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SERMÃO   

O Chamado de Deus para Ser uma Bênção 

Por Pastor Hiskia I. Missah 

 

TEXTO BÍBLICO 

Génesis 12:1-3: “Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai-te da tua terra, e da tua parentela, e da casa de teu pai, para 

a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu 

serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem; e em ti serão 

benditas todas as famílias da terra.” 

 
INTRODUÇÃO 

Atualmente o mundo está impregnado de maldade e idolatria, e a espiritualidade entrou num grande declínio. Satanás 

trabalha com mais afinco do que nunca, porque sabe que o seu tempo chegará em breve ao fim. Aparentemente, 

parece que está a ter sucesso na conquista deste mundo e reclama-o como sendo seu, mas desde que esta Terra foi 

criada, há cerca de seis mil anos, Satanás nunca ganhou porque tem preservado um povo remanescente em cada 

geração. Na linhagem ininterrupta, de século em século, que começa com Adão, Deus escolheu pessoas fiéis que O 

amam e O honram em todos os aspetos da sua vida. Uma dessas pessoas foi Abraão. No seu tempo, Deus preservou 

Abraão para que fosse um modelo exemplar e um guardador da lei para as gerações seguintes. Ellen White escreveu: 

“[Ele] escolheu Abraão, da linhagem de Sem, e fez dele um guardador da Sua lei, como exemplo para as gerações 

futuras. Abraão tinha crescido no meio da superstição e do paganismo. Mesmo a casa do seu pai, pela qual o 

conhecimento de Deus tinha sido preservado, estava a entregar-se às influências sedutoras que os rodeavam, e 

“serviram a outros deuses” (Jos. 24:2) em vez de a Jeová.” – Patriarcas e Profetas, p. 97, ed. P. SerVir. Abraão viveu 

num tempo de apostasia; estava rodeado por um sedutor ambiente maligno. No entanto, Abraão manteve-se firme 

na sua fé, entre os infiéis, e continuou fielmente a adorar o único Deus verdadeiro. 

O CHAMADO 

A idade não tem importância para Deus, quando Ele chama pessoas para serem os Seus “escolhidos”. Deus 

chamou Samuel quando ele tinha apenas 11 anos de idade, na casa do sacerdote Eli (I Samuel 3). Ele chamou 

David para ser rei, quando ele tinha 30 anos (II Samuel 5:4). Com base no contexto histórico e nas pistas que a 

Bíblia nos dá, estima-se que quando Jesus chamou os Seus doze discípulos, quase todos eles tinham menos de 

18 anos, e o mais provável é que fossem solteiros – à exceção de Pedro, que tinha esposa (http:// 

www.davidpaulkirkpatrick.com/2013/03/25/jesus-bachelors-the-disciples). 

Deus chamou Abraão quando ele já não era jovem; ele tinha 75 anos de idade (Génesis 12:4). Deus disse-lhe 

que saísse do seu país, do seu clã e tribo, da casa do seu pai, para ir para um lugar que lhe era desconhecido. 

Recusou ele obedecer às palavras de Deus? Não, de forma alguma. Ele não disse: “Deus! Sou demasiado velho 

para fazer esta viagem. Já não poderei caminhar uma grande distância, e não sei sequer para onde devo ir. Por 

isso, deixa-me, por favor, ficar na minha tenda a desfrutar da minha velhice e do resto da minha vida.” Em vez 

disso, quando Deus chamou Abraão e lhe disse que fosse, sem questionar, Abraão agarrou na sua esposa Sarai, 

no seu sobrinho Ló, nos seus servos e em todas as suas posses e saiu de Harã em direção de uma terra 

desconhecida. Hebreus 11:8 diz: “Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que 

http://www.davidpaulkirkpatrick.com/2013/03/25/jesus-bachelors-the-disciples
http://www.davidpaulkirkpatrick.com/2013/03/25/jesus-bachelors-the-disciples
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havia de receber por herança; e saiu, sem saber para onde ia.” É este o tipo de fé que todos os 

Cristãos necessitam de ter. A obediência de Abraão é a prova da fé que ele tinha, a crença nas coisas 

que não se veem. Hebreus 11:1 diz: “Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a 

prova das coisas que se não veem.” Abraão deu-nos um grande exemplo de obediência, de como 

obedecer às ordens de Deus sejam quais forem as circunstâncias, apesar de não se saber onde acabará a 

longa estrada. Como resultado final da fé e da obediência, há uma recompensa, que Deus prometeu 

que receberíamos, registada em Gálatas 3:9: “De sorte que os que são da fé são benditos com o crente 

Abraão.” Seremos abençoados, tal como Abraão foi. 

 
O PROPÓSITO DO CHAMADO 

Porque é que Deus chamou Abraão? Por que é quando Deus faz algo ou permite que aconteçam coisas na nossa 

vida, tem de haver uma razão e um propósito? E foi assim com Abraão. Génesis 12:1-3 diz: “Ora, o Senhor disse 

a Abrão: Sai-te da tua terra, e da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-

te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei 

os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem; e em ti serão benditas todas as famílias da 

terra.”. Portanto, o propósito do chamado de Deus a Abraão era que Ele queria abençoá-lo para que ele fosse 

uma bênção para outros e para todas as pessoas na Terra. 

 
AS PROMESSAS 

Há algumas bênçãos que Deus prometeu realizar na vida de Abraão; algumas delas são as seguintes. Deus disse: 

1. “A TERRA QUE EU TE MOSTRAREI” 

Dependendo totalmente da promessa de Deus, Abraão deixou a sua zona de conforto; a sua família e 

parentes, a quem ele amava; o seu lar e a sua terra natal; e foi para a terra estrangeira que Deus prometeu 

que lhe mostraria. A fé tinha-se tornado uma parte essencial do caráter de Abraão; ele tinha confiança de 

que Deus cumpriria a Sua promessa. 

“Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, 

herdeiros com ele da mesma promessa.” (Hebreus 11:9). 

Deus prometeu mostrar a Abraão a terra para onde ele iria, e foi isso que Ele fez. Da mesma forma, Deus 

também quer conduzir-nos ao longo da jordana da nossa vida. Ele conhece todo o cenário, conhece o fim 

desde o princípio, por isso prepara as melhores coisas para nós. Mas, exige a nossa submissão total à Sua 

orientação e vontade; quer que coloquemos a nossa confiança n’Ele. Ele prometeu que te guiará ao longo 

do estudo de um curso superior; Ele irá guiar-te para que alcances a tua ambição; irá guiar-te para que 

consigas o trabalho que desejas; guiar-te-á parra que encontres a tua alma gémea; guiar-te-á ao lugar onde 

Ele quer que vás para servir; e, por fim, guiar-te-á à “terra prometida” – o eterno lar celestial - mas com 

uma condição: tens de confiar e obedecer. 

Um dos meus hinos favoritos é “Crer e Observar”, composto por John H. Sammis em 1887, que diz:
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Em Jesus confiar, sua lei observar 

Oh, que gozo, que bênção, que paz! 

Satisfeitos guardar tudo quanto ordenar 

Alegria perene nos traz. 

 

Coro 

CRER E OBSERVAR, TUDO QUANTO ORDENAR, 

O fiel obedece ao que Cristo mandar! 

Provérbios 3:5, 6 diz: “Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio 

entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas.” 

