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UNIÃO PORTUGUESA DOS ADVENTISTAS DO SÉTIMO DIA 

13 DE JANEIRO 

 

 

Oferta: Fundo Local, Nacional e Internacional 

 

Salmo 8:6: “Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos; tudo puseste 

debaixo dos seus pés.” 

Como mordomos, a nossa responsabilidade envolve o cuidado e a gestão de toda a nossa vida 

e da Terra que Deus criou. Devemos cuidar bem e fazer bom uso do templo do nosso corpo, do 

tempo, das capacidades e posses para glória de Deus e para o avanço da obra do Senhor.  

Ellen G. White faz uma declaração solene em Testemunhos Para a Igreja, vol. 4, p. 475: 

“Quando despertarem e apresentarem as vossas orações, a sua riqueza e todas as tuas 

energias e recursos aos pés de Jesus, a causa da verdade triunfará.” 

O Senhor conduziu-nos de forma segura ao longo de mais um ano. Estamos gratos pelas Suas 

misericórdias. Sabemos que estamos um ano mais perto da Sua vinda, e cremos que Jesus virá 

em breve. Contudo, é-nos dito que Ele apenas virá quando este Evangelho chegar a todo o 

mundo. Façamos como o Espírito de Profecia nos incentiva e depositemos as nossas orações, 

riqueza, energias e recursos aos pés de Jesus, para que se possa terminar a Sua obra e Ele 

venha. 

APELO: Ao iniciarmos o ano de 2018, decidamos ser bons mordomos de Jesus em todos os 

aspetos, à medida que aguardamos ansiosamente a vinda do nosso Senhor e Salvador. 

No próximo sábado será levantada uma oferta especial para a Revista Consciência e Liberdade 

 

ORAÇÃO: Obrigada Senhor pela proteção durante o ano que terminou. Ajuda-nos a sermos 

bons mordomos para que a verdade possa triunfar e o milagre da transformação se opere em 

nossas vidas.  

No próximo sábado será levantada uma oferta especial para a Revista Consciência e Liberdade 



 

UNIÃO PORTUGUESA DOS ADVENTISTAS DO SÉTIMO DIA 

20 DE JANEIRO  

 

 

Oferta Especial: Revista Consciência e Liberdade 

A Associação Internacional para a Defesa da Liberdade Religiosa é uma ONG, nascida em 1946, 

apoiada pela Igreja Adventista do Sétimo Dia e reconhecida pelas Nações Unidas. 

A sua tarefa é defender e promover os princípios de liberdade religiosa, fundamentais na 

mensagem adventista.  

Um dos meios para o fazer é a publicação e distribuição da revista Consciência e Liberdade, o 

seu órgão oficial, que é traduzido para Português e enviado anualmente para centenas de 

personalidades e autoridades oficiais. 

APELO: A sua oferta é um valioso contributo para que estas páginas cumpram a sua função. 

Elas defendem a sua e a nossa liberdade. 

ORAÇÃO: Senhor agradecemos-Te pela Tua sabedoria e pela maneira como tens conduzido a 

Tua Igreja. Abençoa todas as personalidades e autoridades que têm acesso a esta revista para 

que o Teu Espírito toque os seus corações.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNIÃO PORTUGUESA DOS ADVENTISTAS DO SÉTIMO DIA 

10 DE FEVEREIRO 

 

Oferta: Fundo 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. 

 

No próximo sábado será levantada uma oferta especial para a Rádio Mundial Adventista 

 



 

UNIÃO PORTUGUESA DOS ADVENTISTAS DO SÉTIMO DIA 

17 DE FEVEREIRO  

Oferta Especial: Rádio Mundial Adventista 

REGIÃO ANÓMIMA – É perigoso enviar um missionário para algumas regiões do mundo, ou até 

mesmo tornar-se cristão. Em alguns lugares, os meios de comunicação são muito precários ou 

quase inexistentes, mas a rádio ou a internet podem ser os únicos meios de levar às pessoas 

destas regiões o evangelho.  

A Rádio Mundial Adventista recebeu um e-mail do Amin, um jovem de 19 anos que vive numa 

destas regiões. O Amin pediu uma Bíblia para que pudesse aprender sobre Jesus. A AWR 

enviou-lhe um link da internet onde pode aceder à Bíblia na sua língua. Umas semanas mais 

tarde, o Amin respondeu: “Leio todos os dias a Bíblia. Aceitei Jesus como meu Salvador.”  

Dois meses mais tarde, o Amin enviou outro e-mail dizendo que a sua família tinha tomado 

conhecimento da sua nova fé. “O meu pai tirou-me o computador e ameaçou-me se eu seguisse 

Jesus. A polícia ameaçou-me e chamou-me terrorista por seguir Jesus. Posso ser preso muito 

em breve. Orem por mim. Eu amo Jesus e estou pronto para morrer por Ele.”  

Essa foi a última mensagem que o Amin enviou. Só Deus sabe o que lhe terá acontecido.  

APELO: A Rádio Mundial Adventista, um dos ministérios multimédia da Igreja, continua a fazer 

brilhar a luz da verdade nos lugares mais sombrios ao redor do mundo. A sua mordomia fiel 

também beneficia estes ministérios. 

ORAÇÃO: Pai, nem sempre sabemos os sacrifícios que os crentes fazem por causa da sua fé. 

Abençoa-os ao partilharem a sua fé, e abençoa-nos ao darmos as nossas ofertas para apoiar a 

Tua obra em todo o mundo.  

