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A devolução dos dízimos é um claro ensino bíblico, presente antes 
da lei, durante a lei e depois da lei. 

A contribuição pessoal, voluntária, generosa, sistemática e 
alegre está presente tanto no Antigo como no Novo Testamento.
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RaZÕeS COnTUnDenTeS PaRa DeVOlVeRmOS OS DÍZImOS DO SenHOR 
A devolução dos dízimos é um claro ensino bíblico, presente an-
tes da lei, durante a lei e depois da lei. A contribuição pessoal, 
voluntária, generosa, sistemática e alegre está presente tanto 
no Antigo como no Novo Testamento. Os nascidos de novo rece-
bem toda direção, orientação, e capacitação para lerem a Escri-
tura, meditarem na Escritura, praticarem a Escritura, ensinarem 
a Escritura. 

1. Somos dizimistas porque nada trouxemos para esse mundo 
nem dele levaremos alguma coisa. 
Isso significa que não somos donos de nada, apenas mordomos. 
Tudo que existe é de Deus. Reter o dízimo é uma apropriação 
indébita do que pertence a Deus. Devolver os dízimos é a decla-
ração mais extraordinária da nossa submissão a Deus e expressa 
gratidão por reconhecer que tudo vem dele, e do que é dele 
devolvemos. 

2. Somos dizimistas porque esta prática foi observada por 
aqueles que andaram com Deus. 
O dízimo foi observado antes da Lei, durante a Lei, nos livros 
históricos, poéticos, proféticos, bem como no Novo Testamento. 
Sempre que o povo de Deus enfraqueceu na fé e se afastou da 
verdade, reteve os dízimos e sonegou as ofertas. A ausência da 
devolução fiel dos dízimos sempre foi um sinal de decadência 
espiritual na história da Igreja. Continuemos sempre avançando 
em tudo que está ordenado pelo Senhor a nós. 

3. Somos dizimistas porque esta prática é um sinal da vida es-
piritual abundante. 
Antes de o profeta Malaquias conclamar o povo a trazer os dí-
zimos para Deus, conclamou-o a trazer o coração. A vida vem 
antes da oferta. Primeiro entregamos a Deus o nosso coração, 
depois consagramos o dízimo e trazemos a oferta. O coração se 
abre antes do bolso. Quem rende o coração a Jesus, tem prazer 
em obedecer a Ele. 

4. Somos dizimistas porque esta prática não é uma opção, mas 
um mandamento. 
Não entregamos quando bem entendemos, mas o fazemos por-
que Deus expressamente ordena: “Trazei todos os dízimos à 
casa do tesouro” (Ml 3.10). Não ser um dizimista é desobediên-

cia a uma ordem expressa de Deus. 

5. Somos dizimistas porque este é o caminho da bem-aventu-
rança espiritual. 
A Palavra de Deus afirma que a retenção do dízimo traz maldi-
ção, enquanto sua entrega produz bênção sem 
medida. O dízimo não é uma bar-
ganha com Deus. Não devolvemos 
o dízimo para receber mais; devol-
vemo-lo porque tudo que somos e 
tudo que te-
mos é de Deus. 
Vivamos os 
princípios de 
Deus.  O mais 
Ele fará!

Pastor Ceny Tavares

leIa a BÍBlIa e ReSPOnDa 
eSTaS PeRGUnTaS: Semana #37
1. No terceiro ano do governo de Jeoaquim, rei de Judá, 

Nabucodonosor, imperador da Babilônia, atacou Jeru-
salém e a sitiou. Quais foram as recomendações do Rei 
para Aspenaz em relação aos jovens israelitas que de-
veriam ser presos? Daniel 1:4

2. O que significa MENÊ, MENÊ, TEKEL UPARSÍN? Daniel 
5:25

3. Qual era o nome do anjo que revelou um das visões a 
Daniel? Daniel 8

4. Daniel também era conhecido por qual outro nome? 
Daniel 10

5. Quem foi o pai de Oseias?
6. Como era o nome da esposa de Oseias?
7. Com o que Deus compara o pecado de Israel? Oseias 9
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A consagração e devolução dos dízimos do Senhor indicam o quanto estamos reconhecidos, conectados, envolvidos 
e prontos a obedecer o que Ele ordena em sua santa e bendita palavra: “Trazei todos os dízimos à casa do tesouro”... 

