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1. SER RESPEITÁVEL (1Tm 3.8a). 
“... é necessário que sejam respeitáveis…” Precisa ser digno de 
respeito, de caráter impoluto, de vida irrepreensível, de con-
duta ilibada. A sua vida é a base de sua liderança. Seu testemu-
nho é o alicerce de seu trabalho. 

2. TER UMA SÓ PALAVRA (1Tm 3.8b). 
“… de uma só palavra…”. O diácono precisa ser verdadeiro, ín-
tegro em suas palavras e consistente em sua vida. Não é um 
boateiro, dado a mexericos. Não diz uma coisa aqui e outra 
acolá. Não é maledicente nem joga uma pessoa contra a ou-
tra. Tem peso em suas palavras. É absolutamente confiável no 
que diz. Quem é do Senhor anda em conformidade com a Pa-
lavra de Deus. 

3. SER CHEIO DO ESPÍRITO SANTO (1Tm 3.8c). 
A ordem de Paulo é que o obreiro de Deus seja cheio do Espí-
rito Santo (At 6.3), (Ef 5.18). Álcool e direção não combinam. O 
obreiro deve estar indicando direção para as ovelhas o tempo 
todo. Tem que ser exemplo de enchimento do Espírito Santo. 
Na casa de Deus, sobriedade é um ingrediente indispensável. 

4. SER GENEROSO E NÃO GANANCIOSO (1Tm 3.8d). 
“… não cobiçosos de sórdida ganância”. O obreiro precisa ser 
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Nosso desafio continua. Ler a Bíblia mais uma vez. Parar de ler, nem pensar! 
Quem lança um projeto já tem algo claro para fazer. Quem não tem sonhos, 
não realiza nada. Seu sonho precisa assustar você. So-
nho que não assusta não é sonho que vale a pena 
lutar por Ele. Vamos firmes nesta caminhada. Deus 
vai nos abençoar e mais uma vez vamos celebrar!  
“Examinai as Escrituras...” Vamos em frente! 

A nossa irmã Mary Ataíde é a nova tesoureira da IVN. Registramos um prei-
to de gratidão ao nosso irmão Pres. Gildo que serviu a igreja por mais de 
20 anos, na tesouraria. Sempre trabalhou com fidelidade, zelo, dedicação e 
muito amor na causa do Senhor. Ele está servindo à denominação na área de 
plantação de igrejas ao redor do mundo. Oremos por ele e toda a sua família!    

Todos os membros da IVN estão convocados, pelo Conselho 
da Igreja, para se reunirem em Assembleia Geral, no dia 29 
de setembro, às 7:30pm, para a eleição de 7 presbíteros e 
10 diáconos.  Preparemo-nos para este precioso momento 
na vida da igreja. Oremos para que pareça bem ao Espírito 
Santo e a nós.  

2021 - EXAmINANDO AS ESCRItURAS

COmUNICADO RElEvANtE! 

ElEIÇÃO PRESBÍtEROS E DIáCONOS! 

exemplo de generosidade. Precisa ser o primeiro a contribuir 
com a obra de Deus, com alegria e prazer. Administrar recursos 
financeiros dos outros, sem ser fiel na devolução dos dízimos 
e ofertas é um ato irresponsável e inaceitável. Não pode ser 
um Judas Iscariotes que rouba a bolsa. Não pode cobiçar o que 
deve repartir. Não pode desejar para si o que deve entregar 
para os outros. “É mister socorrer os necessitados e recordar 
as palavras de Jesus: “Mais bem-aventurado é dar do que re-
ceber” Atos 20:35. 

5. SER DEDICADO E ZELOSO (1Tm 3.13). 
O obreiro precisa estar sempre pronto para servir com amor, 
zelo, dedicação, perseverança, unção e carinho. O serviço não 
é uma plataforma de privilégios, mas uma rica oportunidade 
de abençoar com toda sorte de bênçãos. No ministério, cada 
um é requerido a ser fiel. Aqueles que se esmeram no ministé-
rio de servir aos homens em nome de Deus, recebem de Deus 
a recompensa. 
              No dia 29, estaremos reunidos, com a 
graça de Deus, para eleger presbíteros e diáco-
nos. Oremos para que todos os escolhidos, 
tenham a aprovação do Espírito Santo.    