Por vezes, é difícil confiar em Deus e seguir as Suas ordens. Às vezes, para guardarmos a Lei de Deus 

podemos ser obrigados a abdicar de uma carreira ou de uma profissão que tem um futuro promissor, 

ou podemos ser obrigados a deixar o nosso lar, os nossos pais e família por causa do nome de Deus. 

Por vezes, pode parecer impossível seguir os caminhos de Deus por causa da dúvida e da descrença. 

Mas, o Salmo 84:12 diz: “Senhor dos Exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua 

confiança”. Seremos abençoados se confiarmos e obedecermos. 

 
2. “FAR-TE-EI UMA GRANDE NAÇÃO” 

Numa calma noite brilhante e estrelada, quando Abraão estava deitado na sua tenda a contemplar o 

seu futuro, Deus apareceu-lhe e falou com ele numa visão. Ele disse: “Não temas, Abrão, eu sou o teu 

escudo, o teu grandíssimo galardão.” (Génesis 15:1). Abraão respondeu com descrença: “O quê, meu 

Deus? Disseste que me darias um grande galardão? O que me podes dar? Agora sou velho - de idade 

avançada - e ainda não me deste filhos. Todas as minhas posses serão herdadas pelo meu servo Eliezer.” 

(paráfrase do autor). A resposta está registada em Génesis 15:4: “E eis que veio a palavra do Senhor a 

ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro; mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro.” 

Deus prometeu a Abraão um filho. 

Deus sabia que Abraão estava cético e duvidava, por isso pediu-lhe que saísse da tenda e disse-lhe: 

“Olha, agora, para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. … Assim será a tua semente.” (Génesis 

15:5). Em Génesis 13:16 Deus prometeu: “E farei a tua semente como o pó da terra; de maneira que, 

se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada.” 

Segundo uma análise demográfica do Centro de Pesquisa Pew, em 2015 os Cristãos continuavam a ser 

o maior grupo religioso do mundo, totalizando quase um terço (31,2%) da população da Terra (7,3 

milhões de pessoas). (Ver http://www.pewresearch.org/fact.tank/2017/04/05/christians-remain-

worlds-largest-religious-group).  Os descendentes de Abraão iriam chegar aos milhões de pessoas, e 

como Cristãos, fazemos parte desta grande família de Deus. 

O Gabinete de Arquivos, Estatísticas e Pesquisa da Conferência Geral registou que, em 2017, o número 

de membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia chegou aos 20 008 779 membros, e nós fazemos parte 

desse número. Pela graça de Deus, e através da atuação do Espírito Santo, esse número irá aumenta r 

cada vez mais nos próximos anos; muitas mais almas juntar-se-ão ao rebanho de Deus. Através do 

envolvimento total dos membros, a promessa de Deus feita a Abraão de que seria “uma grande não” 

concretizar-se-á.

http://www.pewresearch.org/fact.tank/2017/04/05/christians-remain-worlds-largest-religious-group
http://www.pewresearch.org/fact.tank/2017/04/05/christians-remain-worlds-largest-religious-group
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Será que somos realmente descendentes de Abraão? Sim, sem dúvida! Gálatas 3:26-

29 confirma-o: “Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus; porque 

todos quantos fostes batizados em Cristo já vos revestistes de Cristo. Nisto não há 

judeu nem grego; não há servo nem livre; não há macho nem fêmea; porque todos 

vós sois um em Cristo Jesus. E, SE SOIS DE CRISTO, ENTÃO, SOIS DESCENDÊNCIA DE 

ABRAÃO E HERDEIROS CONFORME A PROMESSA.”  

Este texto bíblico garante-nos que se formos batizados em Cristo, também somos 

herdeiros de Abraão e, tal como foi prometido, receberemos a herança eterna. 

 
3. “TE ABENÇOAREI” 

Génesis 22:17 diz: “Deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua 

semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar; e a tua 

semente possuirá a porta dos seus inimigos.” Podemos contar as estrelas do céu e a 

areia da praia? É impossível fazer isso, mas esta foi a palavra de Deus, que se cumpriu. 

A população mundial, segundo registos de 2018, já chegou aos 7,6 mil milhões de 

pessoas. 

Esta é uma linda promessa que Deus deu a Abraão no passado, mas também é 

verdadeira para nós neste tempo presente. Deus conhece as nossas necessidades, e 

quer que tenhamos uma vida abundante. Ele abençoar-nos-á e dará resposta às 

nossas necessidades. No Novo Testamento o apóstolo Paulo repetiu a promessa de 

Deus. Filipenses 4:19 diz: “O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as 

vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus.”  

Genesis 15:7 diz: “Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos caldeus, 

para dar-te a ti esta terra, para a herdares.” Segundo esta promessa, os 

descendentes de Abraão receberiam o direito de herdar a “terra prometida”, a área 

onde se instalariam depois do êxodo do Egito. Isto é uma verdadeira bênção. 

Para além das bênçãos físicas, Deus abençoa-nos espiritualmente—as bênçãos 

evangélicas. Deus prometeu a Abraão em Génesis 22:18: “E em tua semente serão 

benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz.” Esta é uma 

grande promessa que Deus deu a Abraão: que todas as pessoas na Terra seriam 

abençoadas através dos seus descendentes, abençoados pela mensagem evangélica, 

mas também pela tecnologia, pela ciência, pela comunicação e invenções médicas. 

O estado de Israel, o centésimo país mais pequeno do mundo, é composto pelos 

descendentes diretos  

I. COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIAS 

a. O telemóvel foi inicialmente desenvolvido na fábrica da Motorola em Israel. 
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b. A Microsoft em Israel desenvolveu a maioria dos sistemas operativos Windows NT e XP. 

c. A tecnologia Pentium MMX Chip foi criada em Israel, na Intel. 

d. O microprocessador Pentium-4 para computadores e o processador Centrino para 

portáteis foram totalmente criados, desenvolvidos e produzidos em Israel. 

e. A tecnologia da mensagem de voz foi criada em Israel. A empresa israelita Amdocs é a maior empresa 

do mundo neste domínio. 

f. Uma empresa israelita foi a primeira a desenvolver e instalar uma central elétrica em 

grande escala, movida a energia solar e totalmente funcional no Deserto Mojave, no 

Sul da Califórnia. 

g. A empresa israelita Retalix criou os leitores dos códigos de barras dos supermercados, 

usados em lojas como a Costco, Albertsons e a 7-Eleven, assim como 25 000 outras 

lojas e restaurantes de refeições rápidas por todos os Estados Unidos. 

