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UNIÃO PORTUGUESA DOS ADVENTISTAS DO SÉTIMO DIA 

 

6 DE OUTUBRO 

 

Oferta: Fundo Local, Nacional e Mundial 

 

BIRMÂNIA - Thang é professor numa aldeia tão isolada que as pessoas têm de 

caminhar durante dias para chegar à estrada mais próxima. Os habitantes locais são 

animistas. Thang considerava-se Cristão, mas não sabia muito sobre a Bíblia.  

O único contacto que Thang tem com o mundo exterior é um rádio de ondas curtas. 

Um dia, ele descobriu a Rádio Mundial Adventista. À medida que ia ouvindo, o amor de 

Deus tocou o seu coração. Thang começou a partilhar o que estava a aprender com os 

seus alunos. Ensinou-lhes canções e contou-lhes histórias sobre Jesus. As crianças 

contaram aos pais, e os pais quiseram saber mais sobre Deus. O entusiasmo de Thang 

por Deus aumentava. Ele escreveu uma carta à estação de rádio, a pedir que alguém lá 

fosse ensinar mais acerca de Jesus. Enquanto os aldeões esperam, o rádio de Thang e 

o Espírito Santo continuam a ser os seus professores.  

 

APELO: Deus tem milhares de formas de chegar às almas sedentas com o evangelho 

de Cristo. Os dízimos de Deus e as nossas ofertas apoiam qualquer tipo de evangelismo 

em todo o mundo.  

ORAÇÃO: Pai, obrigado porque nos permites participar na Tua grande obra. Usa hoje 

as nossas dádivas para trazer a Jesus aqueles que O procuram. 

 

No próximo sábado será levantada uma oferta que se destina a apoiar a publicação do órgão oficial 

da Igreja Adventista do Sétimo Dia em Portugal, a Revista Adventista. 

  

 

 

 



 

UNIÃO PORTUGUESA DOS ADVENTISTAS DO SÉTIMO DIA 

 

13 DE OUTUBRO 

 

 

Oferta Especial: Revista Adventista 

 

A Revista Adventista é uma revista periódica  que tem por objetivo informar 

principalmente sobre os acontecimentos mais importantes da denominação, decisões 

do corpo administrativo e discussão sobre doutrinas. Procura desta forma ser um canal 

de comunicação entre os membros adventistas. 

A revista possui delegações em quase todas as regiões do mundo, que editam a revista 

para circulação no seu campo linguístico e/ou administrativo (circulação restrita a uma 

divisão/união/associação). A Revista Adventista mais antiga e que ainda continua a ser 

publicada e em circulação é a versão em inglês editada nos Estados Unidos, “The 

Adventist Review”. 

Foi impressa pela primeira vez por Tiago White em julho de 1849 sob o nome “The 

Present Truth”, que posteriormente passou a ser chamada “The Advent 

Review” e “Second Advent Review and Sabbath Herald”. Somente em 1978 consolidou 

o nome oficial pelo qual é conhecida, até hoje, na América do Norte, “Adventist 

Review”. A Revista adventista é o órgão oficial da Igreja Adventista em Portugal. 

 

APELO: Sejamos generosos, assinando a Revista Adventista, porque nela 

encontraremos histórias de vidas inspiradoras e onde podemos aprofundar os nossos 

conhecimentos quanto às nossas doutrinas. 

 

ORAÇÃO: Obrigada Senhor pela maneira maravilhosa como orientas e conduzes a Tua 

Igreja nesta terra, colocando à nossa disposição esta revista que nos ajuda a ter uma 

visão do teu trabalho aqui nesta terra. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Peri%C3%B3dico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sucursal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tiago_White
https://pt.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_do_Norte


 

UNIÃO PORTUGUESA DOS ADVENTISTAS DO SÉTIMO DIA 

 

3 DE NOVEMBRO  

 

Oferta: Fundo Local, Nacional e Mundial 

CAMBOJA - Sayorn ganhava cerca de 13 Euros por mês, a trabalhar numa fábrica de 

vestuário. Quando se tornou Cristã, e aprendeu que Deus pede aos Seus seguidores 

que devolvam 10 por cento do seu rendimento, ela pediu ajuda a Deus: “Se queres 10 

por cento dos meus rendimentos, Senhor, por favor, arranja-me um trabalho melhor.” 

E foi o que Deus fez! O seu salário foi aumentando à medida que ela Lhe devolvia 

fielmente o dízimo. 

O seu trabalho exigia que ela trabalhasse sete dias por semana. Quando aprendeu 

sobre o Sábado, entrou em pânico. O seu trabalho era pago por peça e ela não sabia 

como poderia sobreviver se perdesse esses rendimentos. Ela decidiu trabalhar ao 

sábado, mas a agulha estava sempre a partir, e não ganhou nada naquele dia. Pediu a 

Deus que a perdoasse e lhe desse um trabalho que lhe permitisse ter os sábados livres! 

Ele respondeu à sua oração, e agora ela ganha mais em seis dias do que quando 

trabalhava sete dias.  

“Deus é tão bom!” diz ela. “Devemos dizer a toda a gente que Ele cuida de nós!” 