Malaquias 3:10. Esta mesma palavra diz que “todas as nações vos chamarão felizes, diz o Senhor dos exércitos” Malaquias 3:12. Somos reconhe-
cidos por todos e felizes porque a obediência traz grande recompensa. Ser feliz é uma delas. Os princípios do Senhor são eternos. Sua palavra não 
muda! Por isso, todos quantos receberam a palavra viva, obedecem com alegria, em todo o tempo. Ele nos sustenta o tempo todo. Sejamos gratos.

aGenDa GeRal aS nOSSaS CeleBRaÇÕeS

Segunda a Sexta-feira

Quarta-feira

Sexta-feira

Domingo

eSCalaS

Aniversariantes

Diaconal

Transmissão/Letra

Semana SET 25 a OUT 1
QUARTA:  Felipe, Alexandre
SEXTA:  Willian, Euler
DOMINGO
5:30pm:  Tallyzia, Willian
7:30pm: Euler, Alexandre

SETEMbrO Semana 18 a 24 
QUARTA:   Glauco, Janessa
SEXTA: Lucas, Marcelão   
DOMINGO
5:30pm: Edivânio, Lucas
7:30pm: Marcelão,Glauco

21 - Quarta/7:30Pm - Felipe/João 
23 - Sexta/7:30Pm - Lucas/Juarez
25 - Domingo/2Cultos - Marlon/Maria 

5:30 pm
EBD 
CELEBRAÇÃO COM OS PAIS 

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

DÍZImOS e OFeRTaS | DeUS nOS DeU, nÓS DeVOlVemOS                          
(donation@vidanova.ca) 

6:15 am - Oração Manhã com Jesus

7:30 pm - ACADEMIA BÍBLICA
                  VENHAM TODOS! 

7:30 pm - SEXTA-FEIRA DA VITÓRIA
                  Tempo de intercessão

eBD - eXTRaORDInÁRIa eXPeRIÊnCIa! 
A Escola Bíblica Dominical foi criada com o objetivo de estudar a 
palavra de Deus com as crianças, adolescentes, jovens, adultos, 
casais, idosos, enfim todos! O ministrador tem que ser vocacio-
nado, chamado, ungido pelo Espírito Santo e enviado por Deus 
para amar os alunos, antes mesmo de ministrar conhecimen-
to a eles.  Os nossos ministradores são irmãos amados que se 
dedicam com esmero para viverem o Evangelho de Cristo. São 
completamente dedicados na preparação das aulas.  Vivem no 
temor do Senhor. Oram com zelo por suas vidas e também pelas 
ovelhinhas do Senhor. Você está convidado a ser parceiro desta 
bendita obra: orando, se envolvendo, ajudando e contribuindo 
em tudo que for preciso! 

18 - Amy Ostapenko 416-825-9543
18 - Antonio Edson Gurgel 416-418-9442
19 - Luisa Ayres Silva 416-831-8504
19 - Elton Silva 647-882-2485
20 - Selma Faria 647-241-0426
20 - Natalie Voss 416-571-2209
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 Henrique Barros 647-349-7934
24 - Giovanna Ramos Lopes 437-881-6504  
24 - Daniel Figueiredo Santos 416-835-0374
25 - Araceli Tetzner 226-978-6296 

FeSTa DaS naÇÕeS 

aCOnTeCeU... 

No próximo domingo, com a graça de Deus, estare-
mos reunidos para mais um dia missionário! Vamos 
orar pelas nações e pelos missionários. Que o Senhor 
lhes dê tudo que necessitam para continuarem sendo 
sustentados no campo para onde foram enviados e 
frutificarem para a glória de Deus. Estamos presen-
tes em várias partes do mundo. Somos semeadores 
da preciosa semente. Todos estão convidados a se 
prepararem para celebrar conosco, orar e contribuir 
financeiramente com a obra do Senhor. “Mais bem
-aventurado é dar do que receber”. Os campos estão 
brancos! Hoje é dia de plantar, colher e celebrar! 

retiro dos jovens 2022 Nossa juventude esteve reunida no Circle 
Square ranch, em brantford, para desfrutar de momentos marcan-
tes na presença de Deus. Foram dias de aprendizado, louvor, ado-
ração, comunhão, e é claro muita diversão!  Alegre-se, jovem, na 
sua mocidade! Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude! 
Eclesiastes 11.9



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, Mark (amigo da Marina), Maria Rita (sobri-
nha do Roberto), Arthur, Zinho e Sofia, Raquel (sobrinha da Irene). 
“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

nOSSa JORnaDa De 
ORaÇÃO De OUTUBRO 
VaI SeR TOPÍSSIma! 

CaSaIS nOTa 10 - DUaS TURmaS!  

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

19/09
Ezequiel
46-48

20/09
Daniel

01-03

21/09
Daniel

04-06

22/09
Daniel

07-09

23/09
Daniel

10-12

24/09
Ozéias 

01-03

25/09
Ozéias

04-06

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.   

Todos estão convidados a participarem de mais esta JORNA-
DA DE ORAÇÃO. Estamos preparando uma semana pra lá de 
exponencial! Nos ajude a fazer desta jornada um tempo de 
milagres, maravilhas, e muitas realizações de Deus. Vamos cla-
mar, porque Deus vai derramar, transformar e impulsionar as 
nossas vidas a viver o sobrenatural.

Louvamos a Deus pelo privilégio de in-
vestirmos nas famílias. Especialmente 
orientando os casais para terem seus 
lares edificados na Rocha. Oremos e 
ajudemos! 