II. INVENÇÕES MÉDICAS 

a. Cientistas israelitas desenvolveram o primeiro aparelho de diagnóstico sem radiação, totalmente 

computadorizado para o cancro da mama. 

b. Uma empresa israelita criou um sistema computadorizado que permite a administração adequada 

de medicação, eliminando assim o erro humano do tratamento médico. 

c. A Given Imaging de Israel criou a PillCam - a primeira câmara de vídeo ingerível, que é tão pequena 

que cabe dentro de um comprimido. É usada para ver o intestine delgado a partir de dentro, e a 

câmara ajuda os médicos a diagnosticar o cancro e perturbações digestivas. 

d. Pesquisadores em Israel criaram um novo aparelho que ajuda diretamente o coração a bombear o 

sangue. O novo aparelho é sincronizado com as operações mecânicas do coração através de um 

sofisticado sistema de sensores. 

e. Desenvolveu-se um novo implante cerebral em Israel que pode diminuir o risco de AVC desviando 

coágulos sanguíneos das áreas sensíveis do cérebro. 

f. A empresa israelita Insightsec criou um sistema de ultrassom para remover tumores sem cirurgia. 

g. O Dr. Gal Yadid, a Dr. Rachel Mayan e o Professor Abraham Weizmann da Universidade de Barilan 

desenvolveram uma forma de reabilitação da toxicodependência, utilizado um esteroide natural que 

é inserido no cérebro e produz resistência às drogas. 
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III. CIÊNCIA 

a. A investigação de primatas na Universidade Hebraica está a contribuir para o desenvolvimento de 

um braço robótico que pode responder às ordens do cérebro de uma pessoa paralisada. 

b. Dois pesquisadores israelitas estão a criar moléculas aniquiladoras do cancro que irão reconhecer as 

células cancerosas, atacando-as de forma agressiva, sem afetar as células saudáveis. 

c. Pesquisadores israelitas criaram uma nova terapia à base de células estaminais para tratar a doença 

de Parkinson, usando as células estaminais da medula óssea do próprio paciente para produzir a 

substância química em falta que permite o restabelecimento do movimento motor. 

d. O Quicktionary, um scanner do tamanho de uma caneta, que lê uma palavra ou frase e a traduz 

para outra língua, foi desenvolvido pela empresa Wizcom, sediada em Jerusalém. 

Fonte: https://www.levitt.com/57-contributions-israel-has-made-to-the-world 

A promessa de Deus a Abraão, de que os seus descendentes seriam uma bênção para todas as pessoas na 

Terra, cumpriu-se na sua totalidade. 

Ao pensar nesta promessa específica—“Em tua semente serão benditas todas as nações da terra” – lembro-

me de uma experiência do meu pai, que se assemelhou à de Abraão. Muito antes de eu nascer, o meu pai era 

diretor de uma escola e um membro dedicado de uma Igreja que guarda o domingo. Embora fosse ancião da 

igreja, era um bêbado. Antes de pregar, ele tinha de beber duas taças de um licor forte. Ele fazia isso para não 

se sentir atemorizado quando tinha de olhar para as pessoas na audiência e para que a sua língua se “soltasse” 

e nunca lhe faltassem as palavras. 

No Natal e na véspera de Ano Novo, ia à igreja, a caminhar direito no seu fato limpo. Quando regressava a casa, 

depois da meia-noite, já não caminhava direito; em vez disso, era muitas vezes encontrado bêbado, deitado na 

sarjeta, e as pessoas tinham de levá-lo a casa. 

Para defesa pessoal e proteção, usava à volta da barriga um amuleto “mágico” com poderes satânicos. Sempre 

que jogava futebol enquanto usava o amuleto, ninguém se atrevia a entrar em contacto físico com ele, porque 

acabariam por partir uma perna ou outra coisa semelhante. Quando andava pela aldeia, os habitantes 

curvavam-se na sua presença com total respeito e por medo. 

O CHAMADO. Depois, deu-se a sua conversão. Um dia, alguém deixou à sua porta um folheto sobre uma 

campanha evangelística sobre o sábado. Ele leu o folheto e foi sempre às reuniões evangelísticas. Ficou 

convencido sobre a verdade do Sábado, e quando o pregador fez o apelo, foi à frente e decidiu aceitar Jesus 

como seu Salvador pessoal e batizar-se. 

Após o seu batismo, deixou de beber, deitou fora o amuleto e ficou sóbrio. Tornou-se um homem bom. Mas, 

os resultados da sua conversão foram severos. Foi despedido do seu trabalho como diretor da escola, foi 

deserdado pela família e odiado pelos amigos. A comunidade expulsou-o, e sentiu que já não  queriam que ele 

vivesse ali.

https://www.levitt.com/57-contributions-israel-has-made-to-the-world


10 ABENÇOADO PARA SER UMA BÊNÇÃO 

Sermão - 2018  

 

 

MUDANÇA PARA UMA ILHA ESTRANGEIRA. Um ano depois de eu ter nascido, a nossa família mudou-se para 

outra ilha, para um país estrangeiro, a fim de seguir o chamado de Deus. Naquele novo lugar, o meu pai 

conseguiu um trabalho como professor de Bíblia. Quando eu era mais velho, ele levava-me sempre que ia a 

diferentes casas para dar estudos bíblicos. Ele usava um pequeno projetor de diapositivos e a minha função era 

pô-lo a funcionar. Era um bom trabalho para mim; eu estava muito orgulhoso e feliz por fazer parte do 

ministério do meu pai de espalhar o evangelho - a mensagem de salvação através de Jesus Cristo. 

Como acompanhava o meu pai às sessões de estudos bíblicos, tive contacto com os ensinos bíblicos e as 28 

crenças fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia. As Escrituras e as doutrinas da Igreja ficaram 

profundamente enraizadas na minha mente, e eu gostava dos ministérios do meu pai. 

Depois de ter terminado a escola secundária, matriculei-me numa universidade pública na minha cidade para 

estudar medicina. A minha ambição era ser médico. Fiz um exame de acesso a algumas disciplinas e tudo correu 

bem. Eu estava bastante Seguro de que podia responder corretamente às perguntas do exame. Depois, 

aconteceu uma coisa que alterou todos os meus planos. O último exame, que era o teste de aptidão, estava 

marcado para um sábado. Para finalizar o exame de acesso, eu tinha de fazer aquele último teste; caso 

contrário, não ficaria aprovado. No entanto, como calhou num sábado, não tive outra opção senão faltar. 

Naquele momento, comecei a sentir-me chamado por Deus para entrar no ministério, por isso matriculei-me 

na Universidade Adventista da Indonésia e estudei teologia. Portanto, aqui estou eu hoje, um pastor ordenado 

há mais de 40 longos anos. O plano de Deus não era o meu plano. Ele não me chamou para ajudar a curar as 

pessoas fisicamente; Ele convidou-me a ajudá-las a encontrar uma cura espiritual através de Jesus Cristo. 

AS BÊNÇÃOS. Como ministro ordenado da Igreja, o meu pai levou muitas almas a Jesus e à Sua verdade. Ele 

agora descansa na sepultura, aguardando o chamado do Mestre para que o ressuscite e receba o seu galardão, 

mas o seu legado continua forte. Sendo eu ainda jovem, Deus também me chamou para o ministério, para dar 

continuidade ao que o meu pai tinha feito. Tornei-me pastor, e gosto muito de fazer o que ele fazia - espalhar 

a mensagem evangélica pelo mundo. A minha paixão é levar o máximo de pessoas a Jesus Cristo e estar 

preparado para a Sua breve vinda. Para mim, é uma grande bênção ser Seu ministro do evangelho. 

