
que o que nos parecia intangível se tornasse realidade;
Queremos compartilhar aqui um pouco do que Deus realizou neste 
final de ano, para a gloria de Deus conseguimos entrar nessas escolas 
e falarmos de Jesus em uma pequena cidade que se chama 2 Mai lá 
tivemos 163 alunos e mais alguns adultos, foram mais de 200 pessoas 
reunidas.
Em Limanu lugar onde já havíamos sido rejeitados pelo padre local ha 
7 anos atrás, hoje dia 21 de dezembro pudemos compartilhar o evan-
gelho para 380 alunos e mais alguns adultos.

Evangelismo na Escola de uma cidade perto de Mangalia (2 de maio )

Evangelismo na Escola de uma cidade perto de Mangalia (Limanu onde 
estamos plantando a segunda Igreja Presbiteriana. 

Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está 
sobre os seus ombros. E Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, 
Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Isaías 9:6
Desejamos a todos um Feliz Natal e um ano 2023 repleto de bençãos.

Seus missionários na Romênia
Família Bacanu


