
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3º Trimestre de 2017 

 

 

 

 



1 DE JULHO 

 

OFERTA: FUNDO DA IGREJA LOCAL, NACIONAL E MUNDIAL 

 

Deuteronómio 23:21-23: “Quando votares algum voto ao Senhor, teu Deus, não tardarás em 

pagá-lo; porque o Senhor, teu Deus, certamente o requererá de ti, e em ti haveria pecado. 

Porém, abstendo-te de votar, não haverá pecado em ti. O que saiu da tua boca guardarás, e o 

farás; mesmo a oferta voluntária, assim como votaste ao Senhor, teu Deus, e o declaraste pela 

tua boca.” 

Na cultura israelita fazer um voto era um assunto sério. Os votos eram voluntários, mas uma vez 

feitos não se podiam quebrar. Era, e ainda é, considerado imprudente fazer um voto que não se 

pudesse cumprir total ou parcialmente. É melhor não fazer nenhum voto do que fazer um voto 

a Deus e quebrá-lo. Melhor ainda é fazer um voto e cumpri-lo. 

Como Adventistas, podemos lembrar-nos do seguinte voto batismal: “Crê na organização da 

Igreja? É seu propósito louvar a Deus e apoiar a Igreja através dos dízimos e das ofertas e pelo 

seu esforço e influência pessoais? Aqueles que já fizemos este voto a Deus, através da Sua Igreja, 

somos responsáveis por cumpri-lo. 

 

APELO: Cumpramos os outros votos que fizemos a Deus e aos nossos semelhantes e deixemos 

de brincar aos votos para com Deus. 

 

ORAÇÃO: Senhor ajuda-nos a cumprir os votos que fizemos. Que possamos apoiar a Igreja 

através dos dízimos e das ofertas, assim como através do nosso esforço e influência pessoais. 

Ámen. 

 

 

 

 

 

 



8 DE JULHO DE 2017 

 

OFERTA: ADRA PORTUGAL 

 

Vários textos do Livro Sagrado demonstram como Deus se preocupa com as condições 

em que os seres humanos vivem. Na realidade, ao longo da história, Ele sempre procurou 

que os Seus Filhos fossem instrumentos no alívio do sofrimento dos que os rodeiam.  

Jesus começou o seu ministério público, dando-nos exatamente esse exemplo de serviço 

abnegado em prol do próximo. Assim deixam antever as suas palavras em Lucas 4:18 e 

19: “O Espírito Santo é sobre Mim, pois Me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-Me 

a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos, e dar vista aos 

cegos; a pôr em liberdade os oprimidos; a anunciar o ano aceitável ao Senhor”.  

É esta a motivação que leva à existência da ADRA. Seguir o exemplo de Jesus no auxílio a 

todos os que se encontram em situações de vulnerabilidade. Esta é uma obra que vai 

além do dar alimento ou algum bem, mas procura a defesa da justiça e dos direitos dos 

oprimidos, como adverte Salomão em Provérbios 31:8 e 9: “Não feches a boca se puderes 

contribuir para ajudar os que não sabem ou não têm meios de se defenderem. Não te 

cales; deves interferir sempre a favor dos necessitados, exigindo que se lhes faça justiça.” 

 

APELO: Através da oferta desta manhã, temos a oportunidade e o privilégio de colaborar 

com a ADRA Portugal para que, à semelhança de Jesus, possamos desenvolver esforços 

no sentido de prestar assistência aos que mais necessitam.   

ORAÇÃO: Senhor ajuda-nos a sermos generosos para com o nosso próximo. 

 

 

 

 



22 DE JULHO DE 2017 

 

OFERTA: FUNDO DA IGREJA LOCAL, NACIONAL E MUNDIAL 

 
Deuteronómio 10:14: “Eis que os céus, e os céus dos céus, são do Senhor, teu Deus, a terra e 

tudo o que nela há.” O Salmo 24:1 diz algo semelhante: “Do Senhor é a terra e a sua plenitude.” 

A Bíblia revela especificamente aquilo que pertence a Deus. Levítico 25:23 identifica-O como o 

Dono de toda a Terra. Ageu 2:8 diz que a Ele pertencem os metais preciosos: “Minha é a prata, 

e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos”; e o Salmo 50:10-12 diz-nos: “Porque meu é todo 

o animal da selva, e as alimárias sobre milhares de montanhas. Conheço todas as aves dos 

montes; e minhas são todas as feras do campo. Se eu tivesse fome, não to diria, pois meu é o 

mundo e a sua plenitude.” 

Todas as coisas pertencem ao Senhor, e Ele nunca transferiu a posse da Sua criação para 

ninguém. Além de ser o Dono, Deus tem o controlo supremo de tudo o que acontece na Terra. 

Nada O apanha de surpresa! Ele fará bem todas as coisas. Que Deus maravilhoso servimos! 

 

APELO: Hoje, ao devolvermos o dízimo de Deus e ao darmos livremente as nossas ofertas 

confirmamos que Deus é o Dono de toda a criação e Soberano na nossa vida. 

 

ORAÇÃO: Nosso Pai celestial, louvamos-Te e agradecemos-Te por seres o Criador e o 

Mantenedor de tudo o que há no Céu e na Terra. Ámen. 

 

 

 

 

 

 

 



2 DE SETEMBRO DE 2017 

 

OFERTA: FUNDO DA IGREJA LOCAL, NACIONAL E MUNDIAL 

 
Jeremias 29:11 (BPT): “Pois eu sei os planos que tenho para vós. São planos de prosperidade e 

não de desgraça, planos que se concretizarão num futuro de esperança.” 

 

Na nossa vida o mais importante é seguir o plano de Deus. Quando Abraão tinha 75 anos, Deus 

disse-lhe para deixar o seu país – a terra dos seus pais – e nem lhe disse para onde é que ele 

tinha de ir! Deus disse-lhe: “Sai-te da tua terra, … para a terra que eu te mostrarei” (Génesis 

12:1). 

Abraão não questionou Deus. Ele limitou-se a empacotar todos os seus pertences, pegou na sua 

família e iniciou uma viagem para seguir o plano de Deus. 

Que grande exemplo, na História da humanidade, de alguém que confiou tanto no Senhor que 

se submeteu ao plano de Deus, mesmo sem saber onde é que esse plano o estava a levar. 

I Coríntios 2:9 diz: “As coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração 

do homem, são as que Deus preparou para os que o amam.” 

 

APELO: Deus tem muitos planos maravilhosos para a nossa vida, porque Ele nos ama. Confiemos 

n’Ele e sejamos obedientes; o Seu plano é o melhor. Não desista do plano de Deus para