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Dízimo: muito mais que Dinheiro
A entrega de contribuições e ofertas financeiras é uma prática comum
entre as igrejas cristãs. O reino de Deus, porém, não se edifica com dinheiro, mas
com pessoas comprometidas com Jesus. Embora o dinheiro não seja o assunto
mais importante na vida cristã, Jesus deixou claro que a maneira como lidamos
com esse assunto indica o nível do nosso amadurecimento espiritual (Lc. 16.1012). Portanto, esse também é um assunto espiritual.
Pastor
es
astores
A Bíblia possui vários princípios que orientam a contribuição financeira
do cristão. Abaixo relacionamos sete tópicos a esse respeito.
1. Efetivos:
1. O ministério de Jesus foi mantido pela contribuição de pessoas
Rev
demir Aguiar
ev.. A
Ademir
piedosas.
Lucas menciona os nomes de algumas mulheres que lhe prestavam
Fone: 99431-2818
assistência com os seus bens e afirma que existiam “muitas outras” (Lc. 8.1-3).
Rev
edo
ev.. Célio G. de A
Azzev
evedo
2. Jesus aprova as contribuições financeiras quando elas são feitas com a
Fones: 3822-1665
motivação correta. Na história da viúva pobre ( Mc.12.41-44) ele ensinou que
98456-3798
Deus não despreza a oferta humilde. O que Deus julga é a motivação do coração.
3. Jesus não condenou a prática do dízimo, mas o mau uso que as
pessoas faziam da mesma. Ele censurou os fariseus porque entregavam o “dízimo
2. Emérito:
da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças”, mas desprezavam o amor de Deus
Rev
eto
ev.. Carlos Aranha N
Neto
(Lc. 11.42). Ele reprovou o fato dos fariseus pensarem que a prática do dízimo
Fones: 19 3365-4359
substituiria o amor a Deus e ao próximo.
19 99455-3535
4. A contribuição para atender aos necessitados é uma expressão da
comunhão
cristã. Na igreja primitiva os irmãos socorriam uns aos outros
Presbíteros
financeiramente
(At. 4.34-35). A comunhão cristã não é apenas espiritual, mas
Eméritos
também prática e material.
Jovino Pereira Filho
5. A contribuição é parte integrante da adoração cristã. A contribuição
Salim Amed Ali
deve ser voluntária e livre de qualquer coerção. As ofertas cristãs devem ser
Diáconos Eméritos praticadas como expressão da adoração a Deus, feitas com alegria e contentamento
Jairo Moraes Pereira
(2 Cor. 9.7).
Joaquim de Aguiar
6. A contribuição cristã obedece aos princípios da fidelidade e da
Nelson Ramalho
proporcionalidade. Paulo ordenou que cada um o fizesse “conforme a sua
prosperidade” (1 Cor. 16.2). O dízimo é uma excelente maneira de atender a
esse princípio da proporcionalidade, pois ao ofertarem dez por cento, todos
ofertam em proporção igual. Além do mais, Paulo disse que “se há boa vontade,
será aceita conforme o que o homem tem e não segundo o que ele não tem” (2
Cultos Dominicais
Cor. 8.12). Deus nunca exige que seus filhos entreguem o que não têm.
11h e 19h
7. A liberalidade cristã na contribuição é fruto de uma consagração
pessoal a Deus. Ao falar sobre a espontaneidade dos cristãos macedônios em
Escola Dominical
09h30
contribuir, Paulo explicou que a razão pela qual eles o faziam é porque antes já
haviam se dado “primeiro ao Senhor” (2 Cor. 8.5). Somente aquele que já
Reuniões de Oração
entregou o seu coração a Cristo não terá dificuldades de contribuir para com a
2ª a 6ª - 12 h
obra do Mestre.
sábado - 07 h
Depois de ler todos esses textos bíblicos, você está disposto a contribuir
Estudo Bíblico
e entregar o dízimo? Lembre-se que há muito mais do que dinheiro envolvido
5ª feira - 19 h
nessa prática.
Rev
antos
ev.. Valdeci SSantos
www
.tesourariaipb
.org.br
www.tesourariaipb
.tesourariaipb.org.br
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MEDIT
AÇÕES DIÁRIAS
MEDITAÇÕES
ESTUDOS DEVOCIONAIS - 500 ANOS DA REFORMA - 1517/2017
Redigidas pelo P
ober
to Tambelini
Prresb
esb.. R
Rober
oberto
DIA 31/07 – O VAL
OR DO E
ALOR
EV
Romanos
VANGELHO – R
omanos 1.1-7
Pode-se dizer que o apóstolo Paulo foi um homem especialmente chamado por Deus para anunciar o
evangelho, que salva, que cura e que transforma. Ao se apresentar aos cristãos de Roma, Paulo já apresenta
