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UNIÃO PORTUGUESA DOS ADVENTISTAS DO SÉTIMO DIA 

 

7 DE JULHO 

 

Oferta: Fundo Local, Nacional e Mundial 

 

MADAGASCAR - “Deus é mais poderoso do que os espíritos”. Ravel olhou para o jovem 

homem de aspeto duvidoso. Ravel esteve ao serviço de um grande espírito durante 

mais de cinquenta anos. Ele utilizava os seus poderes para o bem e pensava que eles 

provinham de Deus. 

 

Ravel assistiu às conferências evangelísticas. Ele queria aprender, por ele próprio, de 

onde é que vinham os seus poderes. Rapidamente ficou convencido de que os seus 

poderes não eram de Deus. Com a ajuda do pastor, Ravel orou a Deus para que 

mandasse embora os espíritos do demónio, e em seguida, convidou o Espírito Santo a 

entrar em sua casa e a abençoá-lo.  

 

Rapidamente a notícia de que Ravel tinha deixado os espíritos e se tinha tornado 

Adventista espalhou-se. A partir desse dia, Ravel só serviu a Deus. Ele orou para que 

Deus utilizasse o tempo que ele tinha desperdiçado para tirar todas as pessoas que se 

encontram nas trevas para a luz.  

 

APELO: Os dízimos e as nossas ofertas ajudam a levar a luz onde existem pessoas em 

trevas ao redor do mundo. Que quantidade de luz estás disposto a levar àqueles que 

ainda vivem em trevas?  

 

ORAÇÃO: Pai entregamos-Te as nossas vidas e os nossos bens para que os utilizes a fim 

de levar a luz a muitas pessoas. 

 
No próximo sábado será levantada uma oferta especial para a ADRA Portugal 

 



 

UNIÃO PORTUGUESA DOS ADVENTISTAS DO SÉTIMO DIA 

 

 

14 DE JULHO 

 

Oferta: ADRA-Portugal 

O serviço social-humanitário adventista organizado teve lugar quando a Igreja 

Adventista do Sétimo Dia, através de uma reunião do Conselho da Conferência Geral 

no Outono de 1916, tentou encontrar uma solução para que os adventistas convocados 

para a Primeira Guerra Mundial servissem como não combatentes na frente de batalha 

permitindo aos jovens da igreja de prestar serviço militar em unidades médicas. 

A iniciativa da denominação de apoiar os serviços de assistência médica, consistiu em 

treinar socorristas, fornecer serviços de capelania pastoral  e construção de instalações 

de apoio aos voluntários adventistas na Europa.  

A experiência dos adventistas americanos, durante a Primeira Guerra Mundial, ensinou-

lhes lições que estiveram na base da resposta da igreja durante a Segunda Guerra 

Mundial, na Guerra da Coreia e na Guerra do Vietname.  

 

APELO: Sejamos solidários com os projetos desta ONG pois eles levam paz, amor 

àqueles que passam por grandes desafios. 

 

ORAÇÃO: Obrigado bondoso Deus por ajudares homens e mulheres a desenvolverem 

projetos em prol dos mais desfavorecidos e daqueles que passam pelos desafios da 

guerra, de catástrofes, dando-lhes a certeza de que estás ao leme de suas vidas. 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Primeira_Guerra_Mundial
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=N%C3%A3o-combatente&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Servi%C3%A7o_militar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Socorrista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Capelania
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pastor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Europa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Guerra_da_Cor%C3%A9ia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Guerra_do_Vietn%C3%A3


 

UNIÃO PORTUGUESA DOS ADVENTISTAS DO SÉTIMO DIA 

 

 

21 DE JULHO 

 

Oferta: Fundo Local, Nacional e Mundial 

  

BÉLGICA – Paulo gosta de ir às reuniões dos Tições, mas o seu pai recusa-se a entrar 

numa Igreja, então era o seu tio que o levava. A mãe de Paulo começou a acompanhá-

lo para ver o que é que ele estava a aprender. Ela elogiou os líderes pelos valores que 

estavam a ensinar ao seu filho. 

A mãe do Paulo não pode assistir ao programa de investiduras, então, pediu ao seu 

esposo que o fizesse. Apesar da sua promessa de nunca entrar numa Igreja, o pai do 

Paulo assistiu ao programa de investiduras. Ficou impressionado com aquilo que as 

crianças estavam a aprender e começou a levar o Paulo aos Tições. Quando a sua 

esposa pediu para ter estudos bíblicos, ele não se opôs. 

O pai de Paulo disse aos líderes adventistas: “Continuo a não acreditar, mas aquilo que 

vocês ensinam a estas crianças é uma coisa muito boa.”  

 

APELO: Deus trabalha no coração dos pais através das vidas de seus filhos e dos 

programas, tais como os Tições e Desbravadores. As nossas ofertas ajudam a tornar 

isso possível.  

 

ORAÇÃO: Pai, obrigado por nos mostrares como é que Tu podes alcançar pessoas 

através das nossas crianças. Abençoa estas ofertas e aqueles que delas irão beneficiar.  

