
 Uns falam demais e outros falam 
de menos sobre os dízimos, e 

a Bíblia fala na medida certa. Aprendemos 
nas Escrituras que os dízimos são dez por 
cento de toda a nossa renda; que eles per-
tencem ao Senhor, não é nosso; Que deve 
ser retirado das primícias; Que faz parte de 
nossa vida de culto e obediência ao Senhor; 
Que Deus tem benções especiais para o seu 
povo nesta área; Que não entregar significa 
roubar de Deus, reter o que não é seu; Que 
coloca seu salário em um “saquitel furado” 
aquele que é infiel; e que o crente deve en-
tregar seus dízimos a Deus como prova de 
gratidão e obediência.
 Devemos acrescentar a isto o fato 
de que o dízimo é uma manifestação da 
graça de Deus em nossas vidas. Pois entre-
gamos os dízimos daquilo que Deus já nos 
deu graciosamente, e não daquilo que de-
sejamos receber de Deus. Além dos mais o 
próprio Deus nos diz em sua Palavra que 
abrirá as janelas do céu sobre aquele que 
entrega seus dízimos crendo nos seus cui-
dados e em sua providência. De forma que 
Deus tem um tratamento especial com o 
seu povo nesta área de sua vida espiritual.
 Como está sua comunhão com 
Deus nesta área de sua vida? Como estão 
as suas finanças? Você é um dizimista fiel? 
Você desfruta das bençãos de Deus em suas 
finanças? 
 Quero destacar dois princípios im-
portantes da Palavra de Deus neste assunto: 

1. A boa situação financeira não é 
pré-requisito para dar os dízimos
 Lemos em II Cor.8, que a igreja da 
Macedônia resolveu começar a contribuir 
mesmo em meio à escassez e miséria. Era 
uma igreja pobre e de pessoas necessitadas. 
Eles eram quase tão pobres quanto aque-
les aos quais resolveram ajudar: “Porque 
em meio de muita tribulação, manifestaram 
abundância de alegria, e a profunda pobreza 
deles superabundou em grande riqueza da 
sua generosidade” (II Cor. 8:2).
 Há pessoas que estão esperando 
ficar ricas para então começarem a contri-
buir. Há outros que desculpam sua falta de 
contribuição alegando a situação atual do 
país. Outros não contribuem por avareza e 
desconfiança. 
 Vejo pessoas pobres que são zelosas 
e fiéis ao Senhor e do seu pouco retiram a 
parte que pertence ao Senhor. Vejo que as 
nossas irmãs e irmãos aposentados são le-
ais ao Senhor, e nada lhe faltam. Vivem vida 
humilde e reta. São ricos da graça de Deus 
em seus corações. Os que menos têm mais 
dependem dos favores divinos: “A profunda 
pobreza superabundou em grande riqueza de 
generosidade” (II Cor. 8:2b).
 Jesus continua olhando o gazofilá-
cio das igrejas quando os crentes vão contri-
buir e continua vendo as viúvas pobres sen-
do fiéis e os que muito tem, pouco dando. 
As contribuições do tempo da riqueza são 
óbvias e ordinárias, mas as dádivas do tem-
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po da pobreza são extraordinárias expres-
sões de fé e amor. Se o país está em recessão 
não devemos baixar a nossa espiritualidade. 
 2. As verdadeiras motivações da 
contribuição
 Os crentes devem contribuir com 
Alegria, generosidade, voluntariedade e 
boa-vontade. Estas são as verdadeiras moti-
vações de quem entrega seus dízimos. 
 Só se alegra em contribuir quem en-
tende tal possibilidade como graça, ou seja, 
favor imerecido. Somente os que têm acesso 
ao extraordinário-imerecido é que vê a fide-
lidade como objeto de alegria e deleite. Na 
realidade trata-se de algo além da alegria or-
dinária. De fato, é uma “abundância de ale-
gria” (2b). Uma riqueza extraordinária. De 
quem possui as riquezas eternas na alma. 

 Além de alegres, generosos, pois, 
“eles... na medida de suas posses e mesmo 
acima delas, se mostraram voluntários...” 
(3). Deram de boa vontade. A boa vontade 
já é a voluntariedade transformada em ação 
concreta. Não reteve para si aquilo que é do 
Senhor, mas deu de boa vontade.
 Concluo esta pastoral com algumas 
orientações práticas: Seja um dizimista fiel. 
Ensine seus filhos a serem dizimistas. Dis-
tribua com eles a porção a entregar. Use os 
envelopes que estão nos bancos, leve-os para 
casa, prepare em casa a entrega. Na hora do 
culto vá ao gazofilácio como um adorador e 
dedique ao Senhor da dádiva recebida.   

