
 

UNIÃO PORTUGUESA DOS ADVENTISTAS DO SÉTIMO DIA 

 

Departamento da Igreja Adventista do Sétimo Dia 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

UNIÃO PORTUGUESA DOS ADVENTISTAS DO SÉTIMO DIA 

6 ABRIL 2019 
 
 

Oferta: Fundo Local, Nacional e Mundial 

 

O Dízimo e os Impostos 

“Disseram-lhe eles: De César. Então, ele lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César e 

a Deus, o que é de Deus” (Mateus 22:21). 

Os fariseus estavam a tentar enganar Jesus. Eles perguntaram-Lhe se Ele achava que 

eles deviam pagar impostos a César. Iria Jesus demonstrar afinidade com os soberanos 

romanos, a quem eles não queriam pagar impostos? Jesus pediu-lhes que Lhe 

mostrassem uma moeda, um denário. Nessa moeda estava a imagem do imperador. 

Jesus disse que dessem ao governo o que era exigido e a Deus o que pertencia a Deus. 

Eles não conseguiram refutar isso. 

Será que, por vezes, encaramos os dízimos e as ofertas como se fossem da mesma 

categoria que os impostos? Se temos a felicidade de receber um salário, sabemos que 

lhe são deduzidos os impostos. Podemos já aí sentir que estamos a ser desfavorecidos. 

Ainda por cima, será que Deus nos “cobra impostos”? E como devemos calcular os 

dízimos e as ofertas? Sobre o nosso rendimento bruto (sem impostos), ou sobre o 

rendimento líquido (com impostos)? Depois de deduzir os valores das nossas despesas 

diárias, em que ponto ficamos? E se não sobrar nada para Deus? 

Os dízimos e as ofertas são um ato de adoração. Não são um imposto. São uma forma 

de mostrar que Deus vem em primeiro lugar na nossa vida, e que confiamos em Deus, 

não nos nossos meios. Malaquias 3:10 promete a graça mantenedora de Deus àqueles 

que confiam n’Ele a ponto de devolver o dízimo e dar ofertas. Quando surge a questão 

sobre se devemos ter em conta o rendimento bruto ou o líquido, podemos perguntar-

nos: “Sobre qual gostaria eu de receber a bênção prometida? Sobre o bruto ou o 

líquido?” O facto é que nunca poderemos dar mais do que aquilo que Deus nos dá. A 

realidade é que Ele é que nos dá todas as coisas. 

Apelo: Adoramos a Deus ao colocá-Lo em primeiro lugar incluindo a questão financeira. 

Oração: Senhor, ajuda-nos a cultivar a disciplina cristã e a colocar-Te em primeiro lugar 

nas nossas finanças e em todos os aspetos da nossa vida. Ámen. 

 

A oferta do próximo sábado destina-se à Missão Global. 



 

UNIÃO PORTUGUESA DOS ADVENTISTAS DO SÉTIMO DIA 

13 ABRIL 
 
 

Oferta Especial: Missão Global - EUD 

Os Dízimos e as Ofertas 

Para além do dízimo, as ofertas espontâneas por parte dos membros são essenciais para 

apoiar o trabalho mundial da Igreja. Dar desinteressadamente é um termo utilizado 

quando as pessoas dão à Igreja e permitem que a organização distribua as ofertas de 

acordo com as necessidades mundiais. 

Quando as ofertas são dadas com um espírito desinteressado, sistemático e 

benevolente, elas nutrem o sentido de responsabilidade que cada membro sente pelo 

trabalho mundial da Igreja, permite que os membros recebam bênçãos regulares, e 

asseguram um contínuo fluxo de fundos para a realização de um programa equilibrado. 

Regularmente a Conferência Geral recebe uma percentagem das nossas ofertas através 

das Divisões, e redistribui os fundos pelas missões. O orçamento da Missão Global ajuda 

os fundos missionários, hospitais, clínicas, escolas e igrejas. Também ajuda a publicar 

literatura, a preparar programas de rádio, caso contrário as pessoas nunca conheceriam 

Jesus nem ouviriam falar d’Ele na sua própria língua. 