a sua credencial de servo, isto é, de escravo, o que para os destinatários da carta tinha um real significado,
pois demonstrou que Paulo tornou-se escravo de Cristo para servir e fazer a sua vontade. Era também um
apóstolo e, como tal, enviado com autoridade para cumprir uma missão, e, quando se converteu a Cristo,
de um fariseu legalista, tornou-se um cristão legítimo, pregador das boas novas. É esse o significado do
evangelho, cujo valor inestimável está em Cristo, que derramou o seu sangue por nós. Nada vale mais que
isso, a palavra inspirada que salva para a vida eterna!
DIA 1/08 – TODOS IGU
AIS DIANTE DE DEUS – R
omanos 2.1-11 (v
.11)
IGUAIS
Romanos
(v.11)
O apóstolo Paulo adverte os cristãos judeus, para que não fossem jactanciosos de sua fé, em relação aos
gregos ou gentios, pois o juízo de Deus é sobre todos os que praticam o mal. Paulo ensina o valor da
obediência e da humildade e que Deus retribuirá com paz e vida eterna a todos que perseveram e buscam
fazer o bem, procurando glória, honra e incorruptibilidade, esclarecendo que angústia e tribulação recairão,
indistintamente, àqueles que desobedecem a verdade e obedecem à injustiça. Com efeito, são com essas
duras palavras que Paulo procura alertar que todos são indesculpáveis quando julgam o outro, segundo
aquilo que autocondenam! Porque para com Deus não há acepção de pessoas (v. 11). Todos são iguais e
culpados diante de Deus e salvos pela graça!
DIA 2/08 – JUSTIFICAÇÃO P
EL
A GRAÇA – R
omanos 3.21-26 (v
.24)
PEL
ELA
Romanos
(v.24)
Não há dúvida para o cristão de que todos pecaram e carecem da glória de Deus. No Antigo Testamento
pelo mandamento da lei o homem era justificado por seu comportamento, pelo cumprimento ou obediência
integral da Lei, o que o sujeitava a não conseguir cumpri-la. A misericórdia do SENHOR é tão maravilhosa
que a justiça de Deus se manifestou em Cristo, com o derramamento do seu sangue na cruz do calvário,
propiciando-nos a salvação pela graça, mediante a fé. Antes a justiça da Lei se realizava por obras e, agora,
somos justificados pela justiça do evangelho, que é um dom gratuito de Deus, mediante a fé, em Cristo
Jesus. Não há nada que o homem possa fazer que o torne merecedor da salvação. A vida eterna e a
justificação são absolutamente obra da sua graça!
DIA 3/08 – A FÉ JUSTIFICA E CUMPRE A LEI – R
omanos 3.27-31 (v
.31)
Romanos
(v.31)
Tendo em vista que os judeus tinham amor à lei, Paulo procura esclarecer em sua epístola os efeitos do
significado da justificação pela fé, esclarecendo que ela não é contrária à Lei, mas a confirma. Deus
cumpriu a própria Lei ao realizar o plano da salvação. Jesus, igualmente, com a sua vida, morte e ressurreição
cumpriu integralmente à própria Lei. Assim, se os homens fossem salvos por conseguirem cumprir a lei
eles teriam motivos para se vangloriar. Não há, dessa forma, distinção entre judeus e gentios, porque todos
pecaram, e carecem da graça de Deus. É Deus, portanto, que justifica tanto um quanto o outro, bastando
ter fé em Jesus Cristo. Glória a Deus, porque quando um pecador crê é justificado pela fé e não de si
mesmo! Graças ao bom Deus!
DIA 4/08 – POR CA
USA DA NOSSA JUSTIFICAÇÃO – R
omanos 4.18-25 (v
.25)
CAUSA
Romanos
(v.25)
O amor de Deus é tão grande sobre nós que tudo foi feito por causa da nossa justificação, para nos
conceder a vida eterna. Verdadeiramente isso acontece quando reconhecemos que toda dádiva vem de
Deus, quando nos arrependemos e nos consideramos dependentes. Assim, como foi Abraão, considerado
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o pai da fé, ele não duvidou das promessas de Deus, mas creu e se fortaleceu, e Deus o abençoou sendo
pai de uma grande nação. Se também não duvidarmos e nos mortificarmos em nossos pecados e crermos
em Deus, por intermédio do seu filho Jesus, que ressuscitou por causa da nossa justificação, seremos
salvos e abençoados. Assim, a fé em Deus que foi imputada a Abraão para justiça, será também imputada
a nós, e nos justifica se crermos em Jesus Cristo!
DIA 5/08 – DEUS NÃO ABANDONA SEU POVO – Romanos 5.3-5