Rev. Ildemar Berbert
Pastor da Igreja

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

JUNHO
Jantar do Dia dos Namorados

SAF - Bazar Missionário
Conferência Fiel de Jovens

 DATA            PROGRAMAÇÃO       HORÁRIO                        

12/06
15/06

20 a 23/06

20h
**
**

JULHO
EBF

ECC - Festiva de Casais

 DATA                 PROGRAMAÇÃO       HORÁRIO                   

01 a 04/07
20/07

**
**

JANTAR DO DIA DOS NAMORADOS
No dia 12 de junho, o Ministério de Casais pro-
moverá o Jantar do Dia dos Namorados, que ocor-
rerá às 20h no Salão Social da Igreja. Valor é de R$ 
100,00 por casal. Aos interessados em participar, 
poderá deixar o nome e efetuar o pagamento na 
secretaria da igreja ou com a Líbia (99971-5111) e 
Nelvo (99971-0404).Vagas limitadas!

Uma comissão liderada pelo Dc. Jander, estará 
vendendo pizzas no valor de R$ 15,00 a uni-
dade, que serão entregues no dia 09/06. Pedi-
mos o auxílo dos irmãos para contribuirem co-
nosco. A verba arrecadada, será utilizada para 
suprir despesas dos jovens que participarão da 
Conferência Fiel de Jovens 2019. 

Esta semana o Rev. Wanderson está levando a 
palavra na Semana Teológica na Igreja Presbi-
teriana de Barreiras/BA e voltará as atividades 
nesta quarta-feira dia 12/06.

Estão abertas as inscrições para a IV Semana Teo-
lógica, que acontecerá nos dias 02 e 03/08, nas de-
pendências da igreja. O preletor será o Dr. Marcos 
Eberlin, que tratará o tema “Fomos Planejados?”, 
o qual pretente abordar como a fé e a ciência não 
são opostas entre si, podendo ambas caminharem 
juntas. As inscriçãos são limitadas e podem ser 
realizadas até o dia 29/07, pelo site: https://forms.
gle/593Xc8NB1dtRagUo9. O valor é de R$ 15,00 
por pessoa e crianças de até 10 anos não pagam, 
porem, é nessário que façam a inscrição, pois, terá 
uma programação especial para elas. O evento é 
aberto a toda a igreja não apenas para os jovens. 
Participem! 

IV SEMANA TEOLÓGICA

Hoje o Conselho Missionário visitará  junto ao Rev. 
Sérgio, a Aldeia de Guyra Roka que fica no múnici-
pio de Caarapó. Oremos pelo trabalho deste irmãos!

CONSELHO MISSIONÁRIO

Dia 15 de junho, às 14h, comemoremos o dia 
dos Juniores. Convidamos a todos os pré-ado-
lescentes para uma tarde especial no Acampa-
mento Maanaim. Participe!

DIA DOS JUNIORES

AGENDA PASTORAL

CURSO DE NOIVOS
Informamos que estão abertas as inscrições 
para o Curso de Noivos. Os interessados devem 
procurar a secretaria da igreja. 

OFERTA “FIEL DE JOVENS”



AVISOS

CONTA BANCÁRIA - I.P. DOURADOS
Banco Itaú Agência: 0464 - Conta Corrente: 03386-9
CNPJ: 03.441.763/0001-66 - Caso efetue depósito na conta, 
favor colocar o comprovante dentro do envelope de dízimo. Durante o culto mantenha o celular desligado!

‘‘Ensina-nos a contar os nossos dias, 
para que alcancemos coração sábio’’ 

- Sl. 90.2

PARABÉNS AOS ANIVERSARIANTES

09/06 - Adenir Cardoso Aram - 99927-0414
10/06 - Débora M. Arruda Martins - 99217-6677

   - Mariana Marques Espíndola 
    - Vitor Assumpção Azambuja - 98153-6624

11/06 - Ana Julia Dantas Meichtryf
   - Fabiana Aparecida Mesa Galvão - 99808-0403
    - Valdeilton Trindade - 99946-1027

13/06 - Antônia Regina Andreatta A. d. S. - 9862-3731
   - Isabel Vera Cardozo - 99629-8268

- Marco Antônio R. Santana - 3425-9158
14/06 -Tatiana Icassati Silva Calixto - 99856312

   - Vinícius Ramos Kowalski - 98165-4099
15/06 - Juliano dos Santos Lemos - 99204-1029

A diretoria da mocidade está fechando a lista de 
nomes para Conferência Fiel de Jovens 2019. O 
congresso tratará sobre o tema “O Grande Rei”, que 
será realizados nos dias 20 á 23/06 em Poços de 
Caldas - MG. Se você tem interesse em participar 
ou ajudar algum jovem financeiramente, procure 
algum representante da diretoria da mocidade. 