Ellen G. White diz que “na Sua providência, o Senhor ordenou que o trabalho na Sua 

vinha deveria ser sustido pelos meios entregues nas mãos dos seus mordomos.” 

Testemunhos Para a Igreja, Vol. 3, pág. 117. 

 

APELO: Sejamos mordomos fiéis e prometamos apoiar o trabalho do Senhor dando com 

um espírito desinteressado, sistemático e benevolente.  

ORAÇÃO: Querido Senhor, queremos ser bons mordomos. Ajuda-nos a sermos fiéis, e 

regulares nas nossas ofertas. Ámen. 

 

 

 

 

 

 



 

UNIÃO PORTUGUESA DOS ADVENTISTAS DO SÉTIMO DIA 

4 DE MAIO 
 
 

Oferta: Fundo Local, Nacional e Mundial 

 

A Diferença Entre Dízimo e Ofertas 

“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). 

Qual é a diferença entre dízimo e ofertas? Podemos dizer, bom, é fácil.  

Vamos compará-los: 

1. O dízimo é 10 por cento do nosso rendimento. As ofertas podem ser qualquer 

percentagem que decidirmos no nosso coração, segundo aquilo com que fomos 

abençoados. 

2. A percentagem do dízimo é definida por Deus. As ofertas somos nós que 

definimos. 

3. O dízimo é uma forma de adorar. A oferta também. 

4. O dízimo pertence a Deus porque Ele o reclama como Seu. As ofertas são 

retiradas daquilo que Deus nos confiou. 

5. O dízimo é devolvido; as ofertas são dadas. 

Um minuto, por favor. Vamos rever o último ponto: o dízimo é devolvido, mas as ofertas 

são dadas. O que é que isso significa? Bem, isso significa que Deus nos pede o dízimo 

que Ele reclamou como Seu. Por isso, devolvemo-lo a Ele. Só começamos a dar quando 

abdicamos daquilo que Ele nos confiou como sendo nosso. Podemos sentir que quando 

entregamos o dízimo estamos a dar. Mas, na realidade, só devolvemos aquilo que 

pertence a Deus. Ainda não demos nada! 

APELO: Não gostaríamos de ter a certeza de que estamos a dar algo a Deus como oferta 
sempre que ganhamos alguma coisa? O que acha de, hoje, definir uma percentagem 
para as suas ofertas regulares a Deus? Agradeça-Lhe por todos os dons que lhe tem 
concedido e prometa dar sempre algo de coração, para além do dízimo fiel. 
 
ORAÇÃO: Nosso bom Pai, obrigada por tudo o que me tens dado. Hoje, prometo devolver 
fielmente 10 por cento como dízimo e dar uma percentagem regular como oferta 
voluntária. Ámen.  
 

A oferta do próximo sábado destina-se à ADRA 



 

UNIÃO PORTUGUESA DOS ADVENTISTAS DO SÉTIMO DIA 

11 DE MAIO 
 

Oferta Mundial: ADRA 

Amar o Próximo 

A ADRA sabe que recomeçar é difícil. Por isso, presta diariamente  assistência 
incondicional às pessoas. Porque cada um precisa de uma mão ajudadora no presente e 
no futuro. A ADRA dá ajuda básica às famílias e fornece-lhes também alimentos, água e 
presta-lhes cuidados de saúde; aulas de alfabetização, e a capacidade de sobreviver após 
um desatre. Para providenciar esta assistência, a nossa equipa da ADRA com os seus 
dedicados especialistas estão presentes em mais de 125 países em todo o mundo, 
promovendo atividades criativas para resolver problemas. Entre outras vantagens, o 
nosso programa principal ajuda as pessoas a receberem créditos para começarem 
pequenas empresas, treinando competências para encontrarem trabalhos melhor 
remunerados, e cuidados de saúde para melhorarem fisicamente. Como resultado, a 
vida das pessoas muda para melhor, e elas sabem que podem olhar para o futuro com 
confiança e ter a certeza de serem capazes de cuidar das suas famílias com dignidade. 
 
APELO: Colaboremos neste trabalho de auxílio ao nosso próximo porque somos as mãos 
de Deus nesta terra e, com a nossa ajuda muitas pessoas podem adquirir dignidade na 
sua vida. 
 