ABENÇOADO POR SER UMA BÊNÇÃO. Comprovei que os versículos de Génesis 12:2, 3: “abençoar-te-ei”; “tu 

serás uma bênção”; e “em ti serão benditas todas as famílias da terra” são verdadeiros. O meu pai e eu fomos 

abençoados por sermos ministros de Deus e fazermos parte da Sua salvação, mas também uma bênção para 

as muitas pessoas que servimos e com quem partilhámos a mensagem evangélica. Quando elas aceitaram a 

salvação através de Jesus Cristo e entregaram as suas vidas a fim de serem batizadas, foram abençoadas através  

Ao longo dos meus 45 anos de ministério, realizei centenas de reuniões evangelísticas e 59 Seminários de 

Apocalipse. Milhares ouviram a mensagem evangélica, e milhares foram batizados e levados à cruz. Deus 

abençoou-me com a capacidade de pregar e, como resultado, muitas pessoas foram abençoadas por meu 

intermédio e do meu ministério. 

 

4. “ENGRANDECEREI O TEU NOME” 

Provérbios 22:1 diz: “Mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas”. É uma realidade 

da vida que um bom nome é importante. Um bom nome significa uma boa reputação, que tem mais valor do 

que a riqueza. Um bom nome é uma verdadeira riqueza, e foi isso que Deus prometeu a Abraão em Génesis 

12:2: “engrandecerei o teu nome”. 
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O nome de Abraão era grande. Ele foi chamado amigo de Deus, em Tiago 2:23: “E cumpriu-se a Escritura, que 

diz: E creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o AMIGO DE DEUS”. 

 

Deus fez outra promessa a Abraão em Génesis 17:5: “E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão 

será o teu nome; porque por PAI DA MULTIDÃO DE NAÇÕES te tenho posto”. Que promessa fantástica, que os 

seus descendentes acabariam por constituir muitas nações. A Wikipedia enumera 206 estados como membros 

das Nações Unidas. 

(https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_sovereign_states). Eles são os descendentes de Abraão. Deus deu 

continuidade à Sua promessa em Génesis 13:16: “E farei a tua semente como o pó da terra; de maneira que, 

se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada”. Em março de 2018, estimava-se 

que a população mundial oficial rondava os 7,46 mil milhões de pessoas, tal como escreve Matt Rosenberg em 

ThoughtCo (https:// www.thoughtco.com/current-world-population). O pó pode ser contado? Está para além 

da nossa imaginação! 

Foi dado outro nome a Abraão em Romanos 4:11: “(…) para que fosse pai de TODOS OS QUE CREEM”. 

Gálatas 3:9 diz: “De sorte que os que são da fé são benditos com o CRENTE Abraão”. 

Génesis 15:6 diz: “E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por JUSTIÇA”. Abraão tinha uma relação íntima 

com Deus, e Deus considerou a fé de Abraão como justiça. Como Abraão confiou em Deus e obedeceu-Lhe, 

Deus considerou Abraão como justo, apesar das suas imperfeições e fragilidades como ser humano. 

Eis uma lista dos “grandes nomes” dados a Abraão: 

• Amigo de Deus 

• Pai de muitas nações 

• Pai de todos os que creem 

• Um homem de fé 

 

A RAZÃO DO CHAMADO 

Porque é que Deus escolheu Abraão para levar a efeito o Seu plano? Génesis 18:19 diz: “Porque eu o tenho 

conhecido, que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do 

Senhor, para agirem com justiça e juízo; para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem 

falado”. Deus escolheu Abraão porque queria que ele fosse um modelo exemplar para os seus filhos e a sua 

família, guiando-os a fim de que guardassem a lei de Deus e obedecessem aos Seus mandamentos, bem como 

que fizessem o que é correto e justo aos olhos de Deus e dos homens. 

Génesis 26:5 reforça a razão do chamado: “Porquanto Abraão obedeceu à minha voz e guardou o meu 

mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis”. Deus sabia que Abraão era um homem 

obediente e, assim, ao escolhê-lo queria que ele fosse um agente de transformação; e, devido à sua grande fé 

e confiança em Deus, Abraão deu o seu melhor para cumprir todos os mandamentos de Deus. Ele também 

orientou os seus filhos para que seguissem Deus no caminho da vida. 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_sovereign_states
https://www.thoughtco.com/current-world-population
https://www.thoughtco.com/current-world-population
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CONCLUSÃO 

1. Deus tem um plano magnífico para si. Jeremias 29:11 diz: “Porque sou eu que conheço os planos que 

tenho para vocês’, diz o Senhor, ‘planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-

lhes esperança e um futuro’” (NVI). 

2. Deus tem um propósito para a sua vida. Não importa se é uma criança, um jovem, um adulto, ou até um 

adulto mais velho, quando Deus o chamar para servi-l’O, nunca recuse o chamado porque Deus tem um 

propósito para a sua vida. 

3. Tenha fé e confie nas promessas de Deus. Romanos 1:17 diz: “Porque nele se descobre a justiça de Deus 

de fé em fé, como está escrito: Mas o justo viverá da fé”. Temos de ter fé em Deus porque pela fé, somos 

justificados e receberemos as recompensas e as promessas que Ele fez a Abraão. Ele cumprirá a Sua promessa 

no Seu tempo. Além disso, Gálatas 3:9 diz: “De sorte que os que são da fé são benditos com o crente 

Abraão”. Seremos abençoados por praticar a nossa fé. 

4. Seja obediente às palavras e às ordens de Deus. I Samuel 15:22 diz: “Tem, porventura, o Senhor tanto 

prazer em holocaustos e sacrifícios como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que O OBEDECER 

É MELHOR DO QUE O SACRIFICAR”. Deus espera de nós obediência. Quando exercemos a nossa fé ao 

obedecermos às ordens de Deus, Ele deleitar-se-á, e receberemos recompensas da parte d’Ele. 

5. Deus irá proteger-nos na jornada da nossa vida. Génesis 12:3 diz: “E abençoarei os que te abençoarem e 

amaldiçoarei os que te amaldiçoarem”. Esta é uma promessa da Sua proteção para aqueles que O amam e 

Lhe obedecem. 

6. Quando for abençoado, seja uma bênção para outros. Génesis 12:2 diz: “E abençoar-te-ei, … e tu serás 

uma bênção”. Quando Deus o abençoa, você deve ser uma bênção para outros. As pessoas serão 

abençoadas pelo seu ministério e serviço, e o nome de Deus será louvado ao longo da sua vida. Responda, 

por favor, às seguintes questões: 
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1. Já foi abençoado hoje? 

2. Tem consciência que Deus o tem abençoado? 

3. Como pessoa abençoada, o que demos fazer em troca? 

4. Quer receber mais bênçãos? 

 

Hoje, ao terminarmos o sermão, permita-me partilhar consigo algumas CHAVES para abrir as portas do Céu e 

receber mais bênçãos de Deus. 

 

 

CARTÃO “EU PROMETO”  

 

• Dê tempo para que se distribua o cartão “EU PROMETO”. 

• Cada membro recebe um cartão. 

• O cartão “EU PROMETO” é um recurso fundamental que ajuda os membros e os líderes a assumirem o compromisso de 

colocar Deus em primeiro lugar nas suas vidas. 

 

APRESENTAÇÃO DO CARTÃO “EU PROMETO”: 

 

• Cada pessoa receberá um cartão. 

• Depois de ler cada ponto do cartão, coloca um visto em cada caixa. 

• No fim desta apresentação, escreva o nome e a data no cartão. 

• Destaque a parte de baixo do cartão e entregue-a ao diácono que está a fazer a recolha. 

• Guarde o cartão como lembrete do seu compromisso. 