 

APELO: As nossas ofertas ajudam a fazer exatamente isso - dizer a toda a gente que 

Deus é bom e quer o melhor para nós.  

ORAÇÃO: Pai, obrigado pelos testemunhos como o da Srª Sayorn, e por nos ajudares 

a sermos vencedores ao Te obedecermos. Abençoa as nossas ofertas e os Teus dízimos 

hoje, para que possam ajudar no avanço da Tua obra.  

 

No próximo Sábado será levantada a oferta de Gratidão e Sacrifício de final da Semana de Oração. 

Não se esqueça de levar o seu envelope e convidamo-lo a preparar esta oferta especial. 



 

UNIÃO PORTUGUESA DOS ADVENTISTAS DO SÉTIMO DIA 

 

10 DE NOVEMBRO 

  

Oferta Especial: Semana de Oração e Sacrifício 

 

NIGÉRIA - Onifade e três amigos seus são pioneiros da Missão Global numa cidade 

situada no sudoeste da Nigéria. Todos os dias, trabalham em diferentes partes da 

cidade onde conhecem pessoas, partilham alimentos quando podem, e ajudam aqueles 

que estão doentes ou feridos a conseguirem assistência médica. E depois dizem às 

pessoas que Jesus os enviou para amá-las e servi-las no Seu nome. Eles enfrentam 

desafios que dificultam o seu trabalho, e gostavam de ter mais Bíblias e literatura, assim 

como conhecimentos básicos sobre medicina e agricultura para ajudarem as pessoas. 

Deus está a abençoar os esforços destes pioneiros para fazerem amigos para Jesus. 

Quando chegaram a esta cidade, havia apenas meia-dúzia de Adventistas do Sétimo 

Dia que prestavam culto ali. Mas, ao seguirem o método do ministério de Cristo, 

conseguiram um forte grupo de crentes. 

Nem toda a gente está feliz por ver Cristãos no seu meio. Ore para que Deus abençoe 

os esforços destes pioneiros e para que as pessoas vejam o amor de Deus através deles.  

 

APELO: As suas habituais ofertas de sacrifício irão proporcionar, entre outras coisas, o 

apoio tão necessário para os pioneiros da Missão Global, como o Onifade, para que 

possam alcançar as comunidades onde trabalham.  

 

ORAÇÃO: Pai, os nossos pioneiros da Missão Global continuam a fazer grandes 

sacrifícios para serem obreiros no Teu campo. As suas necessidades são muitas. 

Abençoa, por favor, as nossas ofertas de sacrifício para que ajudem a equipar pioneiros 

como estes, a alcançarem ainda mais pessoas com o Teu amor.  



 

UNIÃO PORTUGUESA DOS ADVENTISTAS DO SÉTIMO DIA 

 

24 DE NOVEMBRO 

  

Oferta: Fundo Local, Nacional e Mundial 

ÍNDIA - Ram gostava muito de ler. Um dia, encontrou um livro que mudou a sua vida. 

Ele contava histórias empolgantes sobre o início do mundo e descrevia um Deus como 

ele nunca tinha conhecido. Esse livro era a Bíblia.  

Ram falou aos seus amigos sobre a Bíblia, mas poucos tinham ouvido falar nela. Alguns 

até disseram que era um livro de estrangeiros que tentavam obrigar as pessoas a mudar 

de religião. Por curiosidade, Ram perguntou em vários lugares, mas não encontrou 

missionários na sua cidade. Então, um estranho foi à sua loja. Ram perguntou se ele era 

missionário. 

“Sim,” respondeu o homem, apresentando-se como Ravi. Ram falou-lhe da sua 

descoberta e procura de Deus. Embora Ravi morasse a alguma distância, ofereceu-se 

para voltar e visitar o Ram para lhe ensinar um pouco mais. A seu tempo, Ram aceitou 

Jesus como seu Salvador. Ele estava desejoso de fechar a sua loja e ensinar a outras 

pessoas sobre o seu novo amigo Jesus. Atualmente, Ram é pioneiro da Missão Global e 

dirige um pequeno grupo de novos crentes não muito longe da sua antiga loja.  

 

APELO: Devolver fielmente os dízimos de Deus e dar as nossas ofertas ajuda a apoiar 

pastores e obreiros leigos como o Ravi e Ram em áreas do mundo sem presença 

Adventista. 

 

ORAÇÃO: Nosso Deus de amor, agradecemos-Te porque nos permites participar na 

Tua missão de salvar o mundo. Abençoa as nossas ofertas para que elas façam avançar 

essa obra e recebe o que te devolvemos através do dízimo.  

Na próxima semana será levantada a oferta de louvor e sacrifício que se destina a obras e construção 

de igrejas. Convidamo-lo a preparar a sua oferta com oração, louvor e gratidão ao Senhor por todas 

as bênçãos que Ele lhe tem concedido. 



 

UNIÃO PORTUGUESA DOS ADVENTISTAS DO SÉTIMO DIA 

 

1 DE DEZEMBRO 

 

Oferta: Louvor e Sacrifício para Obras e construção de Igrejas.  