AvANÇANDO 
SEmPRE!

OBREIRO SEGUNDO O CORAÇÃO DE DEUS

Toda sexta-feira, temos tido um 
tempo especial de oração, interces-
são, clamor e lindos testemunhos 
das maravilhas que Deus tem feito, 
em resposta às orações dos seus 
filhos. Venham todos para a casa 
de Deus. Juntos somos muito mais 
fortes e podemos realizar muito 
mais para a glória do Senhor Jesus 
que nos salvou amorosamente.



19 - Luisa Ayres Silva 416-831-8504
19 - Elton Silva 647-882-2485
20 - Selma Faria 416-242-9664
20 - Natalie Voss (Cristiane Voss) 
20 - Nicolas Almeida 416- 931-2293
20 - Thaysa Araujo de Paula Costa
20 - Elierton/ Kéren 416-278-5687
20 - Rubens Tadeu da Silva 416-831-8504
20 - Camila de Nardi 647-227-4546
21 - Anderson Santos Ferreira 647-818-1874
21 - Letícia Silva Cardoso 647-330-4151
21 - Sharlene Regina Charles Araújo  
22 - Edson Nscimento da Silva 905-609-3295 
23 - Delson Rios 647-898-3372
23 - Kassia Regina Palmares 647-717-7539 
24 - Márcio  Gomes Barros 647-349-7934
25 - Araceli Tetzner Nto 226-978-6296 
26 - Marcus Rodrigo Ribeiro 647-675-4308

www.vidanova.ca
@vidanovatoronto

A oferta é feita do que já temos! Deus sempre ordenou a entrega do que já se encontra em nossas mãos. Ninguém dá nada para Deus. Tudo é dele, pertence a Ele por direito de propriedade. Ele nunca deu a escritura de posse definitiva a ninguém. 
Estamos aqui de passagem. Recebemos tudo de forma temporária aqui neste mundo.  Ao devolvermos, consagrarmos, entregarmos generosamente e alegremente, apenas estamos separando de tudo que Deus nos tem dado bondosamente. Vida, 
saúde, inteligência, riquezas, glória e tudo mais vem do Senhor. Somente Ele pode ordenar: “Trazei todos os dízimos à casa do tesouro...” Malaquias 3:10. Devolver a Deus o que é de Deus não é uma taxação, como as do governo. É um princípio que 
nos cumula de todas as bênçãos oriundas do trono da graça do Senhor que dá a vida, respiração, saúde, prosperidade e tudo mais. Viver o sobrenatural é lançar a semente do amor, perdão, obediência, alegria, comunhão, dízimos, ofertas, generosi-
dade, e tudo que é bom, perfeito e agradável. Entregar a parte do Senhor com alegria, redunda em bênçãos sem medida. Como ofertar e entregar os dízimos: Através de um E-transfer na conta da Igreja Vida Nova, envio de cheque pelo correio para 
o endereço da igreja, ou na caixa de correio, indicado na entrada do templo, a qualquer momento. O suprimento de Deus, mesmo em tempos de pandemia, está absolutamente garantido por suas promessas fiéis e verdadeiras. 

SEGUNDA A SEXTA-FEIRA
6:15 am - Oração Manhã com 
Jesus

QUARTA-FEIRA
7:30 pm
Academia Bíblica PRESENCIAL

SEXTA-FEIRA
7:30 pm 
SEXTA DA VITÓRIA
PRESENCIAL
Todos estão convidados a 
participar!  

DÍZImOS E OfERtAS | fRUtIfICANDO NA OBRA!
(donation@vidanova.ca) 

AGENDA SEmANAl

ESCAlAS

ANIvERSARIANtES

Diaconal

tradução

Culto Infantil

SETEMBRO/OUTUBRO
Semana 5/1 - Set 26 a Out 2
DOMINGO: Edivânio, 
Janessa, Jadir, Willian
QUARTA: Willian, Jadir
SEXTA: Edivânio, Janessa 

SETEMBRO
Semana 4 - 19 a 25
DOMINGO: Glauco, Tallyzia, 
Simone, Marcelo
QUARTA:  Marcelo, Tallyzia
SEXTA: Glauco, Simone

Estamos aguardando em Deus o retorno

Estamos aguardando em Deus o retorno

mOvImENtO DE ORAÇÃO! 