 

LEITURA DO CARTÃO 

 

1. “Dedicar os primeiros momentos de cada dia para estar em comunhão com o Senhor através da ORAÇÃO, através do 

estudo da Bíblia, do Espírito de Profecia e da lição da Escola Sabatina e no CULTO FAMILIAR” - estabelecendo o 

hábito de colocar Deus em primeiro lugar, em cada aspeto e domínio da vida. 

2. “MELHORAR os meus RELACIONAMENTOS: crescer em fidelidade, perdão e amor por princípio” - ser mais fiel 

a Deus, ao meu cônjuge, à minha família, à minha igreja e ao meu trabalho. 

3. “Estabelecer um novo HÁBITO SAUDÁVEL, para melhor servir o Senhor com a minha mente” - exemplo: 

exercício regular, andar 10 000 passos por dia, beber água suficiente, etc. 

4. “Dedicar um dia (ou noite) cada semana para trabalhar para Deus, espalhando as boas-novas aos outros 

através de estudos bíblicos, pequenos grupos, etc.” - Dedicar um dia por semana à obra de Deus, através 

do ensino, da pregação, cura e serviço. 

5. “GUARDAR o SÁBADO, preparando-se para ele convenientemente na sexta-feira, respeitando os seus 
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limites, bons pensamentos e atividades”— Observar o santo dia de Sábado de Deus integralmente, desde 

o pôr-do-sol de sexta-feira ao pôr-do-sol de sábado. 

6. “DEVOLVER FIELMENTE o DÍZIMO do Senhor (10% do meu rendimento)”—Honrar DEUS como proprietário, 

devolvendo 10 por cento do meu rendimento. 

7. “Dedicar uma percentagem regular ( %) do meu rendimento como oferta voluntária ao Senhor”—Este cartão 

de promessa é um lembrete de que quando devolvemos os nossos dízimos e ofertas, devemos fazê-lo não 

com base nas emoções, ou sentimentos, ou palestras de divulgação de projetos especiais, ou um 

montante específico regular, mas na proporção ou percentagem de qualquer rendimento, previamente 

estabelecido entre você e Deus. 

ÚLTIMA ORAÇÃO: 

 

Querido Pai celestial, reconhecemos-Te como nosso Criador e Dono de tudo. Reconhecemos que tudo o que 

temos vem da Tua generosidade. Ajuda-nos a ter um senso mais profundo da gratidão e do apreço por Ti, ao 

Te devolvermos os dízimos que Te pertencem, e dar em proporção às bênçãos que temos recebido, para refletir 

o nosso amor por Ti e pela Tua obra. Aceita, por favor, os nossos dízimos e ofertas para serem usados 

eficazmente no cumprimento da missão da Tua Igreja no mundo. Pedimos todas estas misericórdias no 

maravilhoso nome de Jesus. Ámen. 



 História das Crianças 

 

 

 

 

História das Crianças 

Dar com Fidelidade 
por Johnetta B. Flomo 

 
Bom dia, meninos e meninas! Esta manhã, a nossa história é sobre uma mãe e os seus dois filhos. Teah (com 11 

anos) e Josie (com 6) estavam muito entusiasmados para se batizarem. Eles estavam muito felizes por 

declararem publicamente o seu amor por Jesus. Durante quase dois anos, eles tinham pedido para serem 

batizados, mas os seus pais achavam que eles precisavam primeiro de estudar as crenças da Igreja e 

compreender no que se estavam a meter. Por isso, todas as noites, a mãe lia-lhes as crenças Adventistas do 

Sétimo Dia e falavam sobre o que compreendiam acerca dessas crenças. 

 
O dia do seu batismo foi agendado, e muitos amigos e membros da família foram convidados. Eles reuniram-

se à volta do batistério para testemunhar esta alegre ocasião. No fim da cerimónia, foram para casa celebrar a 

ocasião. Durante a celebração, amigos e familiares deram-lhes presentes em dinheiro. Eles tinham tanto 

dinheiro que a mãe decidiu depositar o dinheiro na conta bancária dela. 

 
Durante a semana, sentaram-se com a mãe e falaram sobre como iriam gastar o dinheiro. A mamã ensinou-

lhes os princípios sobre as ofertas, de Malaquias 3:10-12 e João 3:16. Deus pede-nos que devolvamos 10 por 

cento de qualquer rendimento como dízimo, e escolher também uma percentagem fixa como promessa 

(ofertas com base numa percentagem) para Lhe ofertar. Se fizermos isso fielmente, Ele prometeu abençoar-

nos. Deus não espera que devolvamos aquilo que Ele não nos deu. Ele ama-nos tanto que deu o Seu Filho 

unigénito para nos salvar. Ele foi o primeiro a dar; devolvemos o nosso dízimo e damos a nossa promessa como 

ato de adoração e confiança em Deus, reconhecendo as bênçãos que já 

recebemos. 
 

Teah e Josie estavam desejosos de devolver os seus dízimos e as promessas. Estavam 

ansiosos para devolver o dízimo e a promessa pela primeira vez. No sábado seguinte, 

a mãe deu a cada um deles 

Colocar 

Deus primeiro 

Devolver dízimo 

Promessa 

um cheque, representando a quantia que precisavam para 

colocar no envelope de dízimo e da promessa, mas eles 

estavam tristes. Teah e Josie queriam sentir o dinheiro e ser 

responsáveis pela devolução dos seus dízimos e promessas. 

Eles não queriam que a mãe fizesse as contas por eles. Por isso, 

ela concordou deixá-los estar a cargo de todo o dinheiro que 

recebessem no futuro. 

Gratidão 
Baseado numa 

percentagem Confiança 
Gratidão 

 
Duas semanas mais tarde, cada um recebeu vinte euros de alguém que não pôde 

estar no batismo e, desta vez, eles guardaram o dinheiro. Quando a mãe perguntou 

ao Teah quanto iria colocar no envelope do dízimo e da promessa na igreja, ele 

surpreendeu-a. “Mamã,” disse ele, “eu sei que tenho de devolver €2 de dízimo, mas 

também quero dar metade do dízimo, €1, como promessa.” “Um euro como 

promessa? Isso seria 5 por cento de €20,” disse a mãe. “Não te preocupes, mamã. 

Fico ainda com €17. Sabes o que posso fazer com 

Abençoado 
Fidelidade 

Oração estudo da 
Bíblia  

Perdão  
Espírito de 

Profecia 

Culto familiar

 €17? Dezassete euros, mamã! Dezassete!” disse ele. Amor 
Return 

Tith
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A mãe sorriu; ela tinha quatro lições poderosas e valiosas para lhes ensinar. 

1. Dar o dízimo e fazer uma promessa é um compromisso pessoal com Deus. É um acordo entre Deus e a 

pessoa, não é entre Deus e um grupo. O dízimo é uma questão pessoal. 

2. Só depois de devolvermos o dízimo é que estamos a dar algo a Deus. O dízimo pertence a Deus. 

3. A promessa é uma oferta pré-determinada, baseada numa percentagem fixa do nosso rendimento. Temos 

de decidir, com antecedência, a percentagem que estamos dispostos a dar a Deus como promessa. Em II 

Corinthians 9:7, é-nos dito: “Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por 

necessidade; porque Deus ama ao que dá com alegria”. Teah decidiu dar 5 por cento; Josie deu 3 por cento. 