O fato de sermos justificados não significa que não vamos ter sofrimento ou mesmo tribulações. A
palavra de Deus já nos diz que no mundo passaremos por aflições e, também, provações, mas teremos
forças suficientes para superar esses momentos difíceis. Em todos eles Deus não nos desamparará e nada
nos afastará do seu amor. Assim como Deus não abandonou o seu povo nos momentos de provação e
levou-os à vitória, nos dará também o sustento enquanto passarmos por provações, com fez com próprio
Paulo em seu ministério. É Deus que nos sustenta e nos fortalece nas diversas situações da vida. Podemos,
pois, descansar em Deus, que nos concede paz, alegria e paciência, para superar as dificuldades e jamais
nos abandonará. Glória a Deus, que nos tem dado a vitória!
DIA 6/08 – BA
TIZ
ADOS NA MOR
TE DE CRIST
O–R
omanos 6.1-4 (v
.3)
BATIZ
TIZADOS
MORTE
CRISTO
Romanos
(v.3)
A grande obra redentora em favor do homem foi a morte de Cristo na cruz para nos conceder liberdade
e vida eterna. Não há amor maior do que este. Com a morte de Cristo foi crucificado o nosso velho
homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sejamos escravos do pecado. Assim, batizados
em Cristo Jesus, pela sua ressurreição, que nos concede a salvação, andemos em “novidade de vida”. Se
morremos para o pecado não podemos permanecer nele, pois a graça redentora nos dá vida em abundância.
Somos regenerados e livres do pecado pela graça. Paulo realça aqui uma verdade abençoadora: o “velho
homem” (ou ser interior) foi crucificado com Cristo, de modo que o pecado não tem mais autoridade
sobre nós. Em Cristo, morremos para o pecado!
ESCAL
AS DE DIÁCONOS: Hoje - Leandro, Ricardo Deguti, Ricardo Martins, Paulo e Prevelato;
ESCALAS
Próximo domingo - dia 06/08 - Rodrigo Abreu, Getúlio, Marcos, Rodrigo Pretti, Saulo.
ESCAL
AS DE OR
GANIST
AS: Hoje - Culto Matutino - Messias e Culto Noturno - Mirian; Próximo
ESCALAS
ORGANIST
GANISTAS:
domingo - dia 06/08 - Cultos Maturino e Noturno - Messias.
CUL
TO INF
ANTIL - Atenção crianças até 10 anos! Nesse domingo ouviremos a seguinte mensagem:
CULT
INFANTIL
Culto Matutino: "A contrução do novo Templo". O versículo chave é "Salmo 119.63" e Culto
Noturno: "Daniel na cova dos leões". O versículo chave é "Apocalipse 2.10b". Pais tragam seus filhos!
ANIVERSARIANTES DA SEMANA - Hoje
Hoje: Zenith Espíndola de Freitas Silva; Dia 31
31: Luiz
Guilherme Pennacchi Dellore; Dia 01/08
01/08: Antonia do Carmo Oliveira, Arnaldo Ferreira Dias, Glacy
Matheus de Oliveira, Presb. Jovino Pereira Filho; Dia 02: Rodrigo Barata Giansante, Wilma Therezinha
Barbi; Dia 03
03: Cárlei Heckert Godinho, Diác. Eduardo Rogério Prevelato, Lucas de Oliveira Silva; Dia
05: Presb. Roberto Tambelini.
CAMP
ANHA DE ARRECADAÇÃO DE ALIMENT
OS – A Junta Diaconal de nossa igreja
CAMPANHA
ALIMENTOS
realizou a Campanha de Arrecadação de Alimentos para a AEB (Associação Evangélica Beneficente),
que se encerra hoje. A quantidade arrecadada até o momento é de 2.107,6 kg de alimentos não
perecíveis, atingindo a meta de "02 toneladas". Desde já, agradecemos e contamos com a participação
de todos os irmãos. E, lembre-se: “enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos” (Gl 6.10).
EXONERAÇÃO A PEDIDO – O irmão Diác. Lester Marques Rezende solicitou a sua exoneração da
Junta Diaconal por motivos pessoais em caráter irrevogável. Tal solicitação foi atendida nos termos do
artigo 56, letra “e” da Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil. Que Deus continue abençoando ao
nosso querido irmão Lester.
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AGENDA DE ORAÇÃO
01. IGREJA UNIDA - Oremos pelas seguintes pessoas: Guilherme Motta, Vademilson de Souza
Lins, Rev.Fernando Hamilton Costa, Adelmo Silvestre da Silva, Sócrates Spyros Patseas, André
Robles Morales (esposo da Cecília Lazinha), Antonio Leandro da Silva, Allan Augusto Antonio,
Leonor Evangelista de Souza, Manoela da Fonseca, Ernesto Ferreira da Costa e Idalina Castilho
Ferreira da Costa, Helena Porfírio Silva Moraes.
02. Orando pelas crianças refugiadas: Segundo a ONU (Organização das Nações Unidas) em
