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FESTA DAS NAÇÕES
A OBEDIÊNCIA DETERMINA O AVANÇO MISSIONÁRIO



LENDO A BÍBLIA TODA EM 2023 

A OBEDIÊNCIA DETERMINA O AVANÇO MISSIONÁRIO
FESTA DAS NAÇÕES

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

No dia 13 de agosto de 1727 houve um avivamento missionário entre 
um grupo de Checos refugiados na Saxônia (atual Alemanha), cha-
mados de Morávios. O líder daquele movimento era Nicolas Von Zin-
zendorf, o Conde Zinzendorf, e esta pequena igreja enviou missio-
nários para todos os continentes da terra e mudou o rumo da nossa 
história. 

Já no fim deste movimento, Zinzendorf desejou fortemente enviar 
um missionário para alcançar os esquimós no Ártico e decidiu desa-
fiar o oleiro da aldeia. Um homem de meia idade, solteiro, que fazia 
vasos de barro para viver. Mas Zinzendorf não tinha mais dinheiro e 
nem uma equipe para enviar com ele como fizera no passado. Após 
orar, ele o chamou em um fim de tarde e disse: “Creio que é vonta-
de do Senhor que alcancemos os esquimós e quero lhe desafiar a 
ser este missionário. Não temos dinheiro para lhe dar, portanto, se 
aceitar você irá como peregrino e com certeza, pela distância e difi-
culdade de chegar à região, não creio que jamais poderá regressar”. 
Aquele oleiro pensou por um momento e disse: “Falar de Jesus? Se 
você puder me dar um par de sapatos usados, amanhã cedo eu irei”. 
Imagino que aquele homem estivesse descalço e sua única exigência 
ao dar a sua vida à causa de Jesus foi um par de sapatos usados. 
Hoje, mais de 50% dos esquimós são crentes no Senhor Jesus. A 
obediência a Deus determina o avanço missionário. 

Paulo, escrevendo sua primeira carta aos Coríntios, nos ensina prin-
cípios preciosos sobre a missão que cada um tem no plano perfei-
to de Deus. “Eu plantei, Apolo regou; mas o crescimento veio de 
Deus” I Cor. 3:6.  Ele nos encoraja a plantar. Para plantar é preciso 
abrir mão da semente e lançá-la na terra. Temos que sair andando e 
chorando, mas semeando em todo tipo de solo. “Eis que o semeador 
saiu a semear”. 

O semeador é aquele que sempre sai com a mãos cheias de semen-
tes para lançar nos solos mais distintos que são todos os corações. 
O evangelho tem que ser pregado a todos, em todo lugar, em todo o 
tempo. A semente plantada vai nascer. Temos o segundo passo que 
é regar, cuidar, orar, abençoar, crer no resultado que virá, pois é Deus 
que dá o crescimento. Em seguida, temos certeza da frutificação, 
pois é Deus que faz com que os frutos venham em abundância. Sendo 
assim, temos que estar nos preparando para a colheita. Precisamos 
entender que a semente vem de Deus, a terra foi criada por Deus,  o 
homem  formado por Deus “por modo assombrosamente maravilho-
so”.  Desta maneira, a nós cabe fazer o trabalho, com todo empenho e 
dedicação, na certeza que somos apenas cooperadores, 
servos a serviço do Reino de Deus na terra. 

Aproveitemos este dia especial de missões. Va-
mos fazer missões, porque esta é a nossa mis-
são.  Oremos pelas nações e missionários ao re-
dor do mundo. Ofertemos com amor, certos de 
que “aquele que fizer alguma coisa boa, receberá 
isso outra vez do Senhor” Efésios 6:8. 

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. 



DÍzIMOS E OFERTAS
CAMPANHA 100% DIZIMISTA!   