4. Por fim, sendo fiéis na devolução do dízimo e dando a nossa promessa regular baseada numa percentagem, 

podemos fazer muitas coisas com o que nos sobra. Só temos de gerir sabiamente os 90 por cento. 

 
Teah tece a sorte de encontrar o seu jogo de vídeo em promoção. Ele comprou-o por €9 em vez de €18, e ainda 

lhe sobrou dinheiro. Josie comprou uns auriculares por €8, uma camisola de que ela gostava muito por €4 e 

guardou o resto do dinheiro no seu mealheiro verde. Meninos, quando somos fiéis a Deus, Ele abençoa-nos 

muito mais do que podemos imaginar. Que o Senhor nos ajude a devolver fielmente o nosso dízimo e promessa, 

que é uma percentagem consagrada do nosso rendimento como oferta voluntária  

Regular. Quem gostaria de orar?

 
 

História das Crianças 
Colocar Deus em Primeiro Lugar 

 
(Para crianças entre os 0-5 anos) 

Bom dia, meninos e meninas. A nossa história de hoje é sobre um menino que colocou 
Deus em primeiro lugar. Um dia, bem cedo de manhã, um rapazinho saltitava pelo 
caminho da sua casa. Ele tinha a certeza que aquele seria um dia fantástico. Um 
grande pregador estava na cidade e iria pregar a partir de um barco com vista para 
o mar. O dia ia ser longo, mas a mãe do rapaz tinha-lhe preparado um bom 
almoço. Enquanto estava sentado na relva, perto do pregador, o rapaz estava 
maravilhado com as histórias que ouvia, e aquelas lições encheram o seu coração e 
mente. 

Putting 
God 

First 
Promise 

Returning Tithe 
Faithfulness 

Percentage-Based 

Gratitude 

Blessed Prayer 

Naquele dia, havia muitas pessoas a ouvir o pregador e todas estavam com fome. No fim 
do dia, o rapaz estava pronto para comer, quando um homem chamado André reparou 
nele e levou-o para conhecer o pregador. O pregador tinha pedido que alguém 
encontrasse comida para as pessoas. André pediu ao rapaz que desse o seu almoço ao 
pregador e, sem hesitar, o rapaz entregou o seu cestinho de comida ao pregador. 
O pregador ergueu o cesto de comida em direção ao Céu e abençoou-o. O rapaz ouviu 
atentamente e viu o seu almoço ser partilhado com a multidão 

Thankful Bible 
Study 

Forgiveness 
Spirit of 

Prophecy 
Worship 
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faminta. Tudo o que ele tinha no cesto era um pouco de pão e peixe. Será que era suficiente para alimentar 

toda a gente? Sim, cinco mil homens, mais as mulheres e as crianças, tiveram almoço naquele dia. Foi uma 

bênção! 

 
Imaginem como ele se sentiu feliz quando foi para casa ao fim do dia! Ele estava maravilhado com as coisas 

que tinha ouvido e com o estranho milagre que tinha acontecido no almoço, mas também estava feliz porque 

viu a necessidade e tinha algo para partilhar. 

 
Ele tinha dado o seu almoço ao pregador, pensando que ficaria com fome. No entanto, ele e aqueles que 

estavam a ouvir o pregador tiveram muito para comer, pois ainda sobraram 12 cestos de comida. 

 
Ele lembrou-se das palavras do pregador: “Dai, e ser-vos-á dado.” Lucas 6:38 

 
“Mas buscai primeiro o Reino de Deus, e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas.” Mateus 

6:33 

 
Meninos, podemos aprender cinco coisas com este rapazinho. 

1. O rapazinho decidiu pôr Deus em primeiro lugar. Vocês também podem pôr Deus em primeiro lugar ao 

*estudarem a Bíblia e ao lerem a lição da Escola Sabatina todos os dias, antes de brincarem ou de fazerem 

outras coisas. Podem pôr Deus em primeiro lugar ao *devolverem o dízimo e a promessa antes de fazerem 

outra despesa. 

2. A segunda lição que aprendemos hoje é que o rapaz não hesitou em dar. 

3. Ele deu-Lhe tudo o que tinha. 

4. O que ele deu ao pregador foi usado para abençoar outras pessoas. 

5. Nas mãos do pregador, a sua oferta foi multiplicada e ele teve mais do que tinha antes. 
 

Gostariam de dar o que vocês têm ao pregador, Jesus?  

Gostaria de Lhe entregar a vossa vida? Querem que 

ele vos ajude a não serem egoístas e a pensarem 

numa forma de usarem o que vocês têm para ajudar 

outras pessoas a conhecerem Jesus? Que possamos 

aprender a colocar Deus em primeiro lugar na nossa 

vida, tal como este rapazinho fez. 

Ámen. Quem gostaria de orar? 
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Atividade—Discussão em Grupo 
O que diz a Bíblia sobre o dinheiro?  

(Pode ser realizada numa atividade à tarde) 

 
Peça aos membros da igreja que se dividam em grupos de quatro a seis pessoas. Dê a cada 

equipa duas folhas de papel, um marcador e uma lista de seis versículos bíblicos. Peça aos 

grupos que leiam e estudem estes versículos e que escrevam o que aprenderam. Reúna os 

grupos e debatam, em conjunto, o(s) versículo(s) bíblico(s) que mais impacto lhes e porquê. 

(Todos os textos bíblicos desta secção foram retirados da versão Almeida Revista e Corrigida.) 

 
“Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes; porque ele disse: 

Não te deixarei, nem te desampararei” (Hebreus 13:5). 

 
“A fazenda que procede da vaidade diminuirá, mas quem a ajunta pelo trabalho terá aumento” 

(Provérbios 13:11). 

 
“Não te canses para enriqueceres; dá de mão à tua própria sabedoria” (Provérbios 23:4). 

 
“Mas os que querem ser ricos caem em tentação, e em laço, e em muitas concupiscências 

loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína” (I Timóteo 6:9). 

 
“A bênção do Senhor é que enriquece, e ele não acrescenta dores” (Provérbios 10:22). 

 
“O que amar o dinheiro nunca se fartará de dinheiro; e quem amar a abundância nunca se 

fartará da renda; também isso é vaidade” (Eclesiastes 5:10). 

 
“Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda” (Provérbios 

3:9). 

 
“Melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação.” 

(Provérbios 15:16). 

 
“Portanto, dai a cada um o que deveis: a quem tributo, tributo; a quem imposto, imposto; a 

quem temor, temor; a quem honra, honra” (Romanos 13:7). 

 
“E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não 

consiste na abundância do que possui” (Lucas 12:15). 

 
“Porque quem sou eu, e quem é o meu povo, que tivéssemos poder para tão voluntariamente 

dar semelhantes coisas? Porque tudo vem de ti, e da tua mão to damos” (I Crónicas 29:14). 

 
“Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro! E quanto mais excelente, adquirir a 

prudência do que a prata!” (Provérbios 16:16). 
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“Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza 

das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas 

gozarmos” (I Timóteo 6:17). 

 

“Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração” (Mateus 6:21; ler 

Mateus 6:19-33). Como é que isto se relaciona com a preocupação e a forma como 

investimos o nosso dinheiro? 