 

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 escreve a esse propósito: “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 2018 foi possível concluir a 

construção da Igreja das Caldas da Rainha e no momento em que vos escrevemos estas 

linhas está agendada para a próxima semana a consagração da igreja restaurada da 

Horta nos Açores. 

Durante o ano de 2018, e com o vosso apoio através desta oferta que será levantada 

hoje a nível nacional, a UPASD conta poder iniciar as obras de reconstrução da igreja de 

Sintra, de reparação da igreja de Portalegre e da construção da igreja de Faro. 

 

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

coloque no seu coração o desejo de apoiar a construção destes 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, ajudando os nossos irmãos das igrejas de Sintra, Portalegre e 

Faro a terem um lugar condigno para adoração e testemunho a Ti.  

 

 



 

UNIÃO PORTUGUESA DOS ADVENTISTAS DO SÉTIMO DIA 

 

22 DE DEZEMBRO  

 

Oferta: Fundo Local, Nacional e Mundial 

CHILE - René e José viajaram para uma região isolada no Chile a fim de partilhar o amor 

de Deus com as pessoas de lá, e esperavam criar uma igreja. Um dia, os homens 

pararam para descansar na berma da estrada. René pegou na sua guitarra, e os homens 

começaram a cantar.  

Uma mulher aproximou-se deles. “Vocês são a resposta à minha oração!” - disse ela, 

com lágrimas nos olhos. “Esta manhã, orei a Deus e pedi que me enviasse alguém que 

me falasse sobre Jesus, e Ele enviou-vos.” Alguns minutos depois, outra mulher juntou-

se ao grupo. “Orem por mim também,” disse ela. 

Os homens fizeram muitos amigos naquela zona. Começaram a reunir-se num pomar 

para ensinar e orar. Por isso, muitas pessoas compareceram e foram necessários mais 

bancos. Mais pessoas se uniram ao grupo para louvarem a Deus. Quando chegou o 

Inverno, uma mulher disponibilizou a sua pequenina casa para as reuniões. Atualmente, 

cerca de 25 pessoas fazem o culto juntas nessa aldeia. Doze delas já se batizaram. E 

tudo começou com uma visão e uma canção.  

 

APELO: Deus tem milhares de formas de chegar àqueles que O procuram. Ele pede que 

nos aliemos a Ele, através da oração e da devolução fiel dos nossos dízimos e das nossas 

ofertas. 

ORAÇÃO: Pai, dá-nos uma visão daquilo que Tu podes fazer com as nossas ofertas e 

com o Teu dízimo e obrigado pelas muitas bênçãos já recebidas e por aquelas que 

iremos receber. 

Na próxima semana será levantada a oferta de 13º Sábado, que se destina a apoiar os projetos da 

Igreja na Divisão Pacífico Sul Asiático. Prepare com oração a sua oferta para estes projetos. 



 

UNIÃO PORTUGUESA DOS ADVENTISTAS DO SÉTIMO DIA 

 

29 DE DEZEMBRO 

 

Oferta 13º Sábado – Divisão Pacífico Sul Asiática 

 

A Divisão Pacífico Sul Asiática supervisiona o trabalho da Igreja Adventista do Sétimo 

Dia em 14 países: Bangladesh, Brunei Darussalam, Camboja, Indonésia, Laos, Malásia, 

Birmânia, Filipinas, Singapura, Sri Lanka, Tailândia, Timor Leste e Vietname, assim 

como no Paquistão.  

Esta região alberga cerca de mil milhões de pessoas, incluindo 1,4 milhões de 

Adventistas. Isso equivale a um Adventista para cada 707 pessoas. 

Os principais projetos deste Décimo Terceiro Sábado prendem-se com “Centros de 

Influência” locais usados pelos membros de Igreja Adventistas do Sétimo Dia para se 

conectarem com a comunidade local. Um Centro de Influência pode ser uma livraria, 

um restaurante vegetariano, ou uma sala de leitura. 

A Oferta do Décimo Terceiro Sábado deste Trimestre ajudará a abrir: 

 Centro de Saúde Viver Melhor, Lahore, Paquistão. 

 Escola Missionária Adventista Internacional, Nakhon Ratchasima, Tailândia. 

 Centro de Vida Essencial, Battambang, Camboja. 

 Escola de Língua Namthipsavan, Laos. 

 Centros de Evangelismo Juvenis, Malásia. 

 Centro de Formação e Literacia, Lake Sebu, Filipinas. 

E ainda ajudará a desenvolver o projeto das Crianças que consiste em 11 salas para a 

Escola Sabatina Infantil, em Sarawak, na Malásia. 

 

APELO: “Grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos” (Luc. 10:2). Ainda 

há muito trabalho pela frente, e todos os meios são necessários para completar a obra. 

Se todos ajudarmos um pouco, mesmo que seja apenas com as nossas ofertas, 

estaremos a contribuir para levar mais almas aos pés de Jesus e a abreviar a Sua vinda.  

 

ORAÇÃO: Pai ajuda-nos a trabalhar na Tua seara. Usa-nos, através dos nossos dons e 

dos nossos recursos e abençoa estes projetos da Tua Igreja na Divisão Pacífico Sul-

Asiática.  