2015 o número de refugiados no mundo ultrapassou os 60 milhões, um recorde histórico desde
a
Segunda Guerra Mundial. Desse número quase metade são crianças, cerca de 28 milhões, conforme
dados da UNICEF. No Brasil entraram 4.689 refugiados de 79 nacionalidades distintas.
03. Orando pela Síria: O Pr Omar continua conduzindo os cultos em sua igreja, mesmo debaixo de
fortes ataques. Ore pela Síria, seu líder presidente Bashar Al-Assad. População do país 18.907.000,
sendo 794.000 cristãos. Religião predominante o Islã Extremo, com fortes perseguições aos cristãos
membros de outra religião.
REUNIÃO DE ORAÇÃO - No próximo sábado, dia 05/08, às 7h, a ênfase da reunião será a
intercessão pelos membros envolvidos pelo Centro de Memória.
SOCIEDADE A
UXILIADORA FEMININA - 1) A reunião Plenária da SAF, será na próxima terçaAUXILIADORA
feira, dia 01/08, às 14h
14h. Todas as sócias estão convocadas.
2) Será realizado no dia 15 de agosto, às 14h o
nosso Chá Missionário. Neste dia teremos uma oportunidade de levantar uma Oferta Especial para as
Missões.Toda a Igreja está convidada.
UNIÃO DE CRIANÇAS PRESBITERIANAS - Atenção, dia 05/08
05/08, teremos o primeiro
PASSEANDO COM A UCP, sairemos da igreja às 13h30
13h30, faremos um delicioso passeio ao Horto
Florestal, pedimos que cada família leve um lanchinho para compartilhar, durante o PIC nic, teremos
história, brincadeiras e muita diversão. Caso tenha alguma dúvida ou queira mais informações, procure
Samira ou Marina. Esperamos você.
IMP
ACT
OE
VANGELÍSTICO - 158 ANOS DA IPB - No próximo dia 12/08 às 18h no Vale do
IMPA
CTO
EV
Anhangabaú/SP, acontecerá o Impacto Evangelístico em comemoração aos 158 anos da IPB. O pregador
será o Rev. Hernandes Dias Lopes. Compareçam e convidem amigos e familiares para ouvirem a Palavra
de Deus!
VISITE A EXPOFLORA – A SAF está promovendo um passeio na cidade de Holambra, para visitar
36º Expoflora, no dia 15 de setembro p.f. Preço: R$ 70,00, incluindo transporte e bilhete de
entrada. Mais informações com Elaine (telefone 3337-3344) e Bia Toloi (99401.1966).
OFER
TA ESP
ECIAL DE GRA
TIDÃO A DEUS - No próximo mês nossa Igreja completa 117 anos
OFERT
ESPECIAL
GRATIDÃO
de existência. São 117 anos de bênçãos derramadas por nosso bom Deus na vida da Sua Igreja e também
na vida de cada um de nós que aqui congregamos. Durante todo o mês, em nossos cultos matutino e
noturno, estaremos levantando uma Oferta Especial de Gratidão . Você também poderá depositar sua
oferta diretamente na conta bancária da Igreja identificando-a com o acréscimo de R$ 0,40 (quarenta
40
centavos) ao valor (Exemplo R$ 100,40
40). O alvo para nossa oferta neste ano é de R$ 40.000,00 - em
todos os cultos de agosto.
DEMONSTRA
TIV
O FINANCEIR
O - Acompanhe a movimentação financeira de nossa Igreja
DEMONSTRATIV
TIVO
FINANCEIRO
através dos gráficos em percentuais do mês de junho (pg.5) e do acumulado no ano (pg. 6). Outras
informações com o tesoureiro Presb. Esdras.
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ProGramaÇÕes Do mÊs De aGosto
em ComemoraÇÃo ao 117º aniVersÁrio Da iPusP
Dia 06/08 - Culto M
atutino: Rev. Agnaldo Duarte de Faria
Matutino:
Pastor da I.P. da Mooca
Quinteto Efésios 3:20
Culto N
oturno: Rev. Célio Gomes de Azevedo
Noturno:
Pastor da I.P.Unida de S.P.
Coro Geral da Igreja Unida de SP
Dia 13/08 - Culto M
Matutino:
atutino: Rev.Joselmar Pereira Gomes
Pastor da I.P. do Jd. Califórnia
Coral Jovem e Orquestra da IPUSP
C
ulto N
oturno: Rev. Mauro Meister
Culto
Noturno:
Pastor da I.P. Barra Funda
Coral Jovem da IPUSP
Dia 20/08 - Culto M
atutino: Rev. Juarez Marcondes
Matutino:
Pastor da I.P. de Curitiba
SE/SC – IPB
Coral Verdade e Vida
Culto N
Noturno:
oturno: Rev. Ademir Aguiar
Pastor da I.P. Butantã/I.P.Unida SP
Coro Geral da Igreja Unida de SP
Dia 27/08 - Culto M
atutino: Rev. Rosther Guimarães Lopes
Matutino:
Pastor da I.P. Guará II
Participação de todos corais da
Igreja Unida e Orquestra
Culto N
Noturno:
oturno: Rev. Rosther Guimarães Lopes
Pastor da I.P. Guará II
Coro Masculino da IPUSP e
Coro Masculino da I.P. da Vila Maria

