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UNIÃO PORTUGUESA DOS ADVENTISTAS DO SÉTIMO DIA 

7 DE ABRIL  

 

Oferta: Fundo Local, Nacional e Mundial 

EQUADOR —A família do Jordy tem sofrido muito, mas este menino de 12 anos sente-se 

abençoado. A sua mãe tem uma doença dolorosa que a impede de andar, e o seu pai perdeu o 

trabalho porque cuidar da esposa ocupa-lhe grande parte do seu tempo. “Quando não 

conseguimos resolver as coisas, entregamos as nossas preocupações a Deus e deixamos que 

seja Ele a resolver tudo. Eu sei que Ele não se esquecerá de nós”, diz ele.  

Jordy não gosta de pensar muito nos problemas da família. Ele quer falar sobre a forma como 

Deus os tem abençoado. Quando o pastor lhe pediu que pregasse na igreja, ele não tinha a 

certeza de que o conseguiria fazer. Mas, orou e Deus abençoou-o. “Isso mudou a minha vida!”, 

diz ele. Agora, o Jordy gosta muito de contar aos outros o que Deus pode fazer nas suas vidas. 

“Quero que todos saibam que Deus os ama e tem um plano para as suas vidas. Digo-lhes que 

são filhos de Deus; só que eles ainda não o sabem.” Jordy dedicou a sua vida a Deus e convida-

nos a fazer o mesmo. 

 

APELO: Quando permitimos que Deus controle totalmente a nossa vida, dar para a Sua causa 

passa a ser uma alegria. 

 

ORAÇÃO: Pai, dá-nos o espírito de confiança e alegria que o Jordy tem, para que vivamos para 

Ti. Abençoa aqueles que irão beneficiar das ofertas desta manhã. 

 

 
No próximo sábado será levantada uma oferta especial para a Missão Global 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNIÃO PORTUGUESA DOS ADVENTISTAS DO SÉTIMO DIA 

14 DE ABRIL  

 

 

Oferta Especial: Missão Global 

BULGÁRIA —A Antónia e a sua irmã Sílvia, que são de Sófia, na Bulgária, há muito que 

sonhavam estabelecer um lugar seguro onde pudessem ter contacto com as pessoas e fazer 

amigos para Jesus.  

Inspiradas pelas palavras de Jesus de sermos o sal da Terra, elas abriram o Café Sal na sua terra 

natal. É um estabelecimento que serve de café, bar de sumos e padaria, com uma livraria e uma 

biblioteca de livros cristãos e um local para eventos sociais. Há bonitos cartazes com textos 

bíblicos que encorajam e inspiram os clientes, enquanto uma equipa pastoral apresenta temas 

bíblicos, aulas de culinária e seminários sobre relacionamentos. 

 “Queremos seguir o exemplo de Jesus e misturarmo-nos com as pessoas, indo ao encontro das 

suas necessidades e só depois convidá-las a começar uma caminhada com Deus”, disse Sílvia. 

Classificado como um espaço declaradamente Cristão e amistoso, o Café Sal aparece nos 

principais sites de turismo como referência de alimentação vegetariana e vegana. É também a 

porta de acesso para que muitos clientes provem o Evangelho e fiquem sedentos por mais. 

 

APELO: Os Centros Urbanos de Influência, como este café, servem de plataforma para pôr em 

prática o método do ministério de Cristo.  

 

ORAÇÃO: Jesus, sabemos que todo o Céu sorri quando pomos em prática o método do Teu 

ministério. Inspira-nos a sermos generosos nas nossas ofertas para ajudarmos a criar mais 

Centros de Influência em todo o mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNIÃO PORTUGUESA DOS ADVENTISTAS DO SÉTIMO DIA 

5 DE MAIO  

 

Oferta: Fundo Local, Nacional e Mundial 

FIJI—A Mere criou um Clube da Bíblia para crianças, numa aldeia onde não vivia nenhum 

Adventista. O clube cresceu tanto que tiveram de se mudar para outro edifício maior. Susi 

frequentou o Clube da Bíblia até ao dia em que a avó não a deixou ir mais. Mas, a Susi conseguia 

sempre escapar às escondidas e ficava a ouvir através das janelas. 

Depois, a Mere deixou de poder ir à aldeia fazer as reuniões do Clube da Bíblia. 

Ela questionava-se sobre o que teria acontecido às crianças que ela tinha ensinado. Anos mais 

tarde, a Mere visitou a aldeia, que agora tem uma igreja Adventista. Ela ouviu uma jovem contar 

o seguinte: “Quando eu era criança, uma mulher criou um Clube da Bíblia para crianças. A minha 

avó não me deixava frequentar o clube, por isso eu ficava do lado de fora a ouvir. Lembrava-me 

do que esta mulher nos ensinou e quando os Adventistas vieram aqui fazer reuniões, eu aderi à 

igreja. Atualmente, o meu marido e os meus filhos são adventistas.” 