ORAÇÃO: Querido Senhor, obrigado pelo trabalho desenvolvido pela ADRA. Ajuda-nos a 
ser seus colaboradores através das nossas ofertas para que muitos filhos de Deus 
possam sentir o amor de um Pai amoroso e cuidador. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNIÃO PORTUGUESA DOS ADVENTISTAS DO SÉTIMO DIA 

1 DE JUNHO 
 

Oferta: Fundo Local, Nacional e Mundial 

Ofereça, e Deixe Deus Distribuir 

 “Trazei todos os dízimos à casa do tesouro…” Malaquias 3:10 

Já aprendemos bastante sobre o conceito de darmos ofertas e devolvermos os dízimos. 
Mas quantos de nós conhece alguma coisa sobre as questões práticas de dar dinheiro à 
igreja? Para onde vão as ofertas que colocamos nos cestos de recolha de ofertas?  
Diferentes regiões da Igreja Adventista mundial têm planos semelhantes mas diferentes 
planos de ofertas.  
Existe muita informação disponível para ser estudada, aqui damo-vos uma explicação 
que cobre o conceito na íntegra. É chamado o “armazém”. No Antigo Testamento, os 
dízimos e as ofertas eram levados ao templo. Hoje, entregamos à igreja. Ambos 
representam o “armazém” através do qual o trabalho de Deus recebe ofertas para poder 
trabalhar.  
Imagine se todos nós dermos as nossas ofertas para um projeto que chame a nossa 
atenção? Qual será o resultado? Duas coisas: O género de coordenação para as missões 
e ministérios que gosta, hoje, não é possível. Aquelas missões mais remotas que não 
chamam tanto a atenção dos mídia poderiam nunca ser ajudadas. Mas existe mais um 
problema. Ellen White alerta-nos, mesmo quando damos, podemos ser egoístas, se 
formos os únicos a decidir para onde devem ser direcionadas as nossas ofertas 
(Conselhos Sobre Mordomia; pág. 205, 206). Imagine darmos de modo egoísta. Parece 
ser uma contradição, mas é possível, e poderíamos continuar.  
Na Sua sabedoria, Deus direciona os dízimos e as ofertas para o “armazém”. Hoje o 
“armazém” é funcional, porque é a União local que recebe os dízimos e as ofertas e as 
envia para uma distribuição justa. Isso significa que não podemos dar a outros ou a 
projetos escolhidos por nós próprios? Não é bem assim. Uma vez que apoiamos 
fielmente o “armazém” através dos dízimos e das ofertas somos livres de dar para onde 
quisermos. Não existe limites para dar. 
 
APELO: Pratiquemos o altruísmo, até mesmo nas nossas ofertas e para apoiar o trabalho 
organizado de Deus, e depois pudemos dar para outras causas. 
 
ORAÇÃO: Querido Senhor, comprometo-me hoje a apoiar o teu trabalho mundial das 
missões entregando os dízimos e as ofertas ao armazém. Amén 
 

 

A oferta do próximo sábado destina-se às Escolas de Igreja 

 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/ml/3/10+


 

UNIÃO PORTUGUESA DOS ADVENTISTAS DO SÉTIMO DIA 

 
 

8 DE JUNHO 
 
 

Oferta: EDUCAÇÃO: ESCOLAS DE IGREJA 

 
 

Um Verdadeiro Investimento 
 
Para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, a Educação tem um valor inestimável, por ser o 

meio escolhido por Deus para conduzir os Seus filhos desde o seu estado atual até ao 

seu potencial humano, à imagem de Cristo, já nesta Terra. Através da Família, da Igreja 

e da Escola, cada criança e cada jovem é merecedor do melhor cuidado, numa Educação 

nos valores da fé, da excelência e do serviço – numa Educação para a Eternidade. 

 

“No seu sentido pleno, a educação cristã é redenção, restauração e reconciliação. (...) O 

propósito e o objetivo da Educação Adventista é a restauração da imagem de Deus em 

cada estudante e a reconciliação dos estudantes com Deus, com os seus colegas, consigo 

próprios e com o mundo natural.”  

