
O povo de Israel, comparecia uma vez por 
ano, ao altar do Senhor, para oferecer a Ele 
o melhor das suas colheitas; o fruto da 
terra, e o melhor do seu gado, ou suas 
criações. Esta era uma atitude generosa e 
de gratidão pelas bênçãos de Deus sobre 
eles. Por outro lado, supria as necessidades 
dos que se dedicavam exclusivamente à 
obra de Deus.
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Quarta-feira às 20h Culto do Crescimento - Quinta-feira às 20h Ministério com Famílias
Sexta-feira às 20h Culto de Libertação - Sábado às 19h30 Culto de Jovens

Domingo às 8h Culto, às 9h Escola Bíblica, às 10 e 18h Culto

CULTOS DA SEMANA

A Igreja do Amor, Buscando a Excelência em Cristo
Informativo, 01 de outubro de 2017 - O Ano da Evangelização

Era uma verdadeira festa que movimentava toda a nação em direção à casa 
do Senhor. Temos feito o mesmo aqui na IBR, sempre no mês de outubro, 
quando comparecemos diante do Senhor com uma expressiva oferta de 
gratidão ao nosso Deus. Estas ofertas, como nos dias de Israel, tem dois 
objetivos. O primeiro é demonstrar ao nosso Deus, o quanto somos gratos 
por seu cuidado por nós, suprindo todas as nossas necessidades. Segundo, 
com estes recursos, teremos condição de honrar os irmãos que trabalham, 
servindo a Deus na IBR, pagando-lhes o 13° salário, que lhes é devido por 
lei. Como assim se eu já sou dizimista? Sim, o dízimo nos sustentou quanto 
às despesas gerais durante o ano. Com a suas ofertas generosas, pagaremos 
todos os compromissos extras de fim de ano. 
Todos os membros da família, inclusive as crianças e jovens,  devem levar o 
envelope especial para ofertarem com gratidão. Por estes dias, Deus nos 
surpreenderá com alguma bênção especial, para que possamos ofertar volun-
tariamente. Vejamos o texto da palavra de Deus: “Ele nos trouxe a este 
lugar e nos deu esta terra, terra onde mana leite e mel com fartura. E 
agora trago os primeiros frutos (primícias) do solo que Tu ó Senhor, me 
deste.” Deuteronômio 26: 9 e 10. Foi por reconhecerem o poder e a bondade 
de Deus sobre eles, que entrou a generosidade em seus corações, e conse-
quentemente as doações. Façamos o mesmo em nome de Jesus. 

POR QUE PRIMÍCIAS?Durante todo este mês de outubro, oraremos, 
pregaremos e motivaremos os irmãos a traze- 
rem as suas ofertas de gratidão a Deus pelo que 
Ele tem nos tem dado. Leve o envelope 
especial e traga-o com sua oferta de amor, até o 
dia 12 de novembro. Deus nos surpreenderá 
com alguma bênção para que possamos ofertar 
além do dízimo é claro.

Dia 12 de novembro, domingo encerraremos a 
Campanha das Primícias, com um grande 
almoço de gratidão. Faça logo sua inscrição e 
de sua família

Dia 03 de dezembro, 1º domingo às 18 horas, 
teremos o nosso grande Recital da Família, 
com a participação de todos os músicos da IBR. 
Logo após serviremos uma deliciosa macarro-
nada. Imperdível!

Se casarão aqui na IBR, no dia 21 de outubro, 
sábado, às 20 horas os irmãos Fabrício e 
Raquel. Ela é filha do diácono Ademirson R. 
Costa e Rosely P.R. Costa. Ele é filho de 
Sebastião L. Escala e Alzira M. do Carmo 
Escala. Que o Senhor abençoe este novo lar.

Será no dia 10 de dezembro, segundo domingo, 
das 08 às 14 horas. Todo o dinheiro arrecadado 
com as vendas, será utilizado para a compra de 
cestas básicas, remédios e outras ajudas aos 
irmãos que tiverem necessidades. Ajude-nos a 
ajudar, fazendo suas doações generosas. 
“Todos fazendo um pouco, se torna mais fácil 
do que poucos tendo que fazer muito.” 
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Todos os homens da IBR estão convidados para 
o grande churrasco, no dia 07 de outubro, 
sábado, a partir das 10 horas, com um estudo 
intitulado: “Um Homem Segundo o Coração de 
Deus.” Custo: R$ 15,00 por pessoa. Faça logo a 
sua inscrição e bom proveito.

Será apresentada no dia 15, domingo, no culto 
das 10h, Isabella Silveira Matos, filha de 
Bárbara Silveira do Vale e Marcos José Jesus 
Matos. Que ela cresça com saúde e com 
sabedoria diante de Deus e de seus   famili-
ares.

Querida irmã, a graça e a paz do nosso Senhor 
Jesus Cristo! Nosso próximo encontro será dia 
05 de outubro às 20h. Não deixe de vir e ser 
abençoada pela palavra de Deus! E dia 28 de 
outubro, sábado, teremos o nosso 5º CON-
GRESSO DE MULHERES, custo apenas 
R$70,00. Local: Othon Palace Hotel, em Belo 
Horizonte. O que Você está esperando? Faça já 
sua inscrição! As vagas estão se esgotando! 
Bjinhos e até lá.

