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Rua Laurindo Filho, 79 – Cavalcante – Rio de Janeiro – RJ 

CEP. 21370-260 

Tel. 2269-2046 

CGC – 31.113.459 / 0001-25 

 

Rio de Janeiro, 30 de novembro de 2018. 

 

AO PRESBITÉRIO DE GUANABARA 

A/C COMISSÃO EXECUTIVA 

 

ASSUNTO: Informação ao PGNB acerca de dízimos da IPTC 

 

Prezados Irmãos, 

Saudações em Cristo. 

 

Rogamos ao Senhor que reserve aos membros da CE/PGNB bênçãos especiais de 

sabedoria, saúde e vigor aos Conciliares no desenvolvimento da LXVIII RO/PGNB. 

 

O Conselho da IGREJA PRESBITERIANA DE THOMAZ COELHO dirige-se a 

este egrégio Concílio para informar a sistemática de dízimos que adotará no ano eclesiástico de 

2019. 

 
É do pleno conhecimento desse amado Concílio que a IPTC tem procurado atender ao 

preconizado no art. 97, alínea “f” da CI/IPB e que mantém a contribuição mensal ao PGNB de 

acordo com as decisões deste. Com o transcorrer das dificuldades pelas quais passa o povo 

brasileiro, mais notadamente nos 4 últimos anos, a IPTC apresentou a esse Concílio proposta de 

alteração da sistemática de arrecadação de dízimos pelo SC/IPB.  

 

Observou-se na última RO/SCIPB a aprovação do doc. CXXXVII, quanto ao doc. 010, 

oriundo do Sínodo da Guanabara (por sua vez oriundo deste PGNB), com os considerandos e 

decisões abaixo: 

“... 3) Que os dízimos enviados pelas igrejas locais ao SC retornam em benefícios que 

são distribuídos conforme diretrizes traçadas para o atendimento das necessidades dos 

diversos projetos em todas as regiões do país; 4) Que o percentual apontado na proposta não 

atende às demandas orçamentárias  da igreja derivadas das ações planejadas a curto, médio e 

longo prazo. O SC/IPB – 2018 Resolve: 1. Tomar conhecimento 2. Não atender.”  

A IPTC entende deste documento que o SC não se interessa pelas questões financeiras 

atuais vividas pelas igrejas e pelo povo brasileiro, em caráter “ad eternum” (a curto, médio e 

longo prazo).  

 

A IPTC informa ao PGNB que recolherá os dízimos dos dízimos e ofertas arrecadados 

conforme a seguinte equação:  

(dízimos dos dízimos e ofertas arrecadados mensalmente) – (verba presbiterial mensal 

que vier a ser votada na presente RO/PGNB) = dízimos a recolher ao SC/IPB.  

 

Sem mais, despedimo-nos em Cristo, o autor e consumador da fé, a esperança que nos 

une, 

 

Fraternalmente, 

 

Presb. Cláudio Alves da Silva 

Vice-Presidente do Conselho 


