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ANO DA NOSSA VIRADA FINANCEIRA!



LENDO A BÍBLIA TODA EM 2023 2023 ANO DA NOSSA 
VIRADA FINANCEIRA! 

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

Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra”... (Isaias 1:19). Comer o me-
lhor desta terra é um privilégio para os filhos de Deus que tem o coração grato, gene-
roso, e desejoso de experimentar, pela fé, o melhor de Deus na vida financeira. O nosso 
Pai sabe melhor do que nós o quanto podemos ser bem sucedidos financeiramente. 

Alguns, por amar o dinheiro, fazendo dele seu dono e senhor, não conseguem enxergar 
as riquezas eternas na devolução das primícias da sua renda para Deus. Que bênção 
reconhecer que tudo vem das mãos dadivosas do Senhor! Que bom saber que Ele é 
que nos ensina e instrui nesta jornada linda e vitoriosa! Temos que buscar a orientação 
divina no que diz respeito à mordomia cristã. Deus estabeleceu princípios e regras que 
nos tornam prósperos e completamente dependentes dEle. Deus usando o profeta nos 
diz: “Trazei todos os dízimos à casa do tesouro”.  A palavra está clara: “Trazei...” A ideia é 
que o adorador vem com o sacrifício junto de si, entrega no lugar estabelecido, consa-
gra com amor e se libera para continuar agradando mais ao Senhor. Não temos direito 
sobre o que não é nosso. Não podemos administrar o dízimo, fazendo do nosso jeito. 
Adão e Eva podiam comer de tudo no Jardim, menos da árvore que Deus disse para não 
comer. Eles desobedeceram e sofreram as consequências, passando este DNA para a 
humanidade. Glória a Deus que, em Cristo, podemos experimentar vida nova. O que a 
Palavra de Deus tem a nos ensinar sobre esse tão importante assunto?

1. O QUE A BÍBLIA NOS ENSINA - O dízimo está presente antes da Lei, na Lei, nos livros 
Históricos, nos livros Poéticos, nos livros Proféticos, bem como nos Evangelhos e tam-
bém nas Cartas gerais. A prática do dízimo fez parte do sacerdócio levítico, do sacer-
dócio de Melquisedeque e também do sacerdócio de Cristo, pois é ele quem recebe os 
dízimos (Hb 7.8). A nós cabe praticar, nunca obliterar. Estude atentamente a Escritura 
e você verá que sempre que o povo de Deus estava vivendo um tempo de esfriamento 
espiritual, a primeira coisa que deixava de fazer era entregar o dízimo com fidelidade. 
Por outro lado, sempre que o povo se voltava para Deus em arrependimento, a prática 
do dízimo era restabelecida. O dízimo era uma espécie de termômetro espiritual do 
povo de Deus.

2. OBEDECER ABRE JANELAS DO CÉU - Quem obedece, cresce!  O mesmo Deus que 
nos dá uma ordem, nos capacita a cumpri-la. Há alegria e recompensa na obediência. 
O filho tem prazer em obedecer e honrar seu pai. Assim, os filhos de Deus honram ao 
Senhor obedecendo com amor. Deus tem uma promessa empenhada de encher os 
celeiros, fazendo-os transbordar de grandes colheitas. Bem como tem a promessa de 
repreender o devorador e abrir as janelas do céu.  Meu Deus, quantos privilégios! 

3. CONSAGRAR ABRE O CORAÇÃO - Antes de Deus ordenar o seu povo a trazer o 
dízimo, ordenou-o a trazer o coração (Ml 3.6-10). Os fariseus traziam o dízimo, mas não 
o coração, e Jesus os chamou de hipócritas (Mt 23.23). Quando o coração se volta para 
Deus, destrava a conta bancária. Nossa confiança precisa estar no provedor mais do que 
na provisão. O dizimista sabe que noventa por cento com a bênção de Deus vale mais do 
que cem por cento sob sua maldição. Eis que coloco diante de vós o melhor: “a bênção”. 

4. O  DÍZIMO É DO SENHOR - Ele é santo ao Senhor. O dízimo não é da igreja, é o Se-
nhor Jesus quem o recebe (Hb 7.8). O dízimo é primícia e não sobra. É ordem divina e 
não opção nossa. Reter o dízimo é desamparar a Casa de Deus. 
Porém, trazer todos os dízimos à Casa do Tesouro é ser coo-
perador com Deus no sustento da sua obra, na expansão do 
seu Reino e na proclamação do evangelho até aos confins 
da terra. Conclamo você a examinar seu coração e a acertar 
essa área vital da sua vida com Deus. Não adie mais essa 
atitude de ser um dizimista fiel e honrar o Senhor com as 
primícias de toda a sua renda. Comece agora sua virada fi-
nanceira!  

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

EBD - RENOVO PELA PALAVRA!    