PAIS, tRAGAm SEUS fIlhOS! 

PRÓXImO DOmINGO fEStA DAS NAÇÕES! 

DOMINGO
5:30 pm - EBD  - St.Clair e Maple
                              Leaf. PARTICIPE!
7:30 pm - CELEBRAÇÃO
PRESENCIAL E AO VIVO! TODOS 
PARTICIPANDO COM DEDICAÇÃO

FAMÍLIA NOTA 10

EBD NOTA 10

CASAIS NOTA 10

JOVENS NOTA 10 

CRIANÇAS NOTA 10 

HOMENS NOTA 10

MULHERES NOTA 10

MISSÕES NOTA 10

EVANGELIZAÇÃO NOTA 10

GENEROSIDADE NOTA 10

vida nova NOTA 10

DEUS NOS TEM DADO O PRIVILÉGIO DE 
ESTARMOS JUNTOS COM MAIS IRMÃOS NO TEMPLO  

IvN - vAmOS vOtAR!
“Irmãos, escolhei dentre vós”... Atos 6:3

Todos os membros da IVN estão convocados para a 
Assembleia Geral.
DATA:  29 DE SETEMBRO
DIA: QUARTA-FEIRA
HORA: 7:30 PM
LOCAL: TEMPLO NA ST. CLAIR

ORIENTAÇÕES FUNDAMENTAIS:

1. Orar incessantemente! 
2. Jejuar firmemente! 
3. Meditar nestes textos:  Atos 6:1-7; Atos 20:17-35; I Timóteo 

3:1-13, Tito 1:5-9 e I Pedro 5:1-4.  
4. Fale com Deus sobre quem deve ser escolhido. Ele dá sabe-

doria e orientação. 
5. Teremos, com a graça de Deus, no dia 19 de setembro, a nossa 

prévia para escolhermos os nomes que serão apresentados no 
dia da assembleia. Durante todo o dia você pode passar no 
templo onde teremos uma urna para você depositar a cédula 
contendo os nomes dos irmãos que você escolher. Nos mo-

mentos da EBD, às 5:30pm e no culto das 7:30pm do dia 19, 
também distribuiremos uma cédula para este fim. Será uma 
experiência muito linda e especial. 

6. Atenção!  No dia 29 de setembro, todos precisam chegar mais 
cedo para assinar a chamada.

7. Os nomes indicados pela própria igreja, tem que ser de ir-
mãos com as qualificações bíblicas. Eles precisam ser maiores 
de idade, preencham os requisitos de membresia, e tenham 
tempo para se dedicar ao ministério na igreja, no lar e na 
sociedade. Irmãos que sejam servos de corpo, alma e cora-
ção. Amados que somem no ministério, jamais sendo pedra 
de tropeço para o próximo. É preciso ser gente que participa 
ativamente do ministério, seja generoso, atuante, amável e 
sempre pronto para fazer o melhor. “Fazei tudo como se esti-
vesse fazendo para o Senhor”. 

8. Quem for indicado na prévia e não puder servir conforme re-
querido nas Escrituras, favor entrar em contato conosco. 

9. A Palavra de Deus diz: “Procure dentre vós os capazes, temen-
tes a Deus, de verdade, que aborreçam a avareza”.  Êxodo 
18:21. 

10. Qualquer dúvida que você tiver sobre estes assuntos, favor 
nos procurar. Estaremos orientando nos cultos e reuniões. 

AvANÇANDO 
SEmPRE!

Deus nos tem chamado para realizarmos mais em sua obra. Para 
isto, temos que nos achegar a Ele de coração quebrantado, joe-
lhos dobrados, sintonizados, para que Ele se revele a nós, como 
fez com os seus servos no passado. Moisés subiu ao monte para 
conversar com Deus em oração. Quando ele desceu do monte, 
o seu rosto brilhava, e as pessoas se aproximaram dele. Quem 
tem um encontro pessoal com Jesus experimenta milagres e 
maravilhas!

