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DIÁCONOS
Alexandre Nunes 
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Felipe Armani 
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Tallyzia de Oliveira
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Brasil
Casa Maria e Marta/
Edméia Williams Jones 
Cruz/Rosimeire Jocimar 
Rossana/Ronaldo 
Lindório
 

Canadá
Carlos e Meire 
(Edmonton)

Niger
Michel Lucena, Woba, 
Boukari, Harouna 
Timegou, Omar e Paul

Romênia
Irene e Kristnel

Bruno Ferreira
Assistent Pastor

Pastor Ceny Tavares

Este é o primeiro domingo do ano, tempo oportuno para buscarmos ao 
Senhor, em favor de um ano mais que exponencial! Deus nos concede o 
grande privilégio de buscarmos as coisas lá do alto. As que são da terra 
pertencem a esta vida, mas as que são de Deus, permanecem eternamente. 
O ano de 2022 ficou para trás. Está diante de nós um novo ano com novas 
oportunidades, desafios e a vida que segue. Somos uma geração escrava 
do relógio e da agenda. Corremos de um lado para o outro, afadigando-nos 
com muitas coisas, mas desfrutamos pouco das coisas verdadeiramente 
importantes. É tempo de fazermos uma avaliação, de termos coragem 
para tomar decisões sensatas que nos coloquem na estrada da busca das 
verdadeiras prioridades: 

1. DEUS - Lamentavelmente, o secularismo se tornou imperador, impostor e 
tem ditado as regras para uma sociedade desenfreada na busca por coisas. 
Gente que tem tempo para tudo, menos para Deus. As pessoas correm 
atrás de muitas coisas: dinheiro, trabalho, sucesso, conforto, prazer, lazer e 
relegam Deus a um plano secundário. São mais zelosas com seus próprios 
interesses do que com as coisas de Deus. A vida delas não é mais regida pelas 
Escrituras. Seus sentimentos e desejos estão acima da verdade de Deus. Por 
essa razão, nossa geração está confusa e perdida. É imperativo compreender 
que a nossa maior necessidade é de Deus. Ele é melhor e mais importante 
que suas bênçãos. Ponha sua vida certa com Deus. Emende suas veredas e 
volte-se ao Senhor. Busque-o com toda força. Ande com ele humildemente e 
você experimentará uma vida plena, abundante e superlativa.

2. FAMÍLIA - A maior riqueza, o maior bem que temos é a nossa família. Deus 
nos concedeu este presente valiosíssimo e incalculável. Investir na família 
é mais importante e relevante do que em bens materiais. Nenhum sucesso 
compensa o fracasso da família. Não podemos amar as coisas e usar as 
pessoas da nossa própria casa. Não podemos construir os nossos sonhos e 
arrebentar com a nossa família. Não podemos ser mais amáveis com os de 
fora que os com os da nossa própria casa. Quem não cuida dos seus é pior 
do que o incrédulo. O marido deve ser devotado à esposa; a esposa precisa 
ser uma fonte de alegria para o marido; os pais tem que orientar os filhos com 
sabedoria e amor e os filhos obedecerem aos pais, honrando-os em tudo. 
Nossa família tem que estar no centro da vontade de Deus. É preciso estar 
no altar do Senhor, vivenciando os princípios eternos daquele que instituiu a 
família. A família tem que ser uma igreja viva a serviço do Deus vivo.

3. IGREJA - A igreja é o corpo vivo de Cristo, a noiva do Cordeiro, agência do 
reino de Deus, rebanho do Senhor, coluna e baluarte da verdade. A igreja não 
é um clube de serviço, onde pagamos nossa mensalidade e frequentamos 
quando não temos algo mais interessante para fazer. Temos que estar mais 
que envolvidos com a igreja e na igreja. Temos que estar comprometidos em 
oração, participação, sustentação com os dízimos do Senhor e as ofertas, 
propagação das celebrações, cultos, EBD, academia bíblica, vigílias, eventos 
especiais e atividades que a mesma promove para a edificação do corpo de 
Cristo, salvação dos perdidos e glorificação a Deus Temos 
que dar bom testemunho o tempo todo para que o 
mundo veja o amor de Deus, o perfume de Cristo e 
a graça salvadora. Na igreja há um ministério para 
cada membro, pois todos são úteis e necessários. 
Priorize sua igreja. Ame-a, participe assídua e 
pontualmente de suas atividades e trabalhe para 
o seu crescimento espiritual e numérico. Seja um 
outdoor da Vida Nova, onde estiver!  