 
“O desejo do homem é a sua beneficência; mas o pobre é melhor do que o mentiroso” (Provérbios 
19:22). 

 
“E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito 

te colocarei; entra no gozo do teu senhor” (Mateus 25:21). 

 
“Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa; não me dês nem a pobreza nem a riqueza; 

mantém-me do pão da minha porção acostumada” (Provérbios 30:8). 

 
“Os tesouros da impiedade de nada aproveitam; mas a justiça livra da morte” (Provérbios 

10:2). 

 
“Porventura, fitarás os olhos naquilo que não é nada? Porque, certamente, isso se fará asas e 
voará ao céu como a águia” (Provérbios 23:5). 

 
“Vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. Pois os braços dos 

ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém os justos” (Salmo 37:16-17). 

 
“Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a 

isto mesmo” (Romanos 13:6). 

 
“Mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas; e a graça é melhor 

do que a riqueza e o ouro” (Provérbios 22:1). 

 
“Não aproveitam as riquezas no dia da ira, mas a justiça livra da morte” (Provérbios 11:4). 

 
“Folgo mais com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas” (Salmo 119:14). 

 
“A fazenda do rico é sua cidade forte e, como um muro alto, na sua imaginação” 

(Provérbios 18:11). 
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Seminário da Tarde 
O Dinheiro é o Problema? 

John D. Rockefeller, Sr. foi um dos homens mais ricos que já viveu. 

 
Após a sua morte, alguém perguntou ao seu contabilista: “Quanto dinheiro deixou John D.? 

Sabemos que ele era um homem extremamente rico.” 

 
E o contabilista respondeu: “Tudo.” 

 
“O dinheiro nunca fez nenhum homem feliz, nem fará. Quanto mais um homem tem, mais ele 
quer. Em vez de preencher um vazio, cria um.”—Benjamin Franklin 

 
“Não me diga quais são as suas prioridades. Mostre-me onde gasta o seu dinheiro, e dir-lhe-

ei quais são elas.”—James W. Frick 

 
“O dinheiro poderá ser a casca de muitas coisas, mas não o caroço. Ele dá-lhe comida, mas 

apetite não; medicamentos, mas saúde não; conhecimentos, mas amigos; empregados, mas 

lealdade não; dias de alegria, mas paz e felicidade não.”—Henrik Ibsen 

 
“O dinheiro é apenas uma ferramenta. Ele leva-o onde você quiser, mas não o 

substituirá como condutor.”—Ayn Rand 

 
“Faça todo o bem que puder, através de todos os meios ao seu alcance, de todas as formas 

que puder, em todos os lugares que puder, em todos os momentos que puder, a todas as 

pessoas que puder, enquanto puder.”—John Wesley 

 
O dinheiro é um problema? Não. O dinheiro não é um problema. 

 
“É o amor do dinheiro que a Palavra de Deus denuncia como sendo a raiz de todos os males. 

O dinheiro, em si, é o dom de Deus aos homens, para ser usado com fidelidade no Seu 

serviço. Deus abençoou Abraão, e tornou-o rico em gado, prata e ouro. E a Bíblia declara, 

como evidência do favor divino, que Deus deu a David, Salomão, Josafá e Ezequias, muita 

riqueza e honras.”—Ellen G. White, Conselhos Sobre Mordomia, p. 139 

 
O amor ao dinheiro: 

1. Impede o desenvolvimento de um caráter cristão.—Ellen G. White, Conselhos Sobre 

Mordomia, p. 22. 

2. Impede o derramamento do Espírito santo no indivíduo e na Igreja.—Ibid, p. 52 

3. Prejudica a obra de Deus.—Ibid, p. 554 

4. Contribui para a autogratificação.—Ibid, p. 289 

 
 

O Verdadeiro Problema 

“Alguns amam tanto este mundo que ele absorve o seu amor pela verdade. À medida que os 

seus tesouros aqui aumentam, o interesse pelo tesouro celestial diminui. Quanto mais têm 

deste mundo, mais se apegam a isso, como tendo medo que o seu cobiçado tesouro lhes
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seja retirado. Quanto mais possuem, menos têm para dar aos outros, pois quanto mais têm, 

mais pobres se sentem. Oh, o engano das riquezas! Eles não verão nem sentirão as 

necessidades da causa da Deus.”—Ellen G. White, Spiritual Gifts, vol. 2, p. 267. 

 
Satanás sabe que se conseguir que o homem concentre a sua atenção nas coisas perecíveis 

deste mundo, a sua perspetiva ficará desfocada e não conseguirá ver as riquezas eternas do 

mundo vindouro—” E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom Mestre, que 

bem farei, para conseguir a vida eterna?” (Mateus 19:16) Jesus deu-lhe uma escolha: 

desfazer-se das suas posses e ter vida eterna, ou ficar com elas e perder aquela. As suas 

riquezas tinham mais valor para ele do que o tesouro celestial. A condição de que se tinha de 

desfazer dos seus tesouros e dá-los aos pobres para ser um seguidor de Cristo e ter vida 

eterna, esfriou-lhe o desejo, e ele retirou-se, triste.”— Ellen G. White, Testemunhos Seletos, 

vol. 1, p. 127. 

 
“Vi que Deus podia fazer chover do Céu os meios para levar avante a Sua obra, mas Ele 

nunca faria isso. É contrário ao Seu plano. Ele confiou aos homens na Terra meios suficientes 

para levar avante a Sua obra, e se todos cumprirem o seu dever não haverá qualquer 

carência.”—Ellen G. White, Spiritual Gifts, vol. 2, p. 267. 

 
“Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade; 

porque Deus ama ao que dá com alegria.”—II Coríntios 9:7. 

O problema é o egoísmo. 

Acordem 

Satanás diz: “Ide, fazei com que os donos de terras e de dinheiro se embriaguem com os 
cuidados desta vida. Apresentai o mundo diante deles na sua mais atraente luz, que 
acumulem o seu tesouro aqui, e fixem a sua atenção sobre as coisas terrenas. (…) Quanto 
mais dinheiro obtiverem, mais prejudicarão o nosso reino tirando-nos os nossos súbditos. 
Fazei com que se preocupem mais com o dinheiro do que com a edificação do reino de Cristo 
e a disseminação das verdades que odiamos, e não precisamos de temer a sua influência, 
pois sabemos que cada a pessoa egoísta e cobiçosa cairá sob o nosso poder, e finalmente 
separar-se-á do povo de Deus.”—Ellen G. White, Testemunhos Para Ministros e Obreiros 
Evangélicos, p. 473. 

 
A Igreja tem de acordar para a realidade e reconhecer o verdadeiro problema tal como ele é 

– uma questão espiritual. A Igreja é uma agência de conquista de almas. O apoio financeiro 

para o seu programa espiritual é uma bênção quando é o resultado de um compromisso 

pessoal. Dar de nós mesmos é agradável a Deus. “Abnegada devoção e espírito de sacrifício 

têm sido, e serão sempre, o primeiro requisito do culto aceitável. O nosso Senhor e Mestre 

deseja que não seja entretecido na Sua obra nenhum fio de egoísmo.”—Ellen G. White, 

Serviço Cristão, p. 242. 

 
“Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões 

minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, 

e onde os ladrões não minam, nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará 

também o vosso coração.”—Mateus 6:19-21. 

