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“... porque tudo vem de ti, e das tuas mãos 
to damos” (1Cr 29.14b) 

A contribuição com a obra de Deus e a 
oferta aos pobres e necessitados é uma 
prática bíblica inquestionável. 
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“... porque tudo vem de ti, e das tuas mãos to damos” (1Cr 29.14b) 

É conhecida a expressão “contribua de acordo com a sua renda para que Deus 
não torne a sua renda de acordo com a sua contribuição”. A contribuição com a 
obra de Deus e a oferta aos pobres e necessitados é uma prática bíblica inques-
tionável. Infelizmente, vivemos hoje dois extremos nesta questão: aqueles que 
ultrapassam os limites das Escrituras e gananciosa e astuciosamente arrancam o 
último vintém dos incautos, mercadejando a Palavra de Deus e vendendo a sua 
graça no balcão da fé, e aqueles que amam mais o dinheiro do que a Deus e fe-
cham o coração e o bolso, negligenciando a graça da contribuição, sendo infiéis 
na mordomia dos bens. 
A devolução dos dízimos é um ensino bíblico insofismável, presente antes da 
lei, durante e lei e depois da lei. A contribuição pessoal, voluntária, generosa, 
sistemática e alegre está presente tanto no Antigo como no Novo Testamento. 
O rei Davi ofereceu-nos alguns princípios importantes sobre a contribuição que 
glorifica a Deus, quando se preparava para a construção do templo de Jerusa-
lém. Vejamos: 
Em primeiro lugar, devemos contribuir porque a obra de Deus a ser realizada é 
muito grande (1Cr 29.1). Davi disse: “... esta obra é grande; porque o palácio não 
é para homens, mas para o Senhor Deus”. Davi estava construindo o templo e o 
palácio. Queria fazer o melhor e dar o melhor para Deus. Tudo o que fazia não 
era pensando nos homens, mas em Deus. Igualmente, a igreja está realizando 
uma grande obra: não apenas na construção e ampliação de templos, mas na 
expansão do Reino de Deus. Há templos a serem construídos, igrejas a serem 
plantadas, pessoas necessitadas a serem assistidas, missionários a serem envia-
dos, muito terreno a ser conquistado aqui e além-fronteiras. 
Em segundo lugar, devemos contribuir com liberalidade porque Deus merece o 
melhor (1Cr 29.2). Davi preparou para a Casa de Deus, com todas as suas forças, 
em abundância, aquilo que existia de melhor. Deus é dono de tudo. Tudo o que 
temos vem das suas mãos. Tudo o que damos, também procede de suas dadi-
vosas mãos. Ele é Deus de primícias. Ele merece o melhor e não as sobras. As 
coisas de Deus precisam ser feitas com excelência. Não podemos ofertar a Deus 
com usura, pois ele não nos dá suas bênçãos por medida. Ao ofertar ao Senhor, 
devemos colocar aí o nosso coração e a nossa força. Pastor Hernandes Dias Lopes

a COnTRIBUIÇÃO QUe GlORIFICa a DeUS 

leIa a BÍBlIa e ReSPOnDa 
eSTaS PeRGUnTaS: Semana #32
1. Jeremias e convocado a pregar e recebe de Deus essa missão. 

O que Deus disse a Jeremias que confirmava essa convoca-
ção? Jeremias 1:5

2. Israel presta culto a Baal e Deus os exorta através de Jeremias, 
mas Deus os perdoa. Ao que Senhor compara esse ato de per-
dão? Jeremias 3:1

3. Deus também exorta Israel de sua idolatria? O que fizeram os 
Israelitas que deixou Deus bem triste? Jeremias 7:30,31

4. Jeremias a mando de Deus, começa a profetizar sobre o exílio. 
O que Deus disse que faria de a Jerusalém antes de levar seu 
povo cativo? Jeremias 9:11

5. Deus ilustra bem o que estava acontecendo em Israel. A quais 
objetos Deus compara a situação do povo escolhido? Jere-
mias 13