Depois da igreja, a Susi disse à Mere que a maioria das crianças do clube da Bíblia eram 

adventistas. A Mere ficou muito feliz quando se apercebeu que o seu clube da Bíblia tinha 

plantado muitas sementes que cresceram e deram uma bela colheita para Deus. 

 

APELO: Nunca sabemos como é que a vida de uma pessoa pode ser transformada através de 

algo que dizemos ou fazemos. Mas as nossas ofertas falam por nós às pessoas de todo o mundo.  

 

ORAÇÃO: Pai, faz chegar os Teus dízimos e ofertas àqueles que precisam de ouvir acerca do Teu 

amor. 

 

 

No próximo sábado será levantada uma oferta especial para a ADRA 

 

 

 

 

 



 

UNIÃO PORTUGUESA DOS ADVENTISTAS DO SÉTIMO DIA 

12 DE MAIO  

 

 

Oferta: Emergência ADRA EUD Combate à Pobreza 

 

QUÉNIA — A Cheporai e o marido têm três filhas pequenas e um bebé. Tal como todos os pais, 

eles querem o melhor para as suas filhas. Mas, ao contrário de muitos pais, eles não sabiam se 

poderiam alimentar hoje os seus filhos. Uma seca muito severa destruiu a horta que tinham e 

que lhes fornecia o seu alimento, bem como as vacas e cabras que eram o seu sustento.  

A Cheporai fala acerca da dor que qualquer mãe sentiria: “Dói-me imenso quando as crianças 

choram por comida. Sinto-me impotente. Não há nada pior do que não poder alimentar os 

nossos filhos.” 

A ADRA pôde ajudar a Cheporai e os seus pequeninos com um fornecimento alimentar de 

emergência, mas há milhões de pessoas na África Oriental que estão a passar fome e precisam 

de ajuda neste preciso momento. 

Tal como os desastres naturais a que a ADRA dá resposta, a fome pode destruir famílias e 

comunidades em pouco tempo, e os mais vulneráveis são sempre as crianças como os preciosos 

filhos da Cheporai.  

 

APELO: Hoje, temos a bênção de poder partilhar as nossas ofertas com a ADRA para a 

assistência em casos de catástrofe e fome. Muitos esperam para dar uma oferta quando 

acontece uma catástrofe ou quando já se estão a perder vidas devido à fome, mas hoje tem a 

oportunidade de impedir que se agrave ainda mais uma tragédia.  

 

ORAÇÃO: Querido Pai, hoje, colocamos os nossos olhos em Ti. És a nossa esperança nos 

momentos de aflição e a nossa força quando nos sentimos impotentes face aos desafios. 

 

 

 

 

 



 

UNIÃO PORTUGUESA DOS ADVENTISTAS DO SÉTIMO DIA 

2 DE JUNHO  

 

Oferta: Fundo Local, Nacional e Mundial 

ÍNDIA—A Maria trabalhava para uma mulher rica. Quando a Maria ficou a saber que o pastor 

que a tinha batizado estava a realizar reuniões na cidade, convidou a sua patroa a assistir. A 

mulher foi, e quando o evangelista fez um apelo para irem à frente, a mulher rica aceitou Jesus 

como seu Salvador. 

Ela disse para o evangelista: “Esta noite, aceito Jesus Cristo como meu Salvador, não por causa 

das palavras eloquentes que você disse, mas devido à influência da Maria, a minha fiel 

empregada. A sua vida está adornada por atos de bondade, altruísmo e amor pelos outros. 

Quando a minha filha morreu, a Maria consolou-me e leu promessas bíblicas que me deram 

esperança numa vida para além da morte. Foi a vida cristã e amável da Maria que me levou aos 

pés da cruz de Cristo.” A Maria é uma verdadeira evangelista, pois ela vive o evangelho. 

Quantas pessoas encontrariam Cristo aos pés da cruz se vivêssemos mais como esta humilde 

serva de Deus?  

 

APELO: O nosso amor por Deus reflete-se nas nossas ações e atitudes, incluindo na 
forma como voluntariamente ajudamos aqueles que precisam de conhecer Jesus.  
 

ORAÇÃO: Pai, amamos-Te e queremos servir-Te de todas as formas. Hoje, abençoa-nos à 

medida que abençoamos outros através da nossa generosidade.  

 

 

 

 

 

No próximo sábado será levantada uma oferta especial para as Escolas de Igreja 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNIÃO PORTUGUESA DOS ADVENTISTAS DO SÉTIMO DIA 

9 DE JUNHO 

  

Oferta: Escolas de Igreja  

 

 

“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.”- Educar para a Eternidade, p 59 

 

A ESCOLA É UM DOS PILARES FUNDAMENTAIS DA EDUCAÇÃO ADVENTISTA. Apoiar a 

Rede Escolar é contribuir para a Redenção, Restauração e Reconciliação das crianças e dos 

jovens estudantes. 