 
“Se Deus nos abençoou com prosperidade, não é para que o nosso tempo e atenção sejam 
desviados d’Ele e dedicados àquilo que Ele nos emprestou.
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O doador é maior do que a dádiva. Fomos comprados por um preço, não somos de nós 

mesmos. Temo-nos esquecido desse infinito preço pago pela nossa redenção? Morreu a 

gratidão no nosso coração?  Não faz a cruz de Cristo com que se envergonhe uma vida de 

comodidade e condescendência egoístas? [...] Estamos a colher os frutos dessa infinita 

abnegação, e ainda, quando há trabalho a fazer, quando há necessidade do nosso dinheiro 

para ajudar a obra do Redentor na salvação de pessoas, eximimo-nos ao dever e rogamos 

para ser dispensados.”—Ellen G. White, Conselhos Sobre Mordomia, p. 20. 

 
“Pertencemos a Deus; somos Seus filhos e filhas — Seus pela criação e Seus pelo dom do 

Seu Filho unigénito, para a nossa redenção. “Não sois de vós mesmos [...] fostes comprados 

por bom preço; glorificai pois a Deus no vosso corpo, e no vosso espírito, os quais pertencem 

a Deus.” A mente, o coração, a vontade, e as afeições pertencem a Deus; do Senhor é o 

dinheiro que manuseamos. Todo o bem que recebemos e desfrutamos resulta da 

benevolência divina. Deus é o liberal doador de todo o bem, e deseja que, da parte de quem 

recebe, haja reconhecimento dessas dádivas que proveem todas as necessidades do corpo 

e da alma. Deus só exige o que é Seu. A primeira parte é do Senhor, e deve ser usada como 

um tesouro que por Ele lhe foi confiado. O coração despido de egoísmo despertará para o 

senso da bondade e do amor de Deus, e será levado ao vivo reconhecimento das Suas justas 

reivindicações.” — The Review and Herald, 8 de dezembro de 1896. 

 
O egoísmo é uma doença que afeta tanto o pobre como o rico. Se nos entregarmos primeiro 

a Deus, então será possível aniquilarmos o egoísmo através de um compromisso total do 

nosso tempo, talentos e tesouro. As responsabilidades de gestão dos mordomos cristãos 

envolvem a totalidade da vida. “Deus pede o que vos Lhe deveis em dízimos e ofertas. (…) 

Esvaziai o coração do egoísmo, e cingi a mente para a atividade cristã. Se estiverdes em 

íntima ligação com Deus, estareis dispostos a fazer qualquer sacrifício para colocar a vida 

eterna ao alcance dos que perecem.”—Ellen G. White, Conselhos Sobre Mordomia, p. 48. 

 
O dinheiro pode ser um problema 

O dinheiro tornou-se símbolo de conforto e estatuto. Vivemos num mundo de coisas e dinheiro, 

sendo que tudo isso deve ser dedicado a Deus. “O povo de Deus é chamado para uma obra 

que requer dinheiro e consagração. As obrigações que sobre nós repousam trazem-nos a 

responsabilidade de trabalhar para Deus até ao máximo da nossa capacidade. Ele exige 

serviço não dividido, a inteira devoção do coração, espírito e forças. 

Há apenas dois lugares no Universo onde poderemos colocar nossos tesouros — no celeiro 

de Deus ou no de Satanás; e tudo o que não é dedicado ao serviço de Deus é contado do 

lado de Satanás, e vai fortalecer sua causa.” —Ellen G. White, Conselhos Sobre Mordomia, 

p. 35. 

 
O dinheiro não é O problema 

Na realidade, a falta de dinheiro não é a verdadeira dificuldade da Igreja. A falta de fundos é 

um sintoma de dois problemas: 

 
1. Egoísmo. 2. Resulta em falta de espiritualidade. 
“O egoísmo, o pecado do mundo, tornou-se o pecado prevalecente na igreja. Ao sacrificar-

Se pelo bem do homem, Cristo golpeou a raiz de todo o egoísmo. Ele nada reteve, nem 
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mesmo a Sua própria honra e glória celestiais.”—Ellen G. White, Testemunhos Para a 

Igreja, vol. 5, p. 204. 

 
“[Haveria] recursos suficientes nas mãos dos crentes para amplamente sustentar a obra em 

todos os seus departamentos sem embaraçar ninguém, se todos assumissem a sua parte 

proporcional.”—Ellen G. White, Testemunhos Para a Igreja, vol. 3, p. 410. 

 
Permitirá que Ele cumpra na sua vida as Suas promessas de Malaquias 3:11, 12? Ele diz: “E, 

por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra; e a 

vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos 

chamarão bem-aventurados; porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos 

Exércitos”. 

 
O Senhor sugere que demos de forma proporcional os nossos dízimos e ofertas. Já decidiu 

a percentagem a separar como ofertas? Se não decidiu, pode fazê-lo agora. Coloque Deus 

em primeiro lugar e não o egoísmo. Hoje, quer confiar em Deus? 
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Factos Sobre Dinheiro 
 
 

1. Para satisfazer as nossas        . 
 

Dicas úteis: Mat. 6:26, 28-30 

I Tim. 6:8 

Col. 2:10 

João 15:5 

Heb. 13:5 

 
2. Para dar  . 

 
Dicas úteis: Sal. 37:7 

I Tim. 6:9, 17 

Fil. 3:7-8 

 
3. Para ajudar  . 

 
Dicas úteis: Rom. 12:13 

II Cor. 8:14 

Tito 2:14 

II Cor. 9:8, 11 

 
 

4. Para demonstrar  de  . 

 
Dicas úteis: Atos 5:12-14 

I Reis 18:21-40 

Mal. 3:10 

Sal. 66:18 

Sal. 50:15 

 
 

RESPOSTAS:  1. Necessidades básicas   2. Orientação  3. Outras pessoas  4. Poder de Deu 



 

 

 

 

Reservar os primeiros momentos de cada dia para comunhão com o 
Senhor, através da oração, do estudo da Bíblia, do Espírito de Profecia, 
da Lição da Escola Sabatina, e a fazer o culto familiar. 
 
 
 

Estar disposto a ser usado pelo Espírito Santo para levar aos outros a 
mensagem da salvação, construindo bons relacionamentos, a começar pela 
minha própria família. 
 
 
 

Estabelecer um novo hábito saudável para estar mais bem preparado ao 
serviço de Deus: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 

Oferecer um tempo determinado, cada semana, para trabalhar para Deus, 
dando aos outros daquilo que me foi confiado, as boas novas da salvação, 
através de Estudos Bíblicos, participação num Pequeno Grupo, etc. 
 
 

 

Guardar o sábado, começando por me preparar devidamente na sexta-
feira, respeitando os seus limites, enquanto mantenho pensamentos e 
atividades apropriados no santo e agradável dia do Senhor. 
 
 

 
 

 
Devolver fielmente o dízimo do Senhor (10% do meu rendimento) 
 
 

 
Dedicar uma percentagem regular do meu rendimento, como oferta voluntária 
para o Senhor. 

EU PROMETO 

DEUS EM PRIMEIRO LUGAR 

DEPARTAMENTO DE MORDOMIA 

Igreja Adventista do Sétimo Dia 

 
“Posso todas as coisas, naquele 
que me fortalece.” – Fil. 4:13. 

Com a ajuda de Deus: DATA: 