6. Deus fala sobre o pecado de Judá. Descreva o que Deus disse 
no começo do Capítulo 17 sobre essa situação.

7. O que o superintende da casa de Yahweh mandou fazer quan-
do viu Jeremias pregando essas profecias? Jeremias 20

Em terceiro lugar, devemos contribuir motivados por grande amor a Deus e à 
sua obra (1Cr 29.3). Davi não apenas recolheu ofertas dos outros, mas ele, pes-
soalmente, deu para a Casa do seu Deus o ouro e a prata particulares que tinha. 
E fez isso, porque amava a Casa do seu Deus. Quem ama dá. Quem ama é pródi-
go em ofertar. Nosso amor por Deus não passa de palavrório vazio se não ofer-
tamos ao Senhor com generosidade. Nossa contribuição, ainda que sacrificial, 
não tem valor diante de Deus, se não é motivada pelo nosso amor ao Senhor e a 
sua obra. O apóstolo Paulo diz que ainda que entreguemos todos os nossos bens 
para os pobres, se não tivermos amor, nada disso aproveitará. 
Em quarto lugar, devemos contribuir espontaneamente, motivados pela alegria 
de Deus (1Cr 29.5-9). A contribuição é uma graça que Deus nos dá. É um privi-
légio ser cooperador com Deus na sua obra. O ato de contribuir é uma expres-
são de culto e adoração. Deus ama a quem dá com alegria. A voluntariedade e 
a alegria são ingredientes indispensáveis no ato de contribuir. Davi perguntou 
ao povo: “Quem está disposto, hoje, a trazer ofertas liberalmente ao Senhor?... 
O povo se alegrou com tudo o que se fez voluntariamente; porque de coração 
íntegro deram eles liberalmente ao Senhor; também o rei Davi se alegrou com 
grande júbilo” (1Cr 19:5,9). Devemos vir ao gazofilácio para ofertar, exultando de 
alegria e não com tristeza. 
Em quinto lugar, devemos contribuir conscientes de que Deus é dono de tudo e 
que tudo deve ser feito para a sua glória (1Cr 29.10-22). O resultado da alegre, 
generosa e abundante oferta do rei e do povo foi a manifestação da glória de 
Deus. Davi louvou a Deus pela sua glória, poder e riqueza, reconhecendo que as 
ofertas que deram tinham vindo do próprio Deus. O povo adorou a Deus e hou-
ve grande regozijo. O maior propósito da nossa contri-
buição deve ser a manifestação da glória de Deus. 
O Senhor é mais glorificado em nós quanto mais 
nos deleitamos nele. Que tudo o que somos e 
temos esteja a serviço de Deus e seja um tribu-
to de glória a Deus. 
Que os bens que 
Deus nos deu este-
jam no altar de Deus, 
a serviço de Deus.  
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A ordem do Senhor é: “Trazei todos os dízimos à casa do tesouro...” Malaquias 3:10. Devolver a Deus o que é de Deus não é peso e nem taxação. 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.

aGenDa GeRal aS nOSSaS CeleBRaÇÕeS

Segunda a Sexta-feira

Quarta-feira

Sexta-feira

Domingo

eSCalaS

Aniversariantes

Diaconal

Transmissão/Letra

AgoSTo Semana 14 a 20
QUARTA: Euler, Willian 
SEXTA: Alexandre, Felipe
DOMINGO
5:30pm:  Tallyzia, Willian
7:30pm: Felipe, Alexandre

AgoSTo Semana 21 a 27 
QUARTA:  Glauco, Marcelão
SEXTA: Edivânio, Euler   
DOMINGO
5:30pm:   Glauco, Marcelão
7:30pm: Janessa, Edivânio

17 - Quarta/7:30Pm - Marlon/Maria 
19 - Sexta/7:30Pm - Felipe/João
21 - Domingo/2Cultos - Caio/Juarez

5:30 pm
EBD 
MINISTRAÇÃO ESPECIAL PARA OS PAIS

7:30 pm
CELEBRAÇÃO ESPECIAL 
LOUVOR UNGIDO - MINISTRAÇÃO ESPECIAL 
DA PALAVRA DE DEUS  

DÍZImOS e OFeRTaS | PRInCÍPIOS ImUTÁVeIS!                       
(donation@vidanova.ca) 

6:15 am - Oração Manhã com Jesus

7:30 pm - ACADEMIA BÍBLICA
                  PARTICIPEMOS!