“Por este menino orava eu; e o Senhor me concedeu 
a petição que eu lhe fizera”. I Sm 1.27 O Projeto 
ANA tem por objetivo principal conscientizar, 
despertar e estimular as auxiliadoras presbiterianas 
a orar individual e diariamente por seus filhos de 
oração. Mãe, ore por seu filho! Se você não conhe-
ce este projeto venha e participe conosco. Terçasfei-
ras às19h, na igreja.

Comunicamos aos irmãos que estamos recebendo as do-
ações para o Bazar Missionário. Aqueles  que tiverem seus 
donativos (roupas, sapatos, agasalhos,  roupas de cama, 
utensílios entre outros) podem entregar na secretaria da 
igreja. Mais informaçõe com a Cláucia  (99291-5926) .

CONFERÊNCIA FIEL DE JOVENSSAF - BAZAR MISSIONÁRIO

Hoje é dia de entrega dos dízimos e ofertas. 
Deus estabeleceu o Dízimo quando Abraão vol-
tou vitorioso de suas guerras (Gn.14.20). O Dí-
zimo é a décima parte de tudo o que o homem 
recebe. O Dízimo foi estabelecido por Deus 
como parte de nosso culto e de nosso relaciona-
mento com Ele. Dízimo é adoração, é manda-
mento de Deus. Não é sobra, é primícias, não é 
um peso, é uma benção. Seja um dizimista fi el.

PROJETO JÓ
Convocamos todos os pais de nossa igreja para 
orarmos por nossos filhos terça-feira dia 11/06 
às 19h30m na igreja. Assuma o Compromisso de 
juntamente, com outros pais,orar por sua família e 
lembre- se: “Se não orarmos por nossos filhos, quem 
há de fazê-lo?”

Nos dias 30/08 a 
01/09, acontecerá na 
Igreja Presbiteriana 
de Cuiabá o Encontro 
Regional de SAFs, que 
terá como tema “Orai 
sem Cessar”. A taxa 
de inscrição é de R$ 

200,00 com alimentação inclusa. O valor pode 
ser dividido em até duas vezes, entre o mês de 
junho e julho. A hospedagem custará R$ 130,00 
por pessoa. Em breve mais informações sobre 
o trasporte. As inscrições podem ser feitas pelo 
site: //goo.gl/forms/hq6pZh3ZOkgEleQf2  

SAF - ENCONTRO REGIONAL

DÍZIMOS E OFERTAS

 BOLSA NO COLÉGIO ERASMA BRAGA
Nossa Escola está oferecendo 07 Bolsas de Estudo 
com 100% para crianças na sede da Escola.
Requisitos para bolsa:
- Estar dentro do perfil sócio-econômico (Ren-
da per capita de um salário mínimo e meio por 
pessoa da casa);
- Ter boas notas;
Vagas disponíveis para:
3º ano  - matutino e vespertino;
4º ano – matutino e vespertino;
5º ano – vespertino.

PROJETO ANA



Culto de adoração ao Senhor 
 (Entrega dos Dízimos e ofertas)

“Entrai nos seus átrios com hinos de louvor”

- Prelúdio: Cântico Congregacional

I. Tributai ao Senhor a Glória devida ao seu Nome
- Oração de louvor a Deus
- Leitura: Sl.96
- Hino: “A igreja em Adoração” - n.03 HNC

II. Quem é sábio que entenda estas coisas
- Leitura continuada das Escrituras: Os.14
- Oração de Confi ssão
- Sl.96:8 
- Hino: “Mais do que milhares” – n.104 HNC
      - Dediquemos ao Senhor os nossos Dízimos e 
ofertas
- Oração de gratidão (diácono)
- Cânticos de Louvor (M.M) 
- Oração com as crianças

III. Fiel é a Palavra e Digna de inteira aceitação
 - Mensagem da Palavra de Deus
- Oração Pastoral - gratidão a Deus  
- Benção Apostólica
- Apresentação dos visitantes
- Comunicações da semana

