
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4º Trimestre de 2017 

 

 

 

 



7 DE OUTUBRO DE 2017 

 

OFERTA: FUNDOS DA IGREJA LOCAL, NACIONAL E MUNDIAL 

 

Filipenses 2:15: “…Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, 

inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual 

resplandeceis como astros no mundo.” 

Um comportamento honesto é uma questão de fé. Cada decisão honesta que tomamos 

fortalece a nossa fé no Deus vivo; também nos ajuda a crescer através de um 

relacionamento mais íntimo com Cristo e a manter a nossa credibilidade quando 

evangelizamos. 

Robert Adams trabalhava no ramo de equipamento usado e estava a tentar vender 

um equipamento especializado muito caro. O fluxo financeiro estava extremamente 

apertado. Por fim, um comprador interessado decidiu comprá-lo, mas no último minuto 

disse: “Eu compro-o, mas com uma condição — que você não declare o preço total 

da venda para que eu não tenha de pagar todos os impostos.” 

Embora se tenha sentido tentado a ceder ao pedido, Adams respondeu: “Lamento, não 

vou fazer isso porque Jesus Cristo é o meu Senhor.”  

Ellen G. White diz: “O povo refletirá em grande medida o espírito manifestado pelos 

dirigentes.” (Serviço Cristão, p. 177). 

APELO: Sejamos honestos em todos os nossos procedimentos e fiéis na nossa 

mordomia, para que possamos ser um exemplo para os outros.  

ORAÇÃO: Senhor ajuda-nos hoje a sermos honestos ao devolvermos fielmente o Teu 

dízimo e ao darmos de livre vontade as nossas ofertas. Ámen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 DE OUTUBRO DE 2017 

 

OFERTA ESPECIAL PARA A REVISTA ADVENTISTA  

 

A Revista Adventista é o órgão oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Esta revista 

foi fundada por Tiago e Ellen White em julho de 1849 com o nome de The Present Truth 

e, alguns anos mais tarde, passou a chamar-se Second Advent Review and Sabbath 

Herald e em 1978 o seu nome passa a ser Adventist Review. É através dela que são 

veiculadas as informações oficiais, as notícias relevantes e as doutrinas adventistas são 

transmitidas com credibilidade a cada membro de igreja.   

A sua contribuição desta manhã irá permitir que este órgão oficial da Igreja Adventista 

em Portugal possa continuar a ser um canal de Deus entre os adventistas e não só, 

contamos igualmente com a sua colaboração enquanto assinante desta revista. Não 

deixe de a subscrever.   

 APELO: Certamente que os nossos corações se sentem gratos a Deus pela direção que 

Ele tem dado à Sua igreja e pela maneira sábia como conduz todo o seu trabalho. Nesta 

manhã estamos certos que podemos contar com o seu contributo para que a nossa 

Revista continue fazendo o seu trabalho no seio das nossas igrejas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 DE NOVEMBRO DE 2017  

 

OFERTA: FUNDOS DA IGREJA LOCAL, NACIONAL E MUNDIAL 

 

Levítico 10:1, 2: “E os filhos de Aarão, Nadabe e Abiú, tomaram cada um o seu 

incensário, e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo 

estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante 

do Senhor e os consumiu; e morreram perante o Senhor.” 

Quando não conseguimos fazer a distinção entre o que é Sagrado e o que é comum, 

ou quando não seguimos os requisitos do Senhor tal como Ele os especificou, 

estamos a trazer julgamento sobre nós mesmos. 

Nadabe e Abiú pensaram para si mesmos que não haveria problema em substituir o 

sagrado pelo comum, já que os dois eram fogo.  

Ellen G. White em Conselhos Sobre Mordomia, p. 205, diz: “Os homens estão a repetir 

o pecado de Nadabe e Abiú. Usam no serviço de Deus fogo comum, em vez de fogo 

sagrado. O Senhor não aceita tais ofertas.” 

Respeitemos as orientações que temos nas Escrituras em relação à forma como Deus 

diz que podemos apoiar a Sua obra. Estudemos isso até que o compreendamos e 

estejamos dispostos a aceitar o privilégio de ser parceiros com Deus nesta obra sagrada 

com os nossos meios e esforços. 

APELO: Não racionalizemos os requisitos de Deus, mesmo nas questões dos dízimos e 

das ofertas.  

ORAÇÃO: Querido Deus ajuda-nos a diferenciar o que é sagrado e o que é comum e a 

seguir reverentemente as Tuas instruções. Ámen. 

