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ASSEMBLEIA ORDINÁRIA! 
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CONTEXTO HISTÓRICO 

O Rei Joás, diante da 

mentoria de um grande 

homem  

(sacerdote Joiada)  

fez um brilhante 

trabalho de 

restauração na casa 

do Senhor! 



UMA REAÇÃO MARAVILHOSA! 

“Então, todos os príncipes e 
todo o povo se alegraram, e 

trouxeram o imposto, e o 
lançaram no cofre, até acabar a 

obra” (vs.10) 
 

 



UMA REAÇÃO MARAVILHOSA! 

“Os que tinham o encargo da 

obra trabalhavam, e a reparação 

tinha bom êxito com eles; 

restauraram a Casa de Deus no 

seu próprio estado e a 

consolidaram..” (vs.13). 



GENEROSIDADE: 

UM SINAL DE AVIVAMENTO! 

& 



A FALTA DE 

RECURSOS NO REINO 

É UM SINTOMA QUE 

PRECISAMOS DE 

AVIVAMENTO! 
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“Também, irmãos, vos fazemos conhecer a 
graça de Deus concedida às igrejas da 

Macedônia; 2 porque, no meio de muita 
prova de tribulação, manifestaram 

abundância de alegria, e a profunda 
pobreza deles superabundou em grande 

riqueza da sua generosidade. 3 Porque eles, 
testemunho eu, na medida de suas posses e 

mesmo acima delas, se mostraram 
voluntários, 4 pedindo-nos, com muitos 

rogos, a graça de participarem da 
assistência aos santos.” 2Co.8.1-4. 



GENEROSIDADE NÃO SE 

RESUME APENAS NO 

QUANTO 

CONTRIBUÍMOS, MAS 

NA QUALIDADE DE 

COMO CONTRIBUÍMOS! 
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ALEGRIA CONTAGIANTE! 

“Então, todos os príncipes e 
todo o povo se alegraram, e 

trouxeram o imposto, e o 
lançaram no cofre, até acabar 

a obra.”  (vs.10) 



CINCO PÃES E DOIS PEIXES 

“Lança o teu pão sobre as águas, porque 

depois de muitos dias o acharás. 2 Reparte 

com sete e ainda com oito, porque não 

sabes que mal sobrevirá à terra.” Ec.11:1-2 



CINCO PÃES E DOIS PEIXES 

“Semeia pela manhã a tua semente e à tarde 
não repouses a mão, porque não sabes qual 
prosperará; se esta, se aquela ou se ambas 

igualmente serão boas” Ec. 11:6 



CINCO PÃES E DOIS PEIXES 

“A quem dá liberalmente, ainda se lhe 
acrescenta mais e mais; ao que retém mais 

do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. 
Pv.11.24  



NUM AVIVAMENTO 

SEMPRE HAVERÁ 

SOBRAS! 
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“Tendo eles acabado a obra, 
trouxeram ao rei e a Joiada o resto do 
dinheiro, de que se fizeram utensílios 
para a Casa do Senhor, objetos para o 
ministério e para os holocaustos, taças 
e outros objetos de ouro e de prata. E 

continuamente ofereceram 
holocaustos na Casa do Senhor, todos 

os dias de Joiada.” (vs.14) 
 



A lei da semeadura 

não falha! 



“Trazei todos os dízimos à casa 

do Tesouro, para que haja 

mantimento na minha casa; e 

provai-me nisto, diz o Senhor 

dos Exércitos, se eu não vos 

abrir as janelas do céu e não 

derramar sobre vós bênção 

sem medida...” Ml.3.10 



DIZIMOS E SEUS CUIDADOS! 

1) Não retenha seus dízimos 

2) Não subtraía seus dízimos 

3) Não queira administrar seus dízimos 

4) Não subestime os dízimos 

 



DIZIMOS E PROMESSAS! 

1) Deus vai abrir as janelas do céus 

2) Vai nos dar bençãos sem medida 

3) O devorador será repreendido 

4) Testemunho de felicidade! 

 



Tenha fé e coragem para 
contribuir em 2020! 

“Honra ao Senhor com os teus 
bens, e com as primícias de toda 

a tua renda;    
assim se encherão de fartura os 
teus celeiros, e trasbordarão de 

mosto os teus lagares.” 

 Pv.3.9,10 


