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JESUS
A ÚNICA E INFALÍVEL ESPERANÇA PARA 2023!



LENDO A BÍBLIA TODA EM 2023 JESUS, A ÚNICA E 
INFALÍVEL ESPERANÇA 
PARA 2023!

PRESBÍTEROS
Francisco Saraiva 
Gildo Vieira 
Lincoln de Paula 
Nilton Barbosa 
Sérgio Vasconcelos 
Valdo Berbert 
Xermã Palmares

PASTORES
Ceny Tavares
Senior Pastor 

Victor Queiroz
Music Ministry

DIÁCONOS
Alexandre Nunes 
Edivânio Ferreira 
Felipe Armani 
Euler Ataíde 
Glauco Aguiar
Janessa Scardelai
Lucas Ribeiro
Marcelo de Lima
Tallyzia de Oliveira
William Berbert

MISSIONÁRIOS

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

A esperança é oxigênio que nos mantém vivos. Quem não tem esperança 
vegeta, não vive. Quem passa os anos de sua existência na masmorra do 
desespero, acorrentado pelo medo e subjugado pelas algemas da ansiedade 
conhece apenas uma caricatura da vida. A vida verdadeira é timbrada pela 
esperança. Uma esperança tão robusta que espera até mesmo contra a es-
perança. Diante de todos os percalços da vida,  diante de todos os prognós-
ticos negativos da terra, a nossa única e infalível esperança vem do céu, do 
Senhor Jesus, que está conosco todos os dias. 
Lance fora toda a incredulidade, espere em Jesus porque o milagre vai acon-
tecer. Jesus nunca desampara aqueles que nele esperam. Jesus é a única 
esperança infalível. Ele está e estará conosco todos os dias. Sua promessas 
são fiéis e verdadeiras. Ele nos guia, orienta, direciona, dá sabedoria, enche 
o nosso coração da verdadeira esperança que nunca falha. Ele arranca todo 
desespero e incerteza impostos pelas pressões oriundas de um mundo que 
está cada dia mais atolado nas lodacentas crises da corrupção, imoralidades 
familiares, politicas... 
O apóstolo Paulo, grande paladino da fé, já vaticinou: “Nos últimos dias so-
brevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactan-
ciosos, arrogantes, blasfemadores, ingratos, irreverentes, desobedientes, 
desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimi-
gos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que 
amigos de Deus” II Timóteo 3:1-4. 
Diante dos dantescos e escalabrosos acontecimentos atuais, a única espe-
rança está em Jesus Cristo que sempre nos conduz em triunfos. Ele é o Rei 
da Glória. Somente Ele faz o impossível acontecer. Quando Jesus intervém, 
a tempestade se acalma, as ondas agigantadas e bravias se transformam 
em piscinas tranquilas, dando segurança a todos os que se encontram nas 
embarcações onde Jesus está presente.  Jesus libertou um homem rejeitado 
pela família e pela sociedade, de uma legião de demônios e fez dele um mis-
sionário (Mc 5.1-20). Jesus curou uma mulher hemorrágica, depois que todos 
os recursos humanos haviam se esgotado (Mc 5.25-34). Jesus ressuscita a 
filha única de um líder religioso, mostrando que ele também tem poder sobre 
a morte (Mc 5.35-43). Jesus ressuscitou a Lázaro, depois de quatro dias. 
A ação humana sem a condução divina resulta em sofrimento na terra, mas 
não em derrota no céu. O plano do homem pode ser atabalho-
ado, mas o plano de Deus não pode ser frustrado. Jesus 
é a única e infalível esperança que não se desespera, 
nem fixa seus olhares nos problemas ao redor, e nem 
vê as circunstâncias da vida; mas olha para cima e 
contempla o próprio Deus que está no controle de 
tudo. 
Que neste ano de 2023, nossa esperança seja reno-
vada e alicerçada em Jesus.         

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. 

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



EM 2023 - TEMOS MUITO A FAZER! 

RETIRO/2023

EBD - BÍBLIA NELES!   

NOSSO CULTO DE PASSAGEM 
DE ANO FOI MARCANTE!

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

09 - Marta Gomes Soares 647-342-8049
09 - Rosilene Jorge de Morais 647-289-5930
10 - Livia Bandeira 647-809-3929
11 - Kenia Viviane dos Santos 647-235-6555
12 - Isabelle de Freitas 647-222-3332
12 - Luís Henrique 416-886-9731 
13 - Marlon Oliveira Souza 416-837-9453 
13 - Ana Paula Berbert 647-780-9555
13 - Claudilma  Mendes 647-774-5783
13 - Bruno/Thamyris 647-522-6118 
13 - Kimberly 416-782-9151
14 - Bruno Chapinotti 416-577-7826
14 - Diego dos Reis Matos 647-533-5951
15 - Michelle Ferreira 647-767-0908
15 - Ubiratan/ Andreza 416-832-5372

JANEIRO
Semana 15 a 21
QUARTA:   Tallyzia, Alexandre
SEXTA:  Willian, Marcelo 
DOMINGO
5:30pm: Alexandre, Tallyzia
7:30pm:  Willian, Marcelo

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

JANEIRO 
11 - Quarta/7:30Pm - Lucas 
13 - Sexta/7:30Pm - Caio
15 - Domingo/2Cultos - Caio/Anderson

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 procu-
rar a Suzana para efetuar 
imediatamente a sua inscri-
ção. O povo está animado! 
Muitos já estão dentro. 

Nosso compromisso neste 2023, continua sendo ministração da Pala-
vra Viva, que transforma e prepara para a vida em todos os sentidos. 
O Manual de Deus,não mudou, por isso seus princípios são poderosos 
para reavivar corações e colocar fogo nos que estão apagados! 

Deus nos deu a graça de fazermos a nossa passagem de ano 
num ambiente lindíssimo e emocionante. O templo estava lotado, 
gente vendo pelo telão, e muitos na live. Louvor, testemunhos, 
palavras, teatro, coral, santa ceia,  tempo especial de gratidão 
pelas bênçãos de 2022. Intercedemos também pelo ano de 
2023.  Após o encerramento, todos foram para o salão desfrutar 
dos salgadinhos, refrigerantes, sucos e uma boa conversa. 
Louvado seja o senhor que sempre nos conduz em triunfos! 

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

NOSSO TEMA: EU AMO MINHA IGREJA 
ENCORAJAMENTO! 
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 Edméia 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!

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.

DOM
A,B,C D,E,F

SEG
G,H,I
TER

J,K,L
QUA

M,N,
O,P

QUI
Q,R,
S,T,U

SEX
V,W,
X,Y,Z

SAB DOM

26-28
Gênesis
09/01

29-31
Gênesis
10/01
SEG

32-24
Gênesis
11/01
TER

35-37
Gênesis
12/01
QUA

38-40
Gênesis
13/01
QUI

41-43
Gênesis
14/01
SEX

44-46
Gênesis
15/01
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
ESPECIAL COM A NOSSA IRMÃ EDMÉIA WILLIAMS 
TEMPO PRECIOSO DE APRENDIZADO! 

SExtA-fEIRA
7:30 pm
Sexta-Feira da Vitória
COM A NOSSA IRMÃ EDMÉIA WILLIAMS. VENHAM APRENDER E 
ORAR COM TODOS OS IRMÃOS! VAI SER EXPONENCIAL! 

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

www.vidanova.ca