O projeto de Deus para nós 
é permanente! Ele mesmo 
nos diz: “Examinais as 
Escrituras”. “Meditem nela 
de dia e de noite”. “Os de 
Beréia eram mais nobres 
do que os de Tessalônica, 
pois examinavam as escrituras diariamente para ver se 
as coisas eram de fato assim”. Ler a Palavra de Deus 
é um privilégio! Vamos firmes através das páginas das 
sagradas escrituras. Com a graça de Deus, estaremos 
lendo mais uma vez. Quem faz projetos, ora por eles 
e investe tempo na realização deles, certamente conta 
com a benção de Deus na concretização dos mesmos. 



EM 2023 - TEMOS MUITO A FAZER! 

RETIRO/2023 NASCIMENTOS! 

CONGRATULATIONS

DÍzIMOS E OfERTAS
2023 - ANO DA VITÓRIA NESTA ÁREA! 

donation@vidanova.ca

Que neste ano continuemos firmes no propósito de 
obedecermos a Palavra do Senhor no que diz res-
peito à contribuição. Deus nos criou. Criou tudo que 
há no mundo visível e invisível. Ele é o legítimo dono 
de tudo. Nós somos apenas mordomos, e não donos. 
Tudo pertence ao Senhor. Tudo que devolvemos a Ele, 
vem primeiramente dEle.  Oremos para que Ele nos dê 
um coração reconhecido, cheio de gratidão e prontos 
para a contribuição financeira. Devolver os dízimos 
do Senhor é um privilégio dos que entenderam a lei 
perfeita que restaura a alma. Jesus nos deu vida nova. 
Ele nos ensina a viver na sua dependência. Apenas 
semeamos a semente que Ele mesmo nos confiou. Te-
mos que devolver ao dono tudo que ele nos entregar, 
em seu altar. Entregar os dízimos e ofertar regular-
mente, generosamente e abundantemente é demons-
tração de obediência! Podemos entregar no templo e/
ou através do E– TRANSFER. 

ESCAlAS

01 - Misla Calinsky 
01 - Sabrina Andrade 647-460-0307
01 - Luisa Laboissiere Arruda 
02 - Samuel Almeida 647-770-3910 
02 - Elaine de Vasconcellos 416-249-5201
02 - Lana Núccia Pinheiro 647-779-4307
03 - Cristian Cajueiro 647-649-3243
03 - Paula Paz 647-979-4148
03 - Célio e Shana 437-774-4941
03 - Sergiano Meira dos Santos 647-785-6509
04 - Mário Queiroz Carvalho 416-909-9573
05 - Hélio Cunha 647-831-5546
05 - Ana Luiza Walter Martins 647-562-9205
05 - Daniele de Souza 416-721-6005
05 - Danielle/Waldecir de Souza 416-721-6005 
06 - Renata Ayres Dutra 416-831-7639
06 - Ubiratan de Almeida 416-832-5372
07 - Clemilde Silva 416-726-1395 (Cléo)
07 - Clebson Jatobá de Oliveira 647-804-7042

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

JANEIRO
Semana 8 a 14
QUARTA: Felipe e Glauco 
SEXTA: Janessa, Edivânio 
DOMINGO
5:30pm: Glauco, Felipe 
7:30pm: Edivânio, Euler

JANEIRO 
04 - Quarta/7:30 pm - Marlon/Maria 
06 - Sexta/7:30 pm - Felipe
08 - Domingo/2 Cultos - Marlon/Maria

ANIvERSARIANTES

DIACONAl

TRANSMISSÃO/lETRA

www.vidanova.ca @vidanovatoronto

Nosso retiro programado para 16-
18 de junho/23, está pegando fogo! 
As inscrições estão abertas. Favor 
procurar a Suzana para efetuar 
imediatamente a sua inscrição. O 
povo está animado! Muitos já estão 
dentro. 