Pais, o Senhor está nos dando um recado. Ele não deseja cuidar apenas 
de nós, mas almeja as gerações. Tragam seus filhos para a casa do Senhor! 
Eles aprendem com o exemplo dos pais. A família criada por Deus precisa 
experimentar mais do maná do céu, na Sua casa. Eles precisam ser edu-
cados na presença do Senhor, cultivando comunhão, crescendo em amor, 
desfrutando do privilégio de aprender a servir na casa de Deus, junto com 
os pais. Invista no seu filho, antes que seja tarde demais! O maior e mais 
valioso patrimônio que temos são os nossos filhos. Por mais que o inimigo 
tenha tentado destruí-los, Deus os tem mantido seguros em suas mãos.

Com a graça de Deus, estaremos reunidos no templo para um tempo es-
pecial de oração, intercessão e contribuição generosa com a obra missio-
nária aqui e ao redor do mundo. Nosso papel principal é ser luzeiro de 
Deus para que o mundo saiba quem é o Senhor. Todos são convocados 
para se prepararem especialmente para este tempo de celebração e 
clamor pelas nações do mundo. Cada cristão é um missionário! Todos 
estão convocados!  Mãos ao trabalho todos! Prepare-se para ofertar!



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 Luis, André (filho 
da Celeste), Antonio Hélio (primo do Pr. Bruno), Eldonor Silva, Elza da 
Silveira (Tia da Eva), Eufrozina, Jena (amiga da Jaqueline), Mark (amigo 
da Marina), 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, Arthurzinho, 
Sofia, Aline Zilmer e Vinícius Silva.  
“Muito pode em seus efeitos a súplica do justo”. 

Conforme a primeira letra do seu nome, este é o seu dia de jejuar até o meio-dia. Leitura da Palavra de Deus no seu dia-a-dia.

www.vidanova.ca

OREmOS

CASAIS NOtA 10

PROGRAmAÇÃO IvN 2021 / 
lEItURA BÍBlICA 2021

BAtISmO

ESCOlA BÍBlICA DOmINICAl IvN – PODEROSA!

jEjUm E ORAÇÃO lEItURA DA PAlAvRA
DOm

A, B,
C

D, E,
f

G, h,
I

j, K,
l

m, N,
0, P

q, R,
S, t, U

v, W,
X, Y, Z

SEG tER qUA qUI SEX SAB SEG

20/09
Daniel
04-06

21/09
Daniel
07-09

22/09
Daniel
10-12

23/09
Oséias
01-03

24/09
Oséias
04-06

25/09
Oséias
07-09

26/09
Oséias
10-14

tER qUA qUI SEX SAB DOm

Você precisa providenciar imediatamen-
te o seu programa para estar informado 
de tudo que está planejado, especial-
mente a leitura anual da Bíblia. Vamos 
nos unir e fortalecer a igreja de Cristo.  
A leitura, a meditação e a obediência à 
Palavra nos tornam sábios para a justiça. 

Venha participar de um en-
contro para se preparar para 
uma grande decisão.  
Procurar pastor Bruno.

Casal nota 10 começa em Setembro!  
As duas primeiras turmas…Quarta e 
Sexta já estão cheias. Fiquem atentos 
para as próximas inscrições.

A nossa EBD está cada dia mais linda, emocionante, edificante e crescente! São várias classes divididas com as idades específicas, com minis-
tradores qualificados, material bíblico e com formação puramente espiritual. O Espírito Santo nos tem capacitado para fazer a obra do Senhor 
com esmero, dedicação e amor. A colheita está sendo exponencial. A prova está nas classes cheias, como resultado do investimento da igreja.  
Ovelha sadia, dá cria. Tem sido uma grande bênção reunir tantas vidas para serem discipuladas em nossa EBD. Várias classes estão se reunindo 
na St. Clair e na Maple Leaf. Uma grandiosa, extraordinária e exponencial experiência! Informe-se sobre sua participação, e dos seus filhos.  
Pule nesta bênção, você também. Por favor, nos ajude inscrevendo seus filhos. Experimentemos mais das delícias de Deus. 