 

 
No próximo sábado será levantada uma oferta especial para a Sociedade Bíblica. 

 

 

 

 

 

 



 

UNIÃO PORTUGUESA DOS ADVENTISTAS DO SÉTIMO DIA 

 

 

28 JULHO 

 

Oferta Especial: Sociedade Bíblica 

Mary Jones morava no País de Gales e sempre quis ter uma Bíblia. Naquele tempo, 

início do século 19, as Bíblias eram difíceis de encontrar e eram caras. Durante anos, 

Mary Jones juntou dinheiro e, quando completou 15 anos, chegou à conclusão de que 

as suas economias já davam para comprar uma Bíblia. Ela viajou uns 30 quilômetros, 

até uma cidade vizinha, onde um pastor tinha Bíblias para vender. Quando lá chegou, 

o pastor informou-a de que todas as cópias que ele tinha em casa já tinham sido 

vendidas ou prometidas a outras pessoas. Mary Jones ficou muito triste e pediu licença 

para contar a sua história. No final, o Pr. Thomas Charles, comovido, decidiu que uma 

daquelas Bíblias tinha de ser daquela menina. Mas o pastor fez mais. Falou com outras 

pessoas, dizendo que uma história daquelas não se poderia repetir. Assim, alguns 

meses depois, um grupo de 400 pessoas reuniu-se em Londres e organizou uma 

sociedade com a finalidade de traduzir, imprimir e distribuir a Bíblia naquele país. 

 

APELO: Que nos deixemos tocar pelo Espírito Santo a fim de que possamos colaborar 

com esta Sociedade a fim de muitas pessoas possam adquirir uma Bíblia e descobrirem 

a maravilhosa história de amor do nosso Deus. 

 

ORAÇÃO: Agradecemos-Te porque podemos ter uma Bíblia em nossas casas e nem 

pensamos naqueles que gostariam de a possuir e não têm como. Ajuda-nos a 

deixarmo-nos premiar pelo teu amor a fim de que possamos contribuir para que muitas 

mais crianças tenham sede de estudar este livro maravilhoso. 

 

 

 



 

UNIÃO PORTUGUESA DOS ADVENTISTAS DO SÉTIMO DIA 

 

 

1 DE SETEMBRO  

 

Oferta: Fundo Local, Nacional e Mundial 

 

HONDURAS - Júlia Rodrigues agradeceu à sua amiga Tina pela Revista Sinais dos 

Tempos que esta lhe tinha oferecido. Júlia não sabia ler mas, pediu ao seu marido que 

lê-se para ela e ele aceitou. Tina visitou o casal e leu-lhes a Bíblia. Eles e a filha foram 

batizados. Eram os únicos adventistas na aldeia. 

Júlia decorava as lições da Bíblia e andou de porta a porta à procura de pessoas que 

estivessem interessadas em estudar a Bíblia. No devido tempo, 30 pessoas, que tinham 

estudado a Bíblia com ela, batizaram-se.  

Júlia continua a subir os trilhos da montanha à procura daqueles que precisam 

responder ao chamado de Deus. Ela continua sem saber ler, mas convida as pessoas a 

acompanharem nas suas bíblias os textos e guia-os através das verdades que ela ama.  

Através das suas persistentes orações e de trabalho árduo, a Igreja da Júlia, na aldeia, 

continua a crescer. 

 

APELO: Ajuda-nos a dar para pessoas como a Júlia possam continuar a encontrar Jesus.  

 

ORAÇÃO: Pai dá-nos o desejo de partilhar a Tua mensagem como a Júlia faz. Ajuda-nos 

a sermos generosos com o nosso tempo e os nossos fundos, a fim de que outros possam 

conhecer as verdades que conhecemos e amamos.  

 

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

 

 

 

 



 

UNIÃO PORTUGUESA DOS ADVENTISTAS DO SÉTIMO DIA 

 

8 SETEMBRO  

 

Oferta Especial: Missão Global 

 

OPORTUNIDADES INVULGARES- Após uma enorme campanha evangelística 

nacional no Ruanda, mais de 110 000 pessoas responderam à mensagem do amor de 

Deus ao serem batizadas. Esta resposta inédita, deixou os líderes da Igreja com um 

problema assustador: eles não tinham igrejas suficientes para receber os novos crentes 

nem dinheiro suficiente para fazer face às necessidades. Se não conseguissem dar 

resposta a esta necessidade urgente, muitos novos crentes poderiam voltar aos seus 

antigos modos de vida.  

Quando Deus nos apresenta oportunidades missionárias inesperadas, como a resposta 

inédita do Ruanda ao Evangelho, a Igreja tem de atuar rapidamente para dar resposta 

à necessidade. O Fundo das Oportunidades Invulgares foi estabelecido para responder 

rapidamente a estas oportunidades únicas. Apenas um mês após o fim das reuniões, 

começaram as obras de 1000 novas igrejas — mas, são necessárias muitas mais!  