 

 

 

 



11 DE NOVEMBRO DE 2017  

 

APELO ESPECIAL: SACRIFÍCIO ANUAL (MISSÃO GLOBAL)  

 

OFERTA: SEMANA DE ORAÇÃO E SACRIFÍCIO 

 

II Coríntios 9:2: “Porque bem sei a prontidão do vosso ânimo, da qual me glorio de vós 

para com os macedónios, que a Acaia está pronta, desde o ano passado, e o vosso 

zelo tem estimulado muitos.” 

Desde 1990 que a Oferta Anual de Sacrifício tem possibilitado que os pioneiros da 

Missão Global tenham estabelecido mais de 13 000 novas congregações, no mundo, 

em áreas que ainda não tinham sido alcançadas.  

A Missão Global, o braço direito da Igreja na linha da frente, usa uma abordagem 

holística para alcançar as pessoas. Os pioneiros da Missão Global trabalham no seio 

da sua própria cultura, compreendem a comunidade e falam a língua local. Eles ajudam 

as pessoas nas suas necessidades básicas, tais como comida, água e abrigo, ou 

assistência médica e educação. Sempre que podem, partilham lições da Bíblia.  

O seu apoio financeiro faz com que seja possível que os obreiros adventistas nas 

“linhas da frente” ofereçam esperança e segurança àquelas que vivem com medo e 

desespero. Cada bocadinho fará uma grande diferença para alguém que ainda está 

à espera de ouvir falar de Jesus.  

APELO: Seja o mais generoso possível nas suas ofertas e tornar-se-á um parceiro da 

obra missionária na linha da frente da Igreja de Deus através da Oferta Anual de 

Sacrifício.  

ORAÇÃO: Querido Senhor, que possamos seguir o exemplo dos Cristãos da Igreja 

primitiva e dar em espírito de sacrifício para apoiar a missão evangélica. Ámen. 

 

 

 



 

25 DE NOVEMBRO DE 2017 

 

 

OFERTA: FUNDOS DA IGREJA LOCAL, NACIONAL E MUNDIAL 

 

Marcos 12:41-43: “E, estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, 

observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro; e muitos 

ricos deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou duas pequenas moedas, 

que valiam meio centavo. E, chamando os seus discípulos, disse-lhes: Em verdade 

vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do 

tesouro.” 

Esta pobre viúva deu tudo o que lhe restava para viver. Ela amava tanto o Senhor que 

em vez de satisfazer a sua necessidade humana, ela desejou ver a obra do Senhor 

avançar. Jesus não tentou impedi-la de dar por ela ser pobre! Ele sabia que dar traz 

por si só bênçãos ao doador. 

Apesar de a quantia de dinheiro que ela depositou ser apenas uma parte de um cêntimo, 

fez mais do que os ostentosos doadores ricos que depositaram sacos de dinheiro para 

que todos os vissem. 

APELO: Hoje, ao devolvermos o dízimo de Deus e ao darmos as nossas ofertas 

voluntárias, recordemos que aos olhos do Céu, o que conta não é o tamanho da oferta, 

mas o motivo que a suscita. O Céu está interessado apenas na quantidade de amor e 

dedicação que a oferta representa, não no seu valor monetário. (Ver The SDA Bible 

Commentary, vol. 5, p. 649.) 

Na próxima semana será levantada uma oferta especial para a construção e 

adaptação de novas espaços de culto. 

ORAÇÃO: Nosso Pai celestial ajuda-nos a devolver o Teu dízimo e a dar as nossas 

ofertas voluntárias suscitadas pelo Teu amor. Ámen. 

 

 

 

 



 

2 DE DEZEMBRO DE 2017 

 

OFERTA: GRATIDÃO E LOUVOR – NOVOS ESPAÇOS DE CULTO 

 

I Coríntios 1: 2 – “À igreja que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, 

chamados Santos, com todos os que em todo o lugar invocam o nome do Senhor Jesus 

Cristo, Senhor deles e nosso.” 

 

Uma igreja, mais do que um edifício, é constituída pelo conjunto de crentes santificados 

por crerem no sacrifício de Jesus, unindo-se ao grande corpo que é a Igreja Mundial 

no louvor e gratidão por tão grande salvação. Mas é importante que esse conjunto de 

crentes possa ter um espaço para o poder fazer. 

 

Ellen White a esse propósito escreve: “Ao se despertar um qualquer interesse numa 

vila ou cidade, esse interesse deve ser apoiado. Os lugares devem ser completamente 

trabalhados, até que se erga uma humilde casa de culto como sinal, como monumento 

do Sábado de Deus” (Testemunhos V.6:100). 

 

Graças ao apoio de toda a Igreja Nacional, durante o ano de 2017 foi possível concluir 

a adaptação da sala de culto de Torres Vedras e iniciou-se as obras de restauro da 

igreja da Horta nos Açores. 

