
 
ANIVERSARIANTES DO MÊS DE OUTUBRO 

Dia 05 – Luiz Mauro Machado 
Dia 15 – Dia do Professor (Nāo basta apenar ser professor, é 
preciso ser mestre na arte de ensinar) 
Dia 18 – Aniversário da Igreja 
Dia 22 – Stephanie Campanha 

 
 

QUERIDO VISITANTE 
 

 
Damos as boas-vindas a todos os que nos visitam e 

cultuam hoje conosco. Desejamos que se sintam bem e 
abençoados por Deus em nossas atividades! 

 
 
 
 

ESCALA DE SERVIÇO 

Domingo                 Hoje                 Próximo  
 
Dirigente do Culto       Pr. Aloisio Campanha        Pr. Aloisio Campanha         
Som                                  Kevin Siqueira                          Kevin  Chan                            
Projeção        Anthony Soares                   Anthony Soares 
Recepção        João R. Soares                     João R. Soares        
 
            
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
UMA QUESTÃO DE FIDELIDADE 

 
“Porque quem sou eu, e quem é o meu povo, para que pudéssemos oferecer 
voluntariamente coisas semelhantes? Porque tudo vem de ti, e do que é teu to 
damos”. (I Crônicas 29:14) 
O dízimo é bíblico. Desde o Velho Testamento, Deus trabalhou com o seu povo nesta 
questão: Abraão dizimou (Genesis 14:20) ; Jacó dizimava (Genesis 28:20-22); e 
Melquisedeque recebia dízimos (Hebreus 7:1-2). O dízimo foi incluído na lei ( Levítico 
27:30-32). Portanto, aqueles que não costumam entregar o dízimo porque dizem que é 
coisa da lei estão esquecendo de que Jesus não veio para revogar a lei mas para 
cumprí-la (Mateus 5:17). 
No Novo Testamento, Jesus ratificou a prática dos dízimos e das ofertas. A sua 
instrução é de que demos a César o que é de César ( os impostos) e a Deus o que é de 
Deus (os dízimos).  Em Lucas 21:14, Jesus aprovou a oferta da víuva pobre. 
Diante destes fatos é impressionante notar como os crentes em Jesus teimam em 
desobedecê-lo. Desculpas, as mais variadas, são mencionadas e perde-se totalmente o 
princípio ordenado por Deus e as bênçãos relacionadas a este princípio. 
Desculpas como : Sou eu quem administro o meu dízimo”  é contra a instrução que diz 
que temos que “trazer à casa do tesouro”. Também, ouço o seguinte: “Não entrego o 
meu dízimo porque ganho pouco”. Lembre-se que o dízimo é percentual. Portanto, 
também, é proporcional. Mais do que a quantia, Deus vê o coração. Outra frase 
conhecida é : “Não dou porque não sobra”. O dízimo é a primícia. Deus tem que ocupar 
o primeiro lugar na nossa vida  e também no nosso orçamento. “Descordo da 
administração da igreja”. O dízimo é entregue para Deus, os administradores terão que 
prestar conta a Deus e, então, cabe a cada um deles prestar contas diante do Senhor, 
se administrarem mal ou em benefício próprio. E por último, “eu entrego o meu dízimo 
no Brasil (ou outro lugar)”. Deixe-me perguntar: Se você sai para comer no 
restaurante Olive Garden, você é bem recebido lá, desfruta das delícias e do paladar 
daquele lugar, você levanta e vai pagar a sua conta no Macarroni and Grill? Se você 
não faz isso, assim, também, não  deveria fazer com as coisas de Deus. Se é na igreja 
que você se alimenta, que é assistido(a), então, é aqui que você deveria entregar o seu 
dízimo. Nada contra a oferta enviada a uma igreja que você ama, mas uma coisa é 
oferta e outra é dizimo. 
 Não creio que se não entregarmos o dízimo em um domingo seremos almaldiçoados, 
mas omitir e segurar aquilo que é do Senhor pode trazer algumas consequências. Ter 
como prática não dizimar é estar contra o próprio Deus, e a Sua Palavra é clara que 
“Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo” (Hebreus 10:31). O profeta Ageu 
(capítulo1: 2-11), também, faz várias advertências com relação à omissão e ao uso 
daquilo que é de Deus para outros fins. 
Que Deus nos abençoe e que possamos ser fiéis a Ele em tudo o que Ele mesmo nos 
tem concedido.Abraço forte,                                                Pr. Aloísio Campanha 
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ATIVIDADES PERMANENTES 
 

