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EU AMO 
A MINHA IGREJA - ENCORAJAMENTO! 



LENDO A BÍBLIA TODA EM 2023 EU AMO A MiNHA iGREJA
ENCORAJAMENTO!                                                                                                              

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

Amar a igreja de Cristo é a declaração mais incontestável de ser igreja, 
viver como tal e levar as marcas de Jesus por onde for. É desafiador e 
muito encorajador. Viver os princípios de Cristo conduz-nos ao patamar 
mais elevado de comunhão, dedicação, amor e ação permanentes como 
igreja  - O Corpo Vivo de Cristo. 

Cada servo, a serviço do Reino, tem que ter palavras consoladoras, for-
talecedoras e responsabilizadoras. Que as nossas orações cheguem ao 
trono de Deus em favor da Vida Nova. Precisamos repaginar as nossas 
vidas no que diz respeito a mobilizar cada vida a servir a Cristo através 
da Igreja, com amor, paixão, entusiasmo e alegria.                   
                                                                                                                      
Missão da Vida Nova: Fazer discípulos de Jesus Cristo em todas as na-
ções, a começar de nossa cidade, para que em todos os lugares Ele seja 
glorificado como Senhor e Salvador. Todo membro da igreja precisa ser 
um evangelista cheio de amor. Temos que viver na plenitude de Cristo 
porque Ele mesmo nos chamou, enviou e nos capacita a vivermos pela 
graça, sempre fazendo a sua obra, no poder do Espírito Santo.  

Alguns textos bíblicos que devemos ler, meditar e memorizar para man-
ter em chamas nosso coração: 

“Os onze discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes 
indicara. Quando o viram o adoraram; mas alguns duvidaram. Então, Je-
sus aproximou-se deles e disse: ‘Foi-me dada toda a autoridade no céu 
e na terra’. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, bati-
zando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo; ensinando-os a 
obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, 
até o fim dos tempos.” (Mt 28.16-20) 

“Disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. 
Quem crer e for batizado será salvo; mas quem não crer será condena-
do.”  (Mc 16.15-16) “E lhes disse: Assim está escrito que o Cristo havia 
de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia e que em seu 
nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as 
nações, começando de Jerusalém. 

Vós sois testemunhas destas coisas.” (Lc 24.26-48) “Mas recebereis po-
der, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas 
tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins 
da terra.” (At 1.8) 

“Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci, 
para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me 
viste como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo 
e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e 
os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para 
Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados 
e herança entre os que são santificados pela fé em 
mim.” (At 26.16-18). 
Ore conosco pela Vida Nova! Em fevereiro, esta-
remos numa grande celebração de aniversário da 
igreja!        

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/2023EBD - FIRMADA NA PALAVRA!    

NASCIMENTO

DÍziMOS E OfERTAS
AS PRIMÍCIAS SÃO DO SENHOR! 

donation@vidanova.ca

“Não tardarás em trazer ofertas ao Senhor” Êxodo 
22:29. “Ninguém aparecerá diante de mim de mãos 
vazias” Êxodo 34:20b.  Deus 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 disse: “Dai e dar-
se-vos-á...”  Temos que devolver ao dono tudo que ele 
nos entregar, em seu altar. Entregar os dízimos e ofer-
tar regularmente, generosamente e abundantemente 
é demonstração de obediência!  
Podemos entregar no templo e/ou através do E– 
TRANSFER. 

ESCAlAS

22 - Renata  Guimarães 647-581-5955
23 - Jane/Gildo 416-677-2445 
23 - Glauco/Gabriela 647-330-0454
24 - Rebecca Miranda 416-878-1624
26 - Sebastian 647-876-5556
26 - Wander Jr 647-631-4414
27 - Marcelo Andrade 647-568-8115
27 - Miguel Andrade 647-568-8115
27 - Ronaldo/Patrícia 416-908-1705
27 - Josimery Batista de Lima 437-214-3243
27 - Fernanda Dias Oliveira 437-223-8571
27 - Marcelus e Karen 416-877-3412
27 - Guilherme e Pollyanna 647-936-9744
28 - Ricardo 647-770-2773
28 - Eduardo Cruz Dapicolo 
28 - Danyela B. Vasconcelos 647-710-3984
28 - Juliana Bay Juchniewicz 647-916-0269  
29 - Daniel Freitas Sampaio 647-620-3401 

JANEIRO/FEVEREIRO
Semana Jan 29 a Fev 4
QUARTA: Tallyzia, Alexandre
SEXTA:  Willian, Marcelo 
DOMINGO
5:30pm: Willian, Euler
7:30pm: Alexandre, Felipe

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

JANEIRO 
25 - Quarta/7:30Pm - Felipe/Guilherme 
27 - Sexta/7:30Pm - Caio/Anderson 
29 - Domingo/2 Culto - Lucas/Willian 

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”.  

NASCEU!  ALELUIA! Olí-
via, netinha da Jaqueli-
ne, bisneta da irmã Irene, 
nasceu no dia 19 de Ja-
neiro.  Que benção para 
a mamãe Heidi e o papai 
Daniel! Orando e dando 
graças a Deus por suas 
obras extraordinárias.

“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!

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 e Eduardo (amigos 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

19-21
Êxodo
23/01

22-24
Êxodo
24/01
SEG

25-27
Êxodo
25/01
TER

28-30
Êxodo
26/01
QUA

31-33
Êxodo
27/01
QUI

34-36
Êxodo
28/01
SEX

37-40
Êxodo
29/01
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