PROGRAMA DO CULTO

ESCALAS
ESCALA GABINETE PASTORAL

DIÁCONOS DE PLANTÃO 

 MINISTÉRIO DE INTEGRAÇÃO 

ESCALA PIANISTAS E VOCALISTAS

 CULTO VESPERTINO - SEDE 

CULTO VESPERTINO - CONGREGAÇÃO VISTA ALEGRE 

CULTO INFANTIL

ESCALA MULTIMÍDIA 

VISITA DOS PASTORES AOS GRUPOS FAMILIARES
AGENDA MAANAIM

Segunda-feira: 8h - Rev. Ildemar
Terça à sexta-feira: 8h - Rev.  Ildemar / 14h - Rev. Wanderson

Hoje: Eduardo, Milton, Noel e Vinícius
Suco: Milton e Vinicius
Recolher Dízimos: Eduardo e Noel
Agradecimento pelos Dízimos: Noel
Próximo: Edson, Gilson, Valter e Wandemburgo
Suco: Gilson e Valter
Recolher Dízimos: Edson e Wandemburgo 
Agradecimento pelos Dízimos: Wandemburgo

Hoje: Nelvo e Líbia                Próximo: Lenice e Andressa

Piano - Manhã: Eliane          Piano - Noite: Vitor
Vocal - Manhã: Cenilse        Vocal - Noite: Cenilse  

Mensagem: Rev. Ildemar /  Liturgia: Presb. Adair
PRÓXIMO DOMINGO: 
Mensagem: Rev. Ildemar / Liturgia: Presb. Arnaldo

Mensagem: Rev. Adonias / Liturgia: Presb. Milton
PRÓXIMO DOMINGO:
Mensagem: Rev. Adonias / Liturgia: Presb. Rogério

Berçário I Templo: Joice - Próximo: Sônia
Berçário II: Deise, Caroline e Roberta
Próximo: Débora e Marinês 
02 a 03 ano: Th ais e Karine
Próximo: Karlla, Carolina e Fábio
4 a 6 anos: Andressa e Meire
Próximo: Cláudia e Lorrainy 
Próximo: 7 a 10 anos: Nelvo 
- Próximo: Madalena  

Manhã: Vitor                       Noite: Vitor

Segunda-feira -Tempo de Graça: Rev. Evandro
                            - Líder: Francisco Salles 08/06 - Reneval                                   15/06 - UPJ  

19 à 20/06 -  Igreja Novo Olhar  

CONSELHO

DIÁCONOS

HORÁRIOS

Rev. Ildemar de Oliveira Berbert (Presidente) - 99971-4745
Rev. Wanderson Alves Neto Nikolic  (1º Secretário) - 98120-8432
Adair Oliveira da Silva (Vice-Presidente) - 3421-6503 / 99971-1997
Arnaldo dos Santos Vieira - 3426-0043 / 99922-7997
Carlos Alberto Castilho Teixeira - 3421-5530/ 98404-2102
Eliberto Liebich (1º Tesoureiro) - 99295-8772
José Nelvo de Moura - 99971-0404
Luis Roberto Martins de Araújo  - 3902-2102 / 98133-1555
Milton Ossamu Mori (2º Tesoureiro) - 3421-7339 / 99263-3693
Reneval Araújo -  99243-3304
Rogério Dias Renovato - 98111-6997

Domingos Albuquerque de Sousa (Presidente) - 99972-1754
Aparecido Cardoso Pereira (Vice-Presidente) – 99967-7778
Alexandre Lopes Batista de Paiva (Secretário) – 99204-1110
Eduardo Cavalcanti Gonçalves - 3424-7918 / 98462-8913
Evaldo dos Santos - 99871-3047 (Congregação)
Adauton Filho Cortez – 3423-4985 / 99291-2309
Edson José de Oliveira – 3424-4092 / 99603-7321
Fernando Massahiro Okada – 98406-8026
Gilson Antônio Corona – 3425-5425 / 99971-3185
Jander Alexandre da Silva Viana - 99668-1861(Congregação)
João Carvalho Soares - 99618-5283
José Leopoldo Lange Zanetti – 98135-4060 
Jucemar Almeida Arnal – 3424-1861 / 99863-4147
Milton Ferreira da Silva – 3421-9920 / 99927-1841
Noel Fukuda Nogueira – 3421-3991 / 99987-6140
Paulo Rodrigues Lima - 99673-7128 (Congregação)
Rodrigo Aparecido Vieira - 3038-1575 / 99214-8234
Tiago Peixoto Andrade – 3424-7517 / 99853-1197
Valter Brasilino Lemos - 99972 2472
Vinícius Jose Lange Ferreira – 99962-6176
Wanderburgo Gomes da Silva - 99111-5353