APELO: Vamos fazer a nossa parte para agilizar a obra do Evangelho através de uma 

mordomia fiel? As nossas ofertas fiéis e regulares irão, entre outras coisas, criar um 

fundo para dar resposta a projetos de oportunidades invulgares, através do Orçamento 

da Missão Global.  

ORAÇÃO: Querido Pai celestial, sabemos que amas aquele que dá com alegria. 

Pedimos-Te que atues em nós, de forma a respondermos rapidamente ao Teu chamado 

a fim de que sejamos generosos nas nossas ofertas para fazer avançar a Tua obra.  

 

 

 

 



 

UNIÃO PORTUGUESA DOS ADVENTISTAS DO SÉTIMO DIA 

 

22 DE SETEMBRO 

 

OFERTA: FUNDO LOCAL, NACIONAL E MUNDIAL 

 

UCRANIA – A Uma senhora Adventista visitou os vizinhos, tocava a campainha em 

todas as casas. Uma senhora abriu a porta e gritou zangada: “porque é que tocaste à 

minha campainha?” 

“Desculpe,” respondeu a senhora. “Eu vim oferecer-lhe esta literatura e encorajá-la. 

Posso orar consigo?” 

A senhora que estava zangada relaxou e convidou-a a entrar. No interior da casa, a 

visitante viu uma outra senhora sentada no chão entre uma pilha de garrafas abertas. 

Ela percebeu que estas duas mulheres tinham planeado suicidarem-se! A visitante 

partilhou a sua fé em Cristo e encorajou as mulheres a entregarem as suas 

preocupações a Deus.  

A mulher que estava irritada disse: “Penso que Deus a mandou vir à minha porta. Por 

favor, ore por nós.” 

A visitante orou com as mulheres e assegurou-lhes de que não existia nenhum 

problema demasiado grande para Deus. As três mulheres são amigas, regozijando-se 

no momento perfeito de Deus.  

Meses mais tarde, a senhora adventista soube que as duas senhoras tinham entregue o 

seu coração a Deus e partilham a sua fé com outras pessoas.  

APELO: Deus chama-nos a dar o nosso tempo, assim como o nosso dinheiro, para 

partilhar o Seu amor com os outros.  

ORAÇÃO: Pai, assim como nos abençoaste, utiliza-nos para abençoarmos outros com 

as nossas ofertas, tempo e bênçãos materiais.  

 

 

No próximo sábado será levantada oferta de 13º Sábado destinada aos projetos da Divisão Norte 

Americana. 

 

 

 



 

UNIÃO PORTUGUESA DOS ADVENTISTAS DO SÉTIMO DIA 

 

29 DE SETEMBRO 

 

Oferta: 13º Sábado – Divisão Norte Americana 

 

A Igreja Adventista do Sétimo Dia foi formada nesta Divisão em 1863 e fica situada numa região 

que oferece liberdade religiosa e de expressão. 

Esta Divisão dirige um sistema de mais de 850 escolas de nível básico e médio, e 13 faculdades 

e universidades. Entre essas escolas vamos dar uma ênfase particular a três escolas que 

necessitam de concretizar alguns projetos, são elas: 

Centro Vida Nova, Escola Índia DAS Holbrook  

No Arizona, os fundos ajudarão a construir um novo ginásio e uma cantina nesta escola que tem 
72 anos. O ginásio está a cair e tem um piso irregular e com o isolamento a aparecer em muitos 
pontos do teto. Um aluno que foi batizado na Escola, disse-me que estava preocupado, porque 
o edifício está em mau estado e isso dava uma má imagem da sua nova fé, às muitas famílias 
Nativas Americanas que ali assistem a eventos comunitários.   

 Escola Nativa Mamawi Atosketan, Alberta, Canadá  

O Canadá é o país com o maior número de lagos no seu território. Receberá fundos para 
expandir o seu programa educacional, especialmente entre os alunos do ensino secundário. A 
escola passou a sua pequena, mas crescente, população de alunos de secundário de salas de 
aula móveis para um novo complexo. 

Escola Missionária Ebeye. Missão Guam Micronésia 

A Micronésia é uma nação insular localizada na Oceânia e composta por cerca de 607 ilhas do 

Oceano Pacifico. O nosso apoio ajudará a realizar reparações urgentes no edifício de três 

andares. As paredes estão a desfazer-se, porque, durante uma seca grave em 1987, foram 

construídas com cimento misturado com água salgada. Os Governos das Ilhas Marshall e do 

Japão, contribuíram generosamente para as reparações, e a Oferta do Décimo Terceira Sábado 

ajudará a finalizar esse projeto. 

APELO: Pensemos como é bom partilhar as bênçãos que dia a dia nos são dadas a fim de melhor 

compreendermos o amor do nosso Deus.  

ORAÇÃO: Senhor dá sabedoria a todos aqueles que estão à frente de concretizarem estes 

projetos, que eles possam ser um local diferente e onde todos possam a conhecer o verdadeiro 

amor. 