Escola Bíblica Dominical – 05:00 pm 
Momento de Oração – 06:15 pm 
Culto Dominical – 07:00 pm 
Culto de Oração e Estudo Bíblico– Quarta-feira 7:30 pm 
Ceia Memorial – Todo 1º domingo do mês 
 
 



C U L T O  D E  L O U V O R  E   A D O R A Ç Ã O  

ABERTURA 
Cânticos                                                             Worship&Praise Team 

 
Fico Feliz 

Aquele Que Está Feliz 
 

Oração Inicial                                                    Pr. Aloísio Campanha 
 
Boas-Vindas                                                    Pr. Aloísio Campanha 
 
Video da Liber NY              Multimídia 
Avisos                                                     Pr. Aloísio Campanha 
 

DEDICAÇÃO DE BENS E VIDAS 
 

Dedicação de Dízimos e Ofertas                   Pr. Aloísio Campanha 
Oração de Gratidão e Dedicação                                                                                    
              

LOUVOR & ADORAÇÃO ATRAVÉS DE MÚSICAS 
 
Cânticos                                                   Worship&Praise Team 

 
Consagração 

Faz-Me Um Servo 
 

MEDITAÇÃO NA PALAVRA 
 

Mensagem                                          Pr. Aloísio Campanha 
 

“UMA QUESTÃO DE FIDELIDADE” 
 

Cânticos                                                     Worship&Praise Team 
 

Oferta De Amor 
 

DESPEDIDA DO MOMENTO DE CULTO 
 

Palavra Final          Pr. Aloísio Campanha 
Oração Final e Benção                               Pr. Aloísio Campanha 
Posludio                                                                                                           Piano 
 
 
                                                               
 
 

COMUNICAÇÕES 

REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DO ANIVERSÁRIO – Próximo 
domigo às 5:30PM na sala da EBD. 
 
Pr. AUGUSTO NICOLAU – Estará conosco durante todo o 
mês de NOVEMBRO. Estajamos orando pelo planejamento 
das programações 

 

 

CELEBRAÇÃO DO NOSSO 7º ANIVERSÁRIO 
 
SÁBADO, 29 DE OUTUBRO, 7:30PM 
NYACK COLLEGE CHORALE in Concert  
 
          DOMINGO, 30 DE OUTUBRO, 7:00PM 

Pr. FAUSTO AGUIAR DE VASCONCELOS  
(Diretor de Evangelismo da Aliança Batista Mundial) 

AGENDA DE ORAÇÃO  

Faça da Oração um Hábito 

Pelas programações de Aniversário da Igreja 

 
Segunda-feira - Pr Aloisio Campanha nosso pastor, sua família e seu Ministério 

  
Terça-feira - Pela diretoria da nossa igreja 

 
Quarta-feira - Pelos ministérios existentes  da Igreja e futuros necessários, 

REUNIÃO DE ORAÇÃO NA IGREJA – 7:30pm 
  

Quinta-feira – Pelas famílias de nossa igreja 
 

Sexta-feira - Pelos nossos visitantes.  
Ore, converse, comunique-se com os que nos visitam. 

Sábado -  Pelos enfermos – Wilfredo e família, D. Wine e família 
 

Domingo – Pela unidade da Igreja. 
REUNIÃO DE ORAÇÃO NA IGREJA – 6:15PM 

 