7:30 pm - SEXTA-FEIRA DA VITÓRIA
TODOS NO TEMPLO PARA VIVERMOS O 
SOBRENATURAL DE DEUS  

eBD - VIVa, aTUanTe e ReleVanTe! 

CURa Pela PalaVRa! 

IVN investe forte na educação religiosa. Crianças, pré-adolescentes, 
adolescentes e jovens têm suas classes especificas e especiais. Um 
curriculum genuinamente bíblico e fundamentado nos ensinamen-
tos da Palavra de Deus. Ore pela nossa Escola Bíblica Dominical. Ore 
por quem coordena e também pelos ministradores. Ore para que 
o Espírito Santo aplique todo ensinamento ao coração dos alunos.  

Nenhuma linguagem toca as profundezas da natu-
reza humana como a Palavra de Deus. A Palavra de 
Deus é a fonte de todo poder que ilumina a mente, 
aquece o coração, estimula a imaginação, dirige o ju-
ízo, comanda a vontade e libera poder para vencer!  

15 - Sofia Pinheiro Maia 647-410-2905  
15 - Samuel Dias Damasceno 647-534-5031
16 - Ana Maria e Ademir 416-658-8374
16 - Marcos Vinicius Jardim 905-616-7070
16 - Jadílio Fernandes 416-887-6744
16 - Thiago Silva 416-534-5743
16 - Rafael Eduardo Andrade 647-502-1608 
16 - Marco José/ Kenia 647-235-6555
17 - Esther Oliveira de Ávila 647-550-7049
17 - Maryah Fereli Pereira 647-863-1475
17 - Elierton Alves Pereira 416-278-5687
17 - Esther DeVasconcellos 416-249-5201
17 - Josileide Ribeiro da Silva 905-965-4290
18 - André Otoni de Paula 647-336-3805
18 - Rodrigo Ambrósio 647-571-2005 
18 - Isabel Ferreira Barreto 416-855-9493
19 - João Marcos  Mackieviz 647-671-5758 
20 - Camila Pelissari Silva 647-321-0975
21 - Jefferson Vieira 416-220-6708
21 - Gabriel Ferreira 647-767-0908
21 - Elton/Cleo 647-455-0997
21 - Noah De Bona Rodrigues 514-996-3777
21 - Pollyanna Galinari Dumont 647-936-9544 
21 - Flávio C. Benetazzi 647-809-9200



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 Ama-
ral (mãe de Daiane Amaral), Miriam Cardoso (mãe da Daisy), Alvaci 
Garcia (mãe do Edivânio), Mara, Mark (amigo da Marina), Maria Rita 
(sobrinha do Roberto), Arthur, Zinho e Sofia. 
“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! lenDO a BÍBlIa 
TODa em 2022

FeSTIVal DO PaSTel 

JORnaDa 
De ORaÇÃO
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

15/08
Jeremias
01-03

16/08
Jeremias
04-06

17/08
Jeremias
07-09

18/08
Jeremias
10-12

19/08
Jeremias
13-15

20/08
Jeremias
16-18

21/08
Jeremias
17-19

TER QUA QUI SEX SAB DOM

Este projeto é muito mais que um 
plano de leitura bíblica anual. É um 
contato diário, permanente e per-
sistente com toda a escritura que é 
viva e eficaz para o nosso sustento 
espiritual. O povo de Israel tinha 
que pegar o maná todos os dias. O 
nosso maná é a Palavra de Deus.   

Realizado no dia 13 de agosto. Uma festa que reúne um grande 
número de pessoas para comunhão, louvor, ministração, evan-
gelização, compartilhamento, contatos, e muito pastel para um 
tempo que marca a vida de todos! Maravilhoso demais! 

Dias 5 a 11 de Setembro
Um clamor que toca o céu!
Preparemos e participemos!