TE AGRADEÇO
Por tudo o que tens feito, por tudo o que vais fazer
Por tuas promessas e tudo o que és
Eu quero te agradecer com todo o meu ser
Te agradeço, meu Senhor
Te agradeço, meu Senhor
Te agradeço por me libertar e salvar
Por ter morrido em meu lugar
Te agradeço, Jesus te agradeço
Eu te agradeço, Te agradeço
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CUL
TO MA
TUTINO - 11h
CULT
MATUTINO

CUL
TO NO
TURNO - 19h
CULT
NOTURNO

Prelúdio

Prelúdio

Adoração
* Efésios 1. 3-14
gr
eja em A
doração”
Hino 03 – “A IIgr
greja
Adoração
* Oração
Hino - Coro Geral

Adoração
ov o"
Cântico - "É Teu P
Po
* Salmo 111
Hino 14 - "Louvor"
* Oração

Contrição
* Romanos 8.26-30 (Responsivamente)
* Oração Silenciosa
Hino 132 - "Vivificação"
* Oração

Contrição
* Salmo 40. 1-5 (Responsivamente)
* Oração Silenciosa
Cântico - "Descansarei"
* Oração

Ação de Graças
* Salmo 116. 12, 17-19
* Oração
Cântico - "T
"Tee Agradeço" (pag.7)

Ação de Graças
* Salmo 92. 1-5
* Oração
Cântico - "Louvemos ao Senhor"

* Oração com as crianças

* Oração com as crianças

Edificação
Hino - Coro Geral
* Leitura Bíblica
Mensagem- Rev.Ademir Aguiar

Edificação
* Leitura Bíblica
Mensagem- Rev. Ademir Aguiar

Consagração
Hino
* Oração
* Bênção Apostólica
* Amém Tríplice

Consagração
* Oração
Cântico - "Nosso Deus é Soberano"
* Bênção Apostólica
* Amém Tríplice

Poslúdio

P
oslúdio
Poslúdio
Saudação aos visitantes
visos
Avisos
A

Nas partes assinaladas ( * ) não devemos entrar e nem sair do Templo
PAR
TICIP
AÇÃO DOS PRESBÍTER
OS NAS LITUR
GIAS:
ARTICIP
TICIPAÇÃO
PRESBÍTEROS
LITURGIAS:
Culto M
atutino
ulto N
oturno: Esdras Teixeira Coelho
Matutino
atutino: Marcel Mendes - C
Culto
Noturno:
SANT
A CEIA NA CONGREGAÇÃO - Hoje
SANTA
oje, o Rev. Célio está ministrando o sacramento da Ceia do
Senhor na Congregação de Caucaia do Alto, por ocasião do culto matutino.
ALMOÇOS ESP
ECIAIS EM A
GOST
O - Teremos almoços nos domingos, dias 06, 20 e 27 de
ESPECIAIS
AGOST
GOSTO
agosto com o objetivo de estarmos mais juntos neste mês de aniversário da Igreja. Para tanto, programase e participe!
DÍZIMOS E OFER
TAS - Desejando fazer depósito bancário, utilize o Banco Bradesco, agência 096 OFERT
(Mal.Deodoro), conta corrente 69.230-1, ou Itaú, agência 0173, conta corrente 66170-3. CNPJ da
Igreja 63.014.674/0001-65.

8