No momento em que redigimos este apelo está em fase de conclusão a construção da 

igreja das Caldas da Rainha. 

 

Durante o ano de 2018 contamos concluir as obras de restauro da igreja da Horta, e 

com a ajuda e contribuição de todos poder iniciar novos projetos. 

 

APELO: Convidamo-lo a devolver neste momento o seu dízimo e que o Senhor coloque 

no seu coração, apoiar a construção e adaptação de novos espaços de culto como 

monumentos ao Sábado do Senhor. 

 

ORAÇÃO: Senhor vem abençoar as mãos do Teu povo ao contribuir esta manhã para o 

avanço da Tua causa. 

 



23 DE DEZEMBRO DE 2017 

 

OFERTA: FUNDOS DA IGREJA LOCAL, NACIONAL E MUNDIAL 

 

Diz-se que quando Henry Crowell era menino ele contraiu tuberculose e não pôde ir à 

escola; por isso, passou sete anos a trabalhar arduamente ao ar livre para recuperar a 

sua saúde. Foi então que comprou um pequeno negócio chamado Quaker Mill, no Ohio, 

nos Estados Unidos da América. 

Algum tempo antes de Crowell ter comprado o Quaker Mill, ouviu um sermão de Dwight 

Moody que o impressionou profundamente. Ele entregou a sua vida a Cristo e orou: 

“Não posso ser pregador, mas posso ser um bom empresário. Meu Deus, se me 

permitires ganhar dinheiro, irei usá-lo para o Teu serviço.” 

E, por isso, desde o início do seu empreendimento comercial, Crowell dedicou 10 por 

cento dos seus lucros à obra de Deus. O Senhor abençoou o negócio deste homem, e 

as ofertas de Crowell também se multiplicaram. Durante mais de 40 anos, o fundador 

da Quaker Oats deu 60 a 70 por cento dos seus rendimentos a causas cristãs 

(www.nairaland.com/1456683/successs-stories-tithers-add-, accessed 8/29/16). 

Ao referir-se às promessas de Malaquias 3:10, Ellen G. White em Conselhos Sobre 

Mordomia, p. 77, diz: “O Senhor fez um concerto especial com o homem, de que se 

eles separassem regularmente a parte destinada ao avanço do reino de Cristo, Ele os 

abençoaria abundantemente, de tal modo que não haveria mais lugar para receber as 

Suas dádivas.” 

APELO: Honremos o concerto de Deus connosco ao Lhe devolver um dízimo honesto e 

ao dar-Lhe as nossas melhores ofertas. 

ORAÇÃO: Senhor, obrigado por nos lembrares que a verdadeira prosperidade depende 

do nosso concerto que temos Contigo. Ámen. 

 

 

 

 

 

 



30 DE DEZEMBRO DE 2017 

 

OFERTA 13º SÁBADO: PARA A DIVISÃO EURO ASIÁTICA 

 

Este é o último 13º Sábado de 2017, é tempo de terminar e de recomeçar, tempo de 

refletir e de ter esperança.  

Ao ponderar sobre aquilo que o Senhor fez, durante este ano, em nosso favor, torna-se, 

por vezes, difícil imaginar que cada pessoa, por si só, tenha marcado uma diferença real 

no avanço da obra do Senhor nesta Terra. 

Esta manhã vamos continuar a marcar essa diferença, sendo caridosos no apoio aos 

projetos do 13º Sábado. Contamos com a sua generosidade para ajudar a Divisão Euro-

Asiática a concretizar os projetos que ao longo do trimestre fomos conhecendo e que 

ajudarão a proporcionar melhores condições para o trabalho que está a ser 

desenvolvido nesta zona do globo. Vamos relembrar todos os projetos que irão 

beneficiar da nossa ajuda: a construção de um edifício multiusos para retiros, em 

Rezina, Moldávia; um programa de Orientação através do desporto para crianças e 

adolescentes, em Oushonbe, Tajiquistão; a construção de um complexo desportivo 

multiusos na Escola Cristã Heritage, em Takmok, Quirguistão; a construção de um 

Centro de Evangelismo Serve and Shine, em Rostov-on-Don, Rússia; um centro 

evangelístico de influência Gospel Harbor, em Vladivostok Rússia; e um projeto para 

Crianças: um centro pré-escolar em Pavlodor, Cazaquistão. 

APELO: Sejamos o suporte dos nossos irmãos que vivem nesta região do globo, 

apoiando-os, não só com as nossas oferta mas, também através das nossas orações. 

ORAÇÃO: Senhor, obrigado por que sensibilizas todos os teus filhos a colaborarem 

nestes projetos da tua Obra a fim de que tua mensagem seja espalhada nesta região 

do mundo. Ámen. 
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