Nasceu no dia 26 de Dezembro de 
2022, MAYA ALVIM AGUIAR, filha 
dos nossos irmãos Dic. Glauco e 
Gabriela. “Herança do Senhor são 
os filhos” Salmo 127:3. Vida Nova 
está em festa, pela chegada desta 
princesinha do Senhor. Que o Se-
nhor dê a força que os pais pre-
cisam para educar suas filhas no 
caminho do Senhor. 
Nossas felicitações

Dia 30/12/22, nasceu Lara, filha 
dos irmãos Daniel e Amanda. 
Louvamos ao Senhor por suas 
maravilhas. Vida Nova continua 
em festa por mais esta prince-
sa. Aleluia!

Vida nova parabeniza o pr. Bruno por mais 
esta vitória na área educacional Que o 
bom deus continue derramando unção e 
graça sobre sua vida, família e ministério! 

“Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o com 
toda a tua força...” Eclesiastes 9:10

NOSSO TEMA: EU AMO MINHA IGREJA - ENCO-
RAJAMENTO! 
Mais do que nunca, temos que arregaçar as mangas 
neste 2023.  Estamos cheios de sonhos e projetos 
e precisamos de muita oração, dedicação, apoio, 
encorajamento, envolvimento, comprometimento 
para que a obra de Deus seja realizada com todo 
amor e muitos frutos sejam colhidos para o Senhor. 

JANEIRO
Teremos a nossa irmã Edmeia Williams, de 11 a 15. 
Serão dias de ministrações e oração. Uma bênção 
mais  que especial. 
Dia 13 de Janeiro, teremos a vigília de oração - se 
preparem porque vai ser bênção de montão! 

FEVEREIRO 
Teremos o aniversário da Vida Nova - Pr. Hernandes 
e Luciano Subirá. Teremos a nossa vigília de oração
Chá das mulheres - Café dos homens! 



OREMOS!

APRESENTAÇÃO DAS CRIANÇAS / CANTATA DE NATAl 
SIMPlESMENTE INDESCRITÍvEl! 

AGENDA GERAl

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, José 
Carlos (amigo da Marta), Maria Clara (sobrinha Roberto) e Aline 
Zilmer. “Muito pode em seus efeitos a súplica do justo”.

JEJUM E ORAÇÃO lEITURA DA PAlAvRA
Conforme a primeira letra do seu nome este é seu dia de jejuar até o meio-dia. Leitura da Palavra de Deus no seu dia-a-dia.
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34-25
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15/09
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34-25
Ezequiel
15/09
SAB

SEguNDA A SExtA-fEIRA
6:15 am
Oração Manhã com Jesus
Todos os dias da semana, de joelhos no templo, antes de 
começar as atividades rotineiras. Venham fazer o seu clamor

QuARtA-fEIRA
7:30 pm
Academia Bíblica
Venham estudar conosco sobre o livro de Eclesiastes. 

SExtA-fEIRA
7:30 pm
Sexta-Feira da Vitória
Venham para um tempo de intercessão e clamor ao senhor por 
um ano de vitórias. Comecemos o ano de joelhos diante do pai.  

DOmINgO
5:30 pm
EBD - Celebração com os Pais
7:30 pm
Celebrando com Jesus

www.vidanova.ca

Deus nos concedeu a graça preciosa de investirmos 3 
meses nos ensaios para a cantata de Natal.  O resultado foi 
extraordinário. As crianças fizeram uma linda apresentação, 
iniciando a programação e, em seguida, a cantata. Somos 
gratos a Deus que nos abençoou com toda sorte de 
bênçãos, aos participantes, ao irmão Vitor, e todos que 
estiveram presentes para ver e ouvir da parte do Senhor. 
Quem não pode ver ao vivo, pode ver no youtube. Algumas 
belas imagens! 


