CONHECENDO MELHOR
A NOSSA CONGREGAÇÃO EM
TAPERA - AQUIRAZ

A nossa Congregação na Tapera, em Aquiraz, é liderada pelo
nosso irmão James Colares (ele e sua família estão à frente da
Congregação com a diaconisa Mazé Braga e a irmã Lúcia Oliveira).
Ele escreveu:
Agradeço as orações da Igreja e estou certo de que o Senhor tem
nos abençoado através desta Igreja.
Durante muito tempo, na Tapera, tínhamos investido os nossos
esforços em alcançar os adultos, mas nem mesmo os membros da
igreja têm demonstrado interesse. E cada vez mais, creio eu, que
o Senhor mandava crianças, decidimos investir nossos esforços
neles, sem é claro esquecer os adultos que continuam sem muito
compromisso.
Temos feito programações aos sábados como bazar, encontro
de casais e aos domingos pela manhã temos tido a EBEC e EBD e
o culto à noite.
Tínhamos também a Koinonia às quartas-feiras, mas, por conta
da ausência dos irmãos (que são apenas quatro) e por eu ter que
trabalhar, decidimos parar por enquanto.
Pedidos de oração:
1. Pelo envolvimento dos adultos que ali estão;
2. Que aquelas crianças e adolescentes possam perseverar em
seguir a Cristo e que eles possam dar continuidade àquele trabalho;
3. Que o Senhor possa nos dar a possibilidade de adquirir um
terreno para a construção de nossa igreja.
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LEITURA PARA CONSAGRAÇÃO

O DÍZIMO NA BÍBLIA
- GÊNESIS -

E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas
mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Gênesis 14:20
Encontramos em Gênesis 14:20 a primeira menção que a Bíblia
faz ao dízimo.
Dar o dízimo signiﬁca dedicar 10% do que ganhamos ao Senhor
(a palavra hebraica signiﬁca “dez”.) Quando damos o dízimo, reconhecemos que tudo pertence a Deus e que somos despenseiros
agradecidos de Sua riqueza. Os judeus davam também um dízimo
anual ao Senhor (Lv 27:30-33), bem como um dízimo a cada três
anos, que era dedicado especiﬁcamente aos pobres (Dt 26:12-15).
Abraão nos dá um excelente exemplo de contribuição. Levou seus
presentes a Jesus Cristo por meio da pessoa de Melquisedeque (ver
Hb 7:1-10). Não damos nossos dízimos e ofertas para a igreja, para
o pastor ou para os tesoureiros. Se nossa contribuição é um gesto
sincero de adoração, nós a entregamos ao Senhor e, por esse motivo,
desejamos dar o que temos de melhor (Ml 1:6-8).

Todo verdadeiro adorador leva seus dízimos e ofertas ao Senhor
e os entrega com um coração agradecido. Todo aquele que faz parte
do povo de Deus é sacerdote e pode levar seus sacrifícios a Ele (1 Pe
2:5, 9). Abraão deu prontamente. Tinha os princípios de despenseiro
firmemente guardados em seu coração de modo que não havia motivo
para adiar a oferta.
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RELAÇÃO DE LEITURAS
Dia - Culto Matutino
12 Marcos & Lucinha
19 Karlos & Paulinha
26 Paulinho & Nac

ABRIL

NOVA EBD

- Culto Vespertino

Aragão & Janne
Luiz Cláudio & Claudiana
Raphael & Help

A partir de hoje, começaremos um novo e
empolgante tema em nossa Escola Bíblica
Dominical: As Profecias Bíblicas – Um Estudo
de Escatologia. Teremos as três classes: Adolescentes: Rodolfo e Vickson; Jovens: Jeﬀerson e
Bruno Braga; e Adultos: Evang. Giuvan, Raphael
e Pr. José Nogueira (férias).

