
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º Trimestre de 2017 

 



 

14 DE JANEIRO DE 2017 

 

 

OFERTA PARA OS FUNDOS DA IGREJA LOCAL, NACIONAL E MUNDIAL 

 

I Pedro 5:10: “E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, 

depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e 

fortalecerá.” 

A história da vida de Job descreve as lutas que ele enfrentou. A Bíblia descreve-o como um 

homem de caráter reto que ama Deus e é muito rico. No entanto, Deus na Sua infinita 

sabedoria permite que Satanás o ataque, destruindo os seus rebanhos, as posses materiais, os 

seus filhos e a sua própria riqueza.  

Através destas experiências, Satanás pretendia suscitar divisão entre Job e o seu Deus, levando 

Job a crer que Deus não era justo e bom. A vida de Job, porém, não estava fundamentada nas 

posses materiais, mas em Deus; por isso, Job recusou-se a desistir de Deus, apesar de não 

compreender porque é que estas coisas lhe estavam a acontecer. Devido à sua integridade, o 

Senhor abençoou mais a última parte da sua vida do que a primeira, dando-lhe o dobro 

daquilo que ele tinha perdido. 

Nós, também, devemos confiar em Deus mesmo quando não compreendemos as situações 

difíceis que enfrentamos. 

APELO: Não permitamos que nenhuma experiência ou ninguém suscite divisão entre nós e 

Deus. Permaneçamos fiéis em todas as situações e continuemos a confiar n’Ele. 

ORAÇÃO: Senhor, obrigado por tudo em todas as circunstâncias. Ajuda-nos a aceitar tudo o que 

permites que nos aconteça. Que possamos continuar firmes no nosso compromisso Contigo e 

fiéis a Ti. Ámen! 

 

No próximo Sábado, levantar-se-á a oferta especial para a promoção da revista 

“Consciência e Liberdade”. Sejamos generosos e ofertemos com alegria e o Senhor 

multiplicará as nossas ofertas. 

 

 



21 DE JANEIRO DE 2017 

 

 

OFERTA ESPECIAL PARA A REVISTA “CONSCIÊNCIA E LIBERDADE” 

 

 "A bandeira da verdade e da liberdade religiosa (...) foi, neste último conflito, confiada nas 

nossas mãos. A responsabilidade deste grande dom repousa com aqueles a quem Deus 

abençoou com o conhecimento de Sua Palavra." - Ellen White, AA, 68 

A revista Consciência e Liberdade é um extraordinário meio de sensibilizar um público 

influente para respeitar e promover os princípios da liberdade religiosa, fundadores da 

mensagem adventista. 

A sua oferta é um valioso contributo para a defesa e promoção da liberdade de consciência, 

culto e religião, para nós e para todos. 

 

APELO: A sua participação nesta oferta especial é uma forma, abençoada por Deus, de integrar 

este trabalho. Por si, por nós, por todas as pessoas - pelo princípio da liberdade religiosa.  

ORAÇÃO: Eterno Deus, que o respeito que Tu tens por cada ser humano, possa ser 

manifestado, cada vez mais, na minha vida no respeito pela liberdade que cada um tem de 

crer, deixar de crer e mudar de crença e que possa eu ser grato por Te encontrar em liberdade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 DE FEVEREIRO DE 2016 

 

OFERTA PARA OS FUNDOS DA IGREJA LOCAL, NACIONAL E MUNDIAL 

 

João 12:8: “Porque os pobres, sempre os tendes convosco; mas, a mim, nem sempre me 
tendes.”  

No livro O Lar Adventista, p. 369, Ellen G. White diz: “Se somos prósperos nos nossos negócios 
seculares, é porque Deus nos abençoa. Uma parte do nosso rendimento deve ser consagrado 
aos pobres e uma grande parte à causa de Deus.”  

Os Cristãos empenhados devem aprender a dar a Deus através da Sua Igreja e a partilhar com 
os pobres.  

Efésios 5:25 ensina que Jesus “amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela.” Todos os 
seguidores de Cristo devem praticar o amor pela Igreja, dando a Deus e aos pobres, através da 
Igreja.  

 

APELO: Hoje, ao devolvemos os nosso dízimos e ofertas para o trabalho em prol dos outros e 
para o orçamento local/nacional e mundial, lembremo-nos de que seja para onde for o nosso 
dinheiro, é para lá que vai uma parte da nossa vida! Por isso, a nossa oferta torna-se mais 
significativa. Estamos a dar concretamente uma parte de nós mesmos a Deus, através da 
Igreja.  

 

ORAÇÃO: Querido Pai, ensina-nos a seguir o exemplo do nosso Salvador. Hoje, ao devolvermos 
o Teu dízimo e as nossas ofertas voluntárias, ajuda-nos a recordar que estamos a dar uma 
parte da nossa vida, pois onde estiver o nosso tesouro, ali estará também o nosso coração. 
Ámen! 

 

No próximo Sábado, será levantada a oferta especial para a Rádio Mundial Adventista 

(AWR). Ao trazermos as nossas ofertas, que possamos fazê-lo na certeza de que Deus 

observa a nossa fidelidade. 

 

 

 

 



 

 

18 DE FEVEREIRO DE 2016 

 

OFERTA ESPECIAL PARA A RÁDIO MUNDIAL ADVENTISTA (AWR) 

 

Romanos 10:14: “Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele 
de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue?”  

