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Introdução: Solidariedade 

Estado ou condição de duas ou mais 
pessoas que repartem entre si 
igualmente as responsabilidades de 
uma ação, empresa ou de um negócio, 
respondendo todas por uma e cada 
uma por todas.  

Mutualidade de interesses e deveres.   
 
Dicionário Michaelis on line 



Introdução: Solidariedade 
Dt 15.11 Pois nunca deixará de haver 
pobres na terra; por isso, eu te ordeno: 
livremente, abrirás a mão para o teu irmão, 
para o necessitado, para o pobre na tua 
terra. 
 

Jo 12.8 porque os pobres, sempre os tendes 
convosco, mas a mim nem sempre me 
tendes. 



Lc 21.1 Estando Jesus a observar, viu os 
ricos lançarem suas ofertas no gazofilácio. 

2 Viu também certa viúva pobre lançar ali 
duas pequenas moedas; 3 e disse: 
Verdadeiramente, vos digo que esta viúva 
pobre deu mais do que todos. 4 Porque 
todos estes deram como oferta daquilo que 
lhes sobrava; esta, porém, da sua pobreza 
deu tudo o que possuía, todo o seu 
sustento. 
 

Introdução: Solidariedade 



A intimidade e compromisso 
com o Senhor se reflete no 
atendimento que se dá ao 

necessitado 
 



Missão do Min. Promoção Social 

Ensinar e motivar a IBCU a 
detectar e socorrer grupos 

carentes da nossa 
sociedade, priorizando os 

irmãos na fé 
 



Semana Solidariedade 2011 

 8 Entidades; 

 310 Voluntários; 

 180 Beneficiados, sem contar 
escolas; 

 R$5mil + mat. Odontológico, 
limpeza e pintura. 











































A intimidade e compromisso 
com o Senhor se reflete no 
atendimento que se dá ao 

necessitado 
 



2Co 8. 1 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.  



2Co 8. 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. 5 E não somente fizeram 
como nós esperávamos, mas também 
deram-se a si mesmos primeiro ao 
Senhor, depois a nós, pela vontade de 
Deus; 



Situação da Igreja ajudadora 

Tribulação e Pobreza 
 

At20.35 Tenho-vos mostrado em tudo 
que, trabalhando assim, é mister 
socorrer os necessitados e recordar as 
palavras do próprio Senhor Jesus Mais 
bem-aventurado é dar que receber. 
 



Destaque da Igreja Ajudadora 
1º Dar-se ao Senhor 

 



1º Dar-se ao Senhor: 
Os que não são filhos de Deus 

Mc 14.36 E Dizia: Aba, Pai, tudo te é 
possível... 

 

Rm 8.15 mas recebestes o espirito de 
adoção, baseado no qual clamamos: Aba, 
Pai. 

 

 



1º Dar-se ao Senhor: 
Os que não são filhos de Deus 

2Tm 3.7 que aprendem sempre e 

jamais podem chegar ao conhecimento 
da verdade 

 

 
Ef 2.8 Porque pela graça sois salvos, 
mediante a fé; e isto não vem de vós; 
é dom de Deus; 9 não de obras, para 
que ninguém se glorie.  
 



1º Dar-se ao Senhor: 

Os que são filhos de Deus... 

Mt 6.5 E, quando orardes, não sereis 
como os hipócritas; porque gostam de 
orar em pé nas sinagogas e nos cantos 
das praças, para serem vistos dos 
homens. Em verdade vos digo que eles 
já receberam a recompensa.  

 



1º Dar-se ao Senhor: 

Os que são filhos de Deus... 

2Pd 1.3 Visto que, pelo seu divino poder, 
nos tem sido doadas todas as cousas que 
conduzem à vida e a piedade...” 

 

 
Rm 8.17 Ora, se somos filhos, somos 
também herdeiros, herdeiros de Deus e co-
herdeiros com Cristo... 
 



1º Dar-se ao Senhor: 

Os que são filhos de Deus... 

Tg2.26 Porque, assim como o corpo 
sem espírito é morto, assim também a 
fé sem obras é morta. 

 

 



1º Dar-se ao Senhor: 
Os que são filhos de Deus... 

Cl3. 23 Tudo quanto fizerdes, fazei-o de 
todo o coração, como para o Senhor e não 
para homens, 24 cientes de que recebereis 
do Senhor a recompensa da herança. A 
Cristo, o Senhor, é que estais servindo; 

25 pois aquele que faz injustiça receberá 
em troco a injustiça feita; e nisto não há 
acepção de pessoas. 

 



Destaque da Igreja Ajudadora 
2º Dar-se ao Próximo 

 



2Co 8. 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. 5 E não somente fizeram 
como nós esperávamos, mas também 
deram-se a si mesmos primeiro ao 
Senhor, depois a nós, pela vontade de 
Deus; 



1º Dar-se ao Próximo 

Gl 6.10  Por isso, enquanto 
tivermos oportunidade, façamos o 
bem a todos, mas principalmente 
aos da família da fé. 

 



1º Dar-se ao Próximo 
Participam – Koinonia 

Tg2.15 Se um irmão ou uma irmã 
estiverem carecidos de roupa e 
necessitados do alimento cotidiano, 

16 e qualquer dentre vós lhes disser: 
Ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, 
sem, contudo, lhes dar o necessário 
para o corpo, qual é o proveito disso? 



1º Dar-se ao Próximo 
Participam – Koinonia 

Fl 4 15 E sabeis também vós, ó filipenses, 
que, no início do evangelho, quando parti 
da Macedônia, nenhuma igreja se 
associou comigo no tocante a dar e 
receber, senão unicamente vós outros; 

16 porque até para Tessalônica mandastes 
não somente uma vez, mas duas, o 
bastante para as minhas necessidades.  

 



1º Dar-se ao Próximo 
Assistência – Diakonia 

1Jo.3 16 Nisto conhecemos o amor: que 
Cristo deu a sua vida por nós; e devemos 
dar nossa vida pelos irmãos. 17 Ora, 
aquele que possuir recursos deste mundo, 
e vir a seu irmão padecer necessidade, e 
fechar-lhe o seu coração, como pode 
permanecer nele o amor de Deus? 

18  Filhinhos, não amemos de palavra, 
nem de língua, mas de fato e de verdade. 

 



A intimidade e compromisso 
com o Senhor se reflete no 
atendimento que se dá ao 

necessitado 
 



Conclusão 



Em 2011 Em 2012 

8 Entidades ENTIDADES = 8 

310 Voluntários VOLUNTÁRIOS =  

180 + Alunos e 
Prof. Beneficiados 

BENEFICIADOS = 

R$ 5mil + Mat. 
Odont, limpeza e 
pintura 

INVESTIMENTOS = 



Quem sai Ganhando? 

Vontade de Deus sendo feita. 
 
Ajudadores= Manifestam a Graça 
de Deus. 
 
Necessitados= Atendidos e Supridos 