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

01 - Irilton Barreto 416-832-0091
01 - Stella Monteiro 647-643-1069
03 - Gustavo Lopes de Lima 647-996-2591
03 - Renagea R. Benetazzi 437-240-2613
04 - José Manuel Pereira 416-783-6630
04 - Rômulo e Kátia Lopes 437-881-6504
05 - Vinícius Jucoski Eduardo 647-979-5084
06 - Mara Ventura 647-526-3410
07 - Manuel de Souza 416-564-7180
07 - Nicolle/Gustavo Sampaio 647-620-3401

MAIO
Semana 7 a 13
QUARTA: Edivânio, Euler
SEXTA: Felipe, Marcelão
DOMINGO
5:30pm: Janessa, Felipe 
7:30pm: Euler, Edivânio   

MAIO
Semana 1 a 6 
QUARTA: Lucas, Willian 
SEXTA: Alexandre, Glauco
DOMINGO
5:30pm: Glauco, Lucas 
7:30pm: Tallyzia, Willian

ABRIl 
07 - Domingo/2Cultos - Marlon/Maria
10 - Quarta/7:30Pm - Felipe /Guilherme 
12 - Sexta/7:30Pm - Lucas/William

ANIvERSARIANTES

DIACONAl

TRANSMISSÃO/lETRA

www.vidanova.ca @vidanovatoronto

RETIRO IvN - 2023

AGENDA ESPECIAl ESTA SEMANA
SEGUNDA-FEIRA
7:30 pm
JOVENS 
Estudo Bíblico
Grupo 1 - Inglês
Felipe Carvalho
Grupo 2
Felipe Ribeiro/Camyla
Grupo 3
Eduardo Dias

TERÇA-FEIRA 
7:30 pm
MULhER ÚNICA 
Grupo 1
Cíntia/Priscila/Livia
Grupo 2
Pollyana/Kássia

hOMEM AO MÁXIMO
Pai (Edson/Xermã)

CORAGEM  
(17 A 20 ANOS)
Lincoln/Eduardo

QUINTA-FEIRA
7:30 pm
hOMEM AO MÁXIMO
Valdo/Glauco

SEXTA-FEIRA 
7:30 pm
CORAGEM 
(13-16 ANOS) 
Guilherme/ Arthur 

INTEGRIDADE SEXUAL 
(13-16 anos)
Ana Paula/Gabriela 

INTEGRIDADE SEXUAL 
(17-19 ANOS)
Pollyana/Cintia/
Camila

REUNIÃO 
ADOLESCENTES
helena/Isabella
PARTICIPEM!!!!! 

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

CAMINHADA DE ORAÇÃO 
VAMOS ORAR POR 

TORONTO NAS PRINCIPAIS 
RUAS. AJUDE-NOS NESTE 
AUDACIOSO PROJETO!  

SANTA CEIA
PRÓXIMO DOMINGO!
Com a graça de Deus, desfrutaremos des-
te privilégio mais uma vez. “Todas as vezes 
que...” O Senhor Jesus instituiu a Ceia para 
repetirmos todas as vezes como memorial. 
A repetição, nos apresenta a possibilidade 
revermos a nossa vida diante de Deus. Es-
tejamos preparados e participemos!  



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

01-03
II Crônicas
01/05

04-06
II Crônicas
02/05

SEG

07-09
II Crônicas
03/05

TER

10-12
II Crônicas
04/05

QUA

13-15
II Crônicas
05/05

QUI

16-18
II Crônicas
06/05

SEX

19-21
II Crônicas
07/05

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 
VIGÍLIA
VENHAM TODOS ORAR CONOSCO! 

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

www.vidanova.ca

Com a graça de Deus, no segundo domingo de maio, 
estaremos celebrando o dia das mães. Uma data mais 
que especial para orarmos por todas as mães. Tempo 
singular de louvor a Deus pela vida e missão dessas 
guerreiras do Senhor. Ser mãe é infinitamente mais do 
que simplesmente dar a luz. É gerar a semente plan-
tada por Deus. É se entregar para ver a vida florescer.  
É educar com amor nos caminhos do Senhor. Se você 
pode comprar um presente para sua mãe, isso é abso-
lutamente legítimo. Porém, o maior presente que você 
pode dar à sua mãe é honrá-la. O primeiro mandamen-
to com promessa é honrar pai e mãe. Os filhos que 
honram aos pais recebem duas promessas de Deus: 
vida longa e vida feliz. Tome, agora, mesmo a decisão 
de ser o melhor presente para sua mãe. Demonstre 
amor a ela. Faça desse dia dedicado às mães, um tem-
po novo para a retomada de um lindo relacionamento!

DOM

PRESENTE NO 
DIA DAS MÃES V I g Í L I A

NEStA 
SExtA-fEIRA,
ÀS 7:30PM

VAMOS DOBRAR 
OS JOELHOS 
DIANtE DO PAI. 
VAMOS CLAMAR 
NA CERtEZA 
QuE DEuS VAI 
DERRAMAR O 
SEu PODER! 