Domingo: 9h Escola Dominical - 19h Culto
Segunda a Sexta : 07h15min - Reunião de Oração 
Quarta-feira: 19h30 - Estudo Básico de Teologia 
Sábado: 19h30 - Culto de Jovens e Adolescentes 



ESTUDO DOS GRUPOS FAMILIARES
TEMA ANUAL:’’E SEREIS MINHAS TESTEMUNHAS’                                       1º TRIMESTRE: TESTEMUNHANDO NO PODER DO ESPÍRITO SANTO 

SÉRIE: TESTEMUNHANDO O EVANGELHO
SEMANA 17: Quem Deve Evangelizar?
Texto Básico: Mateus 28.18-20
Recordando Conceitos: semana passada 

nós vimos três principais barreiras que fre-
quentemente nos impedem de evangelizar: 

1ª) A má compreensão do evangelho;
2ª) A falta de santidade 
3ª) A timidez espiritual
 Uma vez superadas estas barreiras, 

estuda-remos o texto da “Grande Comissão” 
e veremos por que ele se aplica também a 
nós e não apenas aos discípulos.

 À medida que lemos o Novo Testa-
mento, fica claro que estes primeiros discí-
pulos encararam com seriedade esta Gran-
de Comissão de seu Senhor. Leia as epístolas 
que eles escreveram e o livro dos Atos dos 
Apóstolos e você perceberá, diversas vezes, 
que eles evangelizavam. E o faziam constan-
temente. Alguns perguntam em nossos dias: 
“Quem deve evangelizar? Somente os prega-
dores? É somente uma vez por semana que 
a maioria das igrejas evangeliza, quando o 
homem pago para realizar um ministério em 
tempo integral se levanta, lê a Bíblia e prega 
o Evangelho? A Grande comissão é apenas 
para homens profissionais e piedosos? Ou ela 
se a-plica a você, se você é um cristão?”

 A Bíblia parece indicar que todos os 
crentes receberam esta comissão. Olhando 
com mais atenção o livro de Atos, temos 
um vislumbre desta obediência universal à 
chamada para evangelizar. Não lemos que 
apenas os apóstolos pregaram o evangelho. 
Leia Atos. 8.1-4: “... naquele dia, levantou-
-se grande perseguição contra a igreja em Je-
rusalém; e todos, exceto os apóstolos, foram 
dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. 
Alguns homens piedosos sepultaram Estêvão 
e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, po-
rém, assolava a igreja, entrando pelas casas; 
e, arrastando homens e mulheres, encerrava-
-os no cárcere. Entrementes, os que foram 
dispersos iam por toda parte pregando a pa-

lavra”. Note que, não somente os apóstolos 
foram descritos como aqueles que evange-
lizavam. De fato, os versículos focalizam as 
atividades evangelísticas daqueles que “fo-
ram dispersos”, que incluía “todos, exceto os 
apóstolos”. Ora, talvez você diga que eram 
apenas os presbíteros, porque foram dota-
dos para ensinar. Mas o restante de Atos 8 
narra a história de Filipe, que nem mesmo 
era presbítero. Leia, Atos 11.19-21 e você 
verá que havia “cristãos comuns” saindo e 
divulgando as boas novas.

 Devemos recordar também a ad-
moestação de Pedro: “antes santificai a Cris-
to, como Senhor, em vosso coração, estando 
sempre preparados para responder a todo 
aquele que vos pedir razão da esperança que 
há em vós” – 1Pe. 3.15. Pedro escreveu es-
tas palavras para toda a igreja, não somente 
para os seus líderes. Todos os cristãos, não 
somente os do ministério pastoral, devem 
propagar as boas novas. Parte de nossa ati-
vidade evangelística está vinculada à manei-
ra como nos relacionamos com os outros 
crentes. Jesus disse: “Nisto conhecerão todos 
que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns 
aos outros” – João 13.34-35. Se você não está 
expressando corretamente o amor cristão a 
todos os membros de sua igreja, está em de-
sobediência a Deus e está obstruindo a obra 
evangelística de sua igreja.

 Às vezes, se somos honestos, a 
principal razão por que queremos transferir 
para outros a responsabilidades de evange-
lização é por não estarmos certos de como 
fazê-lo.

PERGUNTAS PARA REFLEXÃO:

• À luz de Atos 8.1-4, qual foi o principal 
fator que levou os crentes a evangelizar?

• Qual o reflexo para a vida da Igreja a 
atitude dos membros de achar que apenas o 
pastor ou a liderança deve evangelizar?