A Rádio Mundial Adventista (AWR) está a desempenhar um papel singular na linha da frente 
do evangelismo da Igreja. As ondas da rádio levam o evangelho a lugares onde, de outra 
forma, os obreiros da Igreja, teriam dificuldades em entrar — e as pessoas estão a ouvir!  

Desde o Norte de África, passando pelo Sudão, pelo Bangladesh e pela China, as pessoas 
ouvem falar sobre o amor de Deus pela primeira vez através dos programas da AWR, e estão a 
responder com testemunhos e vidas transformadas. Um novo crente na Etiópia escreveu:  

Encontrei a vossa estação de rádio por acaso. Depois de ouvir os vossos programas durante os 
últimos dois anos, comecei a ir à igreja. A minha vida está a mudar gradualmente. Gostaria de 
vos dizer que muitas pessoas estão a ouvir os vossos programas. Que Deus vos abençoe!  

APELO: Os programas da Rádio Mundial Adventista podem ser ouvidos em mais de 100 línguas 
através da onda curta, de rádios locais AM/FM e de podcasts. Estas transmissões contornam 
governos severos e culturas hostis, levando esperança diretamente ao lar e ao coração das 
pessoas. Mas, ainda há milhões de ouvintes que não podem ouvir a mensagem da salvação 
numa língua que possam compreender. Com a sua ajuda, a AWR pode continuar a adicionar 
novos idiomas e chegar a mais territórios onde ainda não conseguimos entrar. Convidámo-lo 
hoje a fazer uma parceria com a AWR neste ministério fundamental.  

 

ORAÇÃO: Multiplica as nossas ofertas hoje, querido Senhor, para esta causa. Ámen! 

 

 

 

 

 

 

 



11 DE MARÇO DE 2017 

 

 

OFERTA PARA OS FUNDOS DA IGREJA LOCAL, NACIONAL E MUNDIAL 

 

Filipenses 4:12: “Sei estar abatido, e sei também ter abundância; em toda a maneira, e em 
todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome; tanto a ter abundância, 
como a padecer necessidade.”  

Paulo é o personagem bíblico que nos mostra que o contentamento é um princípio bíblico e, 
portanto, deve fazer parte do nosso estilo de vida como Cristãos.  

Ao dirigir-se aos soldados romanos em Lucas 3:14, Jesus disse: “A ninguém trateis mal, nem 
defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo.”  

O mesmo conselho é especialmente importante para nós no nosso mundo atual, em que 
recebemos diariamente milhares de mensagens que nos tentam convencer a comprar coisas 
que não precisamos e com o dinheiro que não temos.  

Ellen G. White no livro Mensagens Escolhidas, vol. 2, p. 199, aconselha: “Deveis receber como 
salário do vosso trabalho uma soma determinada, e viver dentro dos limites dessa soma.”  

 

APELO: Que possamos pôr em prática o princípio de gastar menos do que recebemos, para que 
possamos ser generosos em vez de dependentes.  
 

ORAÇÃO: Senhor ensina-nos a estarmos contentes e a aprender a viver dentro das 

possibilidades que Tu nos dás. Ámen! 

 

No próximo Sábado, será levantada a oferta para o 13º Sábado que irá beneficiar 

projetos da Divisão Trans-Europeia. 

 

 

 

 

 

 



25 DE MARÇO DE 2017 

 

 

OFERTA DO 13º SÁBADO DIVISÃO TRANS-EUROPEIA 

 

Tiago 1:17: “Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vêm do alto, descendo do Pai das luzes, 

em quem não há mudança nem sombra de variação.” 

Apesar dos países europeus serem por vezes considerados muito seculares, pudemos verificar 

ao longo das histórias deste Trimestre exemplos fantásticos de como Deus está a trabalhar 

com as pessoas mesmo em cenários demasiadamente seculares para as conduzir a Ele e para a 

Sua Igreja. 

A Divisão Trans-Europeia é composta por cerca de 204,8 milhões de pessoas. O total de 

membros Adventistas do Sétimo Dia nesta Divisão é de 85,289, um rácio de 1 Adventista para 

cada 2,401 habitantes. 

Para ajudar a fazer face aos desafios das pessoas nesta Divisão do mundo, a Oferta do Décimo 

Terceiro Sábado deste Trimestre auxiliará na construção de uma igreja Adventista em Dublin, 

na Irlanda; de um Centro Internacional Evangelístico Jovem, em Oslo, na Noruega; de um 

estúdio de Televisão para o Hope Channel na Polónia; e de um dormitório masculino na Escola 

Adventista Marusevec na Croácia, onde a maioria dos alunos é oriunda de lares não-

Adventistas. 

Agradecemos a vossa dedicação à missão da Igreja e por participarem dela através das vossas 

ofertas.  

APELO: Recebemos diariamente as bênçãos de Deus, por isso sejamos generosos e partilhemos 

um pouco do que temos para que outros também possam conhecer o amor de Deus. 

ORAÇÃO: Nosso Pai celestial, obrigado por todas as bênçãos que derramas sobre nós, ajuda-

nos a devolvermos de todo o coração uma parte daquilo que nos concedes. Abençoa as nossas 

ofertas e que elas sejam usadas para conquistar mais almas para o Teu reino. Ámen!  
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