George Knight, Educar para a Eternidade, p. 59 

 
Diretor do Departamento de Educação: Paulo Sérgio Macedo  

 
 
 
 

APELO: Investir na Educação é lançar as sementes que darão frutos para a eternidade. 
Contribua para a realização deste objetivo coletivo. 
 
ORAÇÃO: Bom Deus dirige a Obra de Educação e abençoa o envolvimento de todos os 
doadores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

UNIÃO PORTUGUESA DOS ADVENTISTAS DO SÉTIMO DIA 

22 DE JUNHO 

 
 

Oferta: Fundo Local, Nacional e Mundial 

 

As Duas Coroas 

“Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de 
todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças; este é o primeiro mandamento.” 
Marcos 12:30 

O símbolo, ou logo, que normalmente utilizamos no Departamento de Mordomia são 
duas croas juntas numa só. A primeira coroa é de espinhos e a outra é de rei.  
A coroa de espinhos simboliza Jesus, o supremo Mordomo, que sendo Deus, não 
guardou nada para Ele próprio mas deu tudo para a nossa salvação. É o símbolo da Sua 
solidariedade para connosco no sofrimento que experimentamos neste mundo de 
pecado. Estamos gratos por tudo o que Ele fez por nós. Damos, porque Ele deu. Damos, 
por isso, podemos ser mais parecidos com Ele e partilhar o Seu amor com os outros. 
A coroa do rei representa Jesus, o Senhor da minha vida. Jesus é o rei do universo mas 
o único assento que Ele quer é o meu coração. Quando dou a Jesus este assento tão 
importante, tudo o que eu faço na vida estará submetido a Ele e em harmonia com o 
Seu desejo. Vou permitir que a regra de Jesus, entrar na minha vida seja aplicada, e a 
partir daí Ele será o Senhor da minha vida, o meu Rei. 
Com estes dois símbolos, humildemente nos curvamos perante Jesus, o nosso Salvador 
e o nosso Senhor. Agradecemos-lhe por tudo o que Ele fez por nós e por aquilo que nos 
deu, e humildemente aceitamos o privilégio de sermos Seus mordomos. Amamo-Lo com 
tudo aquilo que somos. 
 
APELO: Pensemos em Jesus todos os dias como nosso Salvador e Senhor das nossas vidas. 
  
ORAÇÃO: Querido Jesus, nosso Salvador e Senhor, faz-nos agradecidos e humildes 
mordomos hoje e sempre. Amén. 

 

A oferta do próximo sábado destina-se à Divisão Sul Americana 

 

 

 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/mc/12/30+


 

UNIÃO PORTUGUESA DOS ADVENTISTAS DO SÉTIMO DIA 

29 DE JUNHO 
 
 

Oferta: 13º Sábado 

 

Divisão Sul-Americana 

A Divisão Sul-Americana supervisiona a obra da Igreja Adventista do Sétimo Dia na 
Argentina, na Bolívia, no Brasil, Chile, Equador, nas Ilhas Malvinas, no Paraguai, Peru e 
Uruguai, e ainda algumas ilhas nos Oceanos Atlântico e Pacífico. É uma região com mais 
de 340 milhões de pessoas, incluindo 2,48 milhões de Adventistas, o que dá uma 
proporção de um Adventista para cada 137 pessoas. 

Os projetos deste trimestre são “centros de influência”, que são locais usados pela Igreja 
Adventista do Sétimo Dia para criar laços com a comunidade. Três dos centros de 
influência, no Brasil e no Peru, ficam nas instalações de novas igrejas Adventistas. O 
quarto centro de influência é um centro comunitário que oferece aulas de inglês, de 
música e outras atividades direcionadas para as crianças e os adolescentes em Cusco, 
no Peru. O objetivo deste centro comunitário é abrir uma nova igreja em Cusco. 

 
APELO: As nossas ofertas irão influenciar e beneficiar milhares de pessoas, 
proporcionando-lhes a oportunidade de conhecer Jesus. Sejamos generosos nas nossas 
ofertas. 
 
ORAÇÃO: Pai, obrigado pela oportunidade que nos dás de contribuir para o 
desenvolvimento de projetos como este. Abençoa cada um deles para que muitas almas 
venham a beneficiar destes centros de influência. Ámen.  
 

 