GRATIDÃO E CELEBRAÇÃO   

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

15 - Michelle Ferreira 647-767-0908
15 - Ubiratan/ Andreza 416-832-5372
16 - Célio Marcondes Pereira 437-774-4976 
16 - Sheila Karla de Souza 647-914-5961
16 - Everaldo Lima Cardoso 647-381-4498
16 - Manuela Roque  Andrade 647-202-7206 
17 - Luciana/Irilton 416-832-0091
18 - Carlos Rosa - Edmonton 1-306-880-9412
18 - Letícia e Maxlander 647-330-4151
18 - Leonardo Lapa Santos 647-267-3433
19 - Marli Rocha 416-876-5068 
19 - Karine de Aguiar Fornari 647-551-6974 
19 - Jeremias Jr. 
21 - Creunice Carvalho 416-588-7353
21 - Marcelo Antonio Neto 647-321-0975
21 - Gerwson Fernandes Souza 647-880-8902 
21 - Euler Gomes Ataíde 416-258-7269
22 - Renata  Guimarães 647-581-5955

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

JANEIRO
Semana 22 a 28
QUARTA: Glauco, Edivânio 
SEXTA:  Euler, Janessa 
DOMINGO
5:30pm:  Glauco, Euler 
7:30pm:  Lucas, Felipe

JANEIRO 
18 - Quarta/7:30Pm - Felipe/Guilherme 
20 - Sexta/7:30Pm - Lucas/Willian
22 - Domingo/2Cultos - Marlon/Maria

ANIVERSARIANTES

DIACONAl

TRANSMISSÃO/lETRA

www.vidanova.ca @vidanovatoronto

Nosso retiro programado para 16-18 de ju-
nho/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. 

Nosso compromisso neste 2023 continua sendo a ministração da Pa-
lavra 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! “Aviva 
a tua obra, ó Senhor”.  

Estamos desfrutando de uma se-
mana mais que especial. A nossa 
irmã Edméia Williams está conosco 
desde quarta-feira ministrando ao 
nosso coração,  trazendo palavras 
de vida, encorajamento e transfor-
mação. Registramos a nossa grati-
dão mais uma vez por esta amada 
irmã que tanto nos tem abençoado. 

“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. 

FEVEREIRO 
Teremos o aniversário da Vida Nova
Pr. Hernandes -  DIAS 10-12 
Luciano Subirá - Dia 17 (Sexta-feira) 

Dia 20 Teremos um especial para as mulheres com 
a Esposa do Pr. Luciano Subirá (Kely)  
Teremos a nossa vigília de oração
Chá das mulheres 
Café dos homens!  
ESTEJAMOS REPARADOS! VEM MUITA COISA BOA! 



OREMOS!

RElATÓRIO MISSIONÁRIO PARA A IGREJA VIDA NOVA

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

47-50
Gênesis
16/01

01-03
Êxodo
17/01
SEG

04-06
Êxodo
18/01
TER

07-09
Êxodo
19/01
QUA

10-12
Êxodo
20/01
QUI

13-15
Êxodo
21/01
SEX

16-18
Êxodo
22/01
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
VENHA ESTUDAR O LIVRO DE ECLESIASTES

SExtA-fEIRA
7:30 pm
Sexta-Feira da Vitória
Tempo especial de oração e intercessão! Venham para a casa do 
Pai. Um dia na casa do Senhor vale mais que mil longe dEle. 

DOMINGO
5:30 Pm
Ebd - celebração com os pais
7:30 Pm - Celebração presencial 
e transmissão pela internet

www.vidanova.ca

A Palavra é GRATIDÃO. Oro com alegria por causa da maneira 
como vocês nos ajudam no trabalho de anunciar o evangelho, 
desde o primeiro dia até hoje.
Informamos que o depósito da parceria foi depositado neste 
dia 29/12/2022, 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, onde a maioria das pessoas 
e irmãos da igreja local vive no corte da banana. Convidamos 
os amados irmãos a conhecerem o distrito de Siriji na zona da 
mata de Pernambuco. Esperamos por vocês! Ore por nós, nos 
ajude nessa missão.
De acordo com a pregação da irmã Edméia Williams, no dia 
11/01/2023 – quarta-feira: Para onde estamos olhando? 
informamos os amados irmãos da nossa Igreja Vida Nova a 
fundação da Associação Cristã Beneficente Vida Nova, no 
distrito de Siriji, na cidade São Vicente Férrer/PE, Brasil, para 
178  crianças; já demos entrada no cartório o estatuto, e a ata 

de Fundação, e estamos esperando a liberação na Receita 
Federal do CNPJ do associação. O nosso objetivo é começar 
em março de 2023 com essas 178 crianças para a glória de 
Deus! Igreja Vida Nova para as Nações. 
Atividades de Dezembro 2022: Dia 02 - Reunião da União 
dos Homens. Dia 04 - Culto de Santa Ceia, e adoração ao 
nosso Deus. Dia 17- Em assembleia especial de eleição ao 
diaconato, foi reeleito o diácono Hailton Carlos, a diaconisa 
Maria José, e eleita a irmã Iara Menezes, tudo para honra e 
glória do Senhor Deus! Dia 24 - Culto de Natal. Chegou  o 
Rei! Dia 31- Culto da virada do ano, Santa Ceia, 
Consagração ao diaconato, Posse da diretoria 
da igreja, Patrimônio e Conselho Fiscal, Posse 
da Diretoria da União Auxiliadora Feminina, 
Posse da nova líder do Departamento Infantil.
“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

Missionária Rosimere