 

 



 

UNIÃO PORTUGUESA DOS ADVENTISTAS DO SÉTIMO DIA 

17 DE MARÇO  

Oferta: Fundo Local, Nacional e Mundial 

NIGÉRIA—Moussah trabalhava para o governo, e a sua esposa era professora; mas há várias 

semanas que não recebiam salário. A esposa de Moussah tinha acabado de dar à luz um 

menino, e Moussah queria dar a Deus uma oferta de gratidão no Sábado. Mas, ele tinha apenas 

algumas moedas. Deu as moedas aos seus filhos para eles darem como oferta, mas sentiu-se 

triste porque não tinha nenhuma oferta de gratidão para dar a Deus.  

Um diácono tocou-lhe no ombro. “Há um homem lá fora que quer falar contigo,” disse o 

diácono. Moussah seguiu o diácono até lá fora e reconheceu o homem. Mas, porque é que ele 

estava na igreja? Ele não era Adventista. Moussah cumprimentou o homem, e caminharam um 

pouco. Depois, o homem tirou algumas notas e deu-as ao Moussah chocado. “Eu não me 

esqueci que te devia isto,” disse o homem. Mas Moussah tinha-se esquecido. Ele agradeceu ao 

homem e voltou rapidamente para a igreja.  

O Moussah retirou o dízimo do dinheiro que o homem lhe tinha dado, e depois tirou mais 

algumas notas para uma oferta de gratidão.  

As coisas melhoraram depois disso, mas Moussah nunca esquecerá a forma como Deus 

providenciou uma oferta na hora certa.  

 
APELO: Dar uma oferta é sempre uma bênção.  
 

ORAÇÃO: Pai, nunca deixas de nos surpreender. Abençoa os Teus dízimos e as nossas ofertas 

hoje e os propósitos a que se destinam. 

 

No próximo sábado será levantada uma oferta especial para o Serviço Voluntário Adventista 

 



 

UNIÃO PORTUGUESA DOS ADVENTISTAS DO SÉTIMO DIA 

24 DE MARÇO 

Oferta Especial: SVA (Serviço Voluntário Adventista) 

AZERBEIJÃO - Ana chorava em silêncio no autocarro que a conduzia até ao cemitério da cidade. 

Uma mulher que estava sentada perto dela sussurrou-lhe algumas palavras de consolo: “Há 

esperança, mesmo na morte”, disse ela. “Jesus virá novamente”. A mulher deu à Ana um cartão 

com um endereço e falou-lhe de uma igreja que ela poderia visitar para aprender mais. Ana 

nunca tinha entrado numa igreja cristã, mas ela e a filha Gunel, decidiram visitar a igreja. À 

porta, hesitaram, mas um diácono da igreja cumprimentou-as calorosamente.  

Depois do culto, Ana descreveu a mulher que tinha conhecido no autocarro, mas ninguém a 

identificou. “Talvez você tenha conhecido um anjo”, disse o pastor.  

Ana e Gunel começaram a estudar a Bíblia com o pastor, e a seu tempo, batizaram-se na Igreja 

Adventista. Agora têm um pequeno grupo em sua casa. As suas vidas transformaram-se 

através de uma mulher que a consolou e lhe indicou o local onde poderia encontrar ajuda.  

APELO: Deus tem milhares de maneiras de atrair as pessoas para Si, incluindo palavras 

sussurradas. Devolver fielmente o dízimo a Deus e dar as nossas ofertas é uma forma de apoiar 

o evangelismo de várias formas.  

ORAÇÃO: Pai abençoa-nos ao nos tornarmos canais dos Teus dons e do Teu amor. Que 

possamos chegar àqueles que precisam de Te conhecer. 

No próximo sábado será levantada uma oferta especial do 13º Sábado, eta oferta destina-se à 

Divisão Interamericana 

 

 



 

UNIÃO PORTUGUESA DOS ADVENTISTAS DO SÉTIMO DIA 

31 DE MARÇO 

Oferta: 13º Sábado Divisão Interamericana 

Este trimestre aprendemos sobre aquilo que se passa na Divisão Interamericana (IAD), é um 

campo ativo e em franco crescimento. Esta divisão da Igreja mundial é composta pelos países 

da América Central, os quatro países mais setentrionais da América do Sul e pelas Ilhas das 

Caraíbas.  

Existem quase 12 000 igrejas Adventistas do Sétimo Dia na IAD, com 3 714 790 membros. Com 

uma população de 284 351 000 habitantes, a proporção é de um Adventista para cada 76 

habitantes. Este trimestre conhecemos experiências da linda região do Belize, situado no 

Litoral Nordeste e da bela Ilha da Jamaica. No Belize, onde mais de 70% dos membros da Igreja 

são jovens, o evangelismo lidera a lista de prioridades. Todavia, existem poucos auditórios de 

grande dimensão neste pequeno país. Um dos projetos da Oferta do Décimo Terceiro Sábado 

será a construção de um auditório num terreno localizado em Belmopan, a cidade capital. O 

outro projeto a desenvolver no Belize está relacionado com um parque de campismo para os 

jovens, que poderá ser utilizado para atividades de recreação e para formação evangelística. Na 

Jamaica, os membros têm ministrado e restaurado a dignidade de algumas das pessoas mais 

carentes de Kingston, através da Estalagem Bom Samaritano. O projeto da Oferta do Décimo 

Terceiro Sábado visa a ampliação da Estalagem para instalação de uma clínica de saúde e bem-

estar materno e de uma clínica dentária.  

APELO: Que o Senhor possa abençoar e inspirar cada um a dar liberalmente para apoiarmos os 

nossos irmãos e irmãs na sua missão de alcançarem almas na Divisão Interamericana.  

ORAÇÃO: Senhor que o Teu amor possa atingir todos os teus filhos a fim de que cada um 

cumpra a sua missão e como ouvimos durante este trimestre muito mais pessoas possam ser 

ajudadas e possam entregar as suas vidas a Ti.  

 

 