Um grupo livre de autoajuda está se formando 
para mulheres cujos relacionamentos com 
homens foram, até agora, normalmente destru-
tivos. MADA (Mulheres que Amam Demais 
Anônimas), é uma irmandade de mulheres para  
resolverem problemas e ajudarem umas às 
outras. Participe conosco. Reuniões às 
terças-feiras das 19h às 20h30. 

Começará no dia 15 de outubro, terceiro 
domingo quando os relógios serão adiantados 
em uma hora. Fique atento para não chegar 
atrasado.

Este culto de hoje às 18 horas, será dirigido, 
pelo Ministério Perseverando em Oração, sob 
a liderança do Pr. Geuzeli e sua abençoada 
equipe. Venha e traga o seu pedido de oração 
ao altar do Senhor.

Forme a sua equipe. Ganhadores terão um 
jantar no Baby beef.



Deus, que era, e é o dono da col-
heita, pedia deles um esforço 
especial. 
Eles deviam trazer ao altar dele os 
primeiros frutos de todas as plan-
tações. Deus, de nada necessita, 
porque é o dono e doador de todas 
as coisas. Com o ato de trazer os 
frutos ao seu altar, as pessoas 
estavam honrando e valorizando 
o doador de tudo. Ao contrário 
deles, nós temos doze, treze, ou 
mais colheitas por ano, através 
dos nossos abençoados salários. 
Tudo isso tem sido uma generosa 
provisão de Deus para a nossa 
satisfação e conforto.

II – AS CONSEQUÊNCIAS DA 
GENEROSIDADE
O texto diz que os celeiros deles 
ficariam plenamente cheios. 
Equivale a dizer que a nossa 
carteira, ou conta bancária ficará 
sempre recheada.
Eu bem sei o que é “celeiro 
cheio”, porque nasci e me criei 
em área rural. Isto é o mesmo que 
dizer que não haverá fome, nem 
para os animais e muito menos 
para o plantador e sua família. É 
uma tranquilidade para esta gente 
ver os depósitos cheios de 
alimentos. O contrário é muito 
triste. 

MANIFESTAÇÃO 
FESTIVA 

DE GRATIDÃO
Provérbios 3:9

“Honre o Senhor com todos os 
seus recursos e com os 
primeiros frutos de todas as 
suas plantações;”

INTRODUÇÃO:
A gratidão é sempre um gesto de 
grandeza, seja ela a quem for. 
Podemos expressar gratidão em 
casa, no trabalho, na igreja, mas 
principalmente para Deus. Ele 
tem sido extremamente genero-
so para conosco. Como recom-
pensá-lo pela salvação, o 
perdão, a paz, a alegria de viver, 
o alimento, a família, o trabalho, 
a igreja e tantas outras bênçãos? 
Deus mesmo pede que o honre-
mos com dízimos, ofertas e 
primícias, que são o fruto do 
nosso trabalho.

I – HONRAR  É  VALORI-
ZAR
No texto lido, Deus pede que o 
honremos com todos os recur-
sos, mas também, que façamos 
um esforço especial, quando 
tivermos colhido o resultado do 
nosso trabalho. O agricultor, ou 
Israel, no caso do texto, só 
colhia uma vez por ano. 

Vejam só, Deus instituiu a festa 
das primícias para que eles com-
parecessem festivamente ao seu 
altar, porque já haviam sido 
alcançados com a abundância. 
Naquele ano não haveria mais 
preocupação com o sustento. Da 
mesma forma nós, estamos 
encerrando um ano com muitas 
bênçãos.

III – É NECESSÁRIO ESTAR 
DISPOSTO
“Se vocês estiverem dispostos a 
obedecer, comerão os melhores 
frutos desta terra...” Isaías 
1:19.
Deus, é um Deus de qualidade 
em tudo. Ele promete que se nós 
estivermos dispostos a obedecer, 
ele nos surpreenderá. Algumas 
pessoas lamentam por causa da 
condição de precariedade em 
que vivem. É necessário que 
haja o renovar da nossa mente, 
na direção da mente de Deus.
O melhor de Deus está sempre 
reservado para nós, nesta terra 
em que vivemos. Estejamos 
sempre dispostos, desprendidos 
e generosos. Nunca haverá erro 
nestas qualidades.

.

CONCLUSÃO:
Deus mesmo se propõe a 
mostrar-nos a diferença entre 
aquele que o serve e o que não o 
serve. Vejamos, para concluir, o 
texto de Malaquias 3:17 e 18.
"No dia em que eu agir", diz o 
Senhor dos Exércitos, "eles 
serão o meu tesouro pessoal. Eu 
terei compaixão deles como um 
pai tem compaixão do filho que 
lhe obedece. Então vocês verão 
novamente a diferença entre o 
justo e o ímpio, entre os que 
servem a Deus e os que não o 
servem.”
A cada dia que passa, vejo a bon-
dosa mão de Deus sobre a minha 
vida, a família e a Igreja Batista 
da Renascença. Lembre-se 
sempre, de que cada bênção pro-
metida por Deus em sua palavra, 
pede de nós alguma atitude. 
Vamos nos manifestar festiva-
mente ao Senhor, separando o 
melhor do fruto do nosso 
trabalho, porque ele já nos tem 
abençoado grandemente. Faça 
um propósito de fé com o nosso 
Deus, trazendo uma expressiva 
"primícia" ao seu altar.
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