 

EDUCAÇÃO ADVENTISTA 

OLHAR 3D – A VERDADEIRA PERSPETIVA DA EDUCAÇÃO 

 

 

APELO: Contribuamos alegremente para as nossas escolas, pois a formação das nossas 
crianças é muito importante para a vida presente e futura.  
 

ORAÇÃO: Agradecemos-Te porque vivemos num país onde ainda existe liberdade e aonde as 

nossas crianças podem frequentar escolas que falam do amor de Jesus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNIÃO PORTUGUESA DOS ADVENTISTAS DO SÉTIMO DIA 

 

 

23 DE JUNHO (DO BOLETIM CG 7 DE ABRIL) 

 

Oferta: Fundo Local, Nacional e Mundial 

CHINA— O Pan vive nas montanhas do Sudoeste da China. Ele gosta muito de cantar. Um dia, 

ouviu cânticos que vinham de dentro de um edifício e parou para ouvir. Foi convidado a entrar 

e descobriu a Igreja Adventista. Os membros deram-lhe um hinário e alguns folhetos. 

Um dia, o Pan estava tão envolvido na leitura de um folheto que se esqueceu das suas ovelhas. 

Quando as procurou, elas tinham desaparecido! O Pan procurou-as enquanto via que se 

formavam nuvens carregadas de chuva. Então, lembrou-se que Deus sabe tudo – até mesmo 

onde estavam as suas ovelhas. Ajoelhou-se e orou. Quando abriu os olhos, o rebanho estava à 

sua volta. O Pan voltou à aldeia e contou a toda a gente o milagre de Deus. 

A fé de Pan em Deus cresceu, e batizou-se. Ele andou de aldeia em aldeia a estabelecer igrejas 

na casa das pessoas. Centenas de pessoas batizaram-se devido ao testemunho do Pan. 

Deus tem milhares de formas de chegar ao coração das pessoas que O buscam. No caso do Pan, 

foi o seu amor pela música. 

 

APELO: Deus poderia alcançar cada uma das pessoas na Terra, mas Ele quer envolver cada um 

de nós na Sua missão — Pelo Envolvimento Total dos Membros. Quando devolvemos fielmente 

o dízimo de Deus e damos ofertas de forma voluntária, ajudamos a levar a mensagem de Deus 

a cada uma das pessoas na Terra.  

 

ORAÇÃO: Meu Deus, obrigado porque nos dás um lugar no Teu campo missionário. Que estas 

ofertas possam ajudar a avançar a Tua obra. 

 

 

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

Norte Americana 

 



 

UNIÃO PORTUGUESA DOS ADVENTISTAS DO SÉTIMO DIA 

 

30 DE JUNHO 

 

  

Oferta de 13º Sábado – Divisão Norte Americana 

 

Este trimestre as nossas ofertas irão ajudar três projetos na Divisão Norte-americana. Para 

além dos Estados Unidos e do Canadá, esta Divisão inclui territórios insulares como é o caso das 

Bermudas, Guam, Palau e as Ilhas Marshall. Nesta região do mundo há cerca de 360 milhões de 

pessoas, incluindo 1,2 milhões de Adventistas. Isso representa um rácio de um Adventista para 

cada 300 pessoas. A obra é imensa e os desafios também são muitos. 

Com as nossas ofertas temos a oportunidade de ajudar três projetos educativos: um no estado 

do Arizona, outro na província de Alberta, no Canadá e ainda outro na Ilha Ebeye, que faz parte 

das Ilhas Marshall. 

No Arizona, os fundos ajudarão a construir um novo ginásio e refeitório na escola adventista de 

Holbrook para os nativos norte-americanos. No Canadá, a escola Mamawi Atosketan, 

destinada aos nativos locais, irá receber fundos para expandir o seu programa educativo, em 

particular para os alunos do ensino secundário. Na Ilha Ebeye, a escola adventista local irá fazer 

obras urgentes no seu edifício de três andares, que se encontra bastante degradado. 

A educação adventista é um plano de origem divina. Ao ajudarmos as nossas escolas, estamos 

a fomentar o desenvolvimento integral de milhares de jovens. 

 

APELO: Deus trabalha ativamente nas nossas escolas em todo o mundo através dos seus 

professores, que dão o seu melhor para que os seus alunos aprendam também a amar Jesus. 

Sejamos generosos nas nossas ofertas para que mais jovens possam ter acesso a uma educação 

adventista de qualidade. 

 

ORAÇÃO: Pai, obrigado porque nos confias a responsabilidade de levar a mensagem de 

redenção a todo o mundo. Abençoa os nossos esforços e as nossas ofertas, para que possam 

ajudar a terminar a obra nesta Terra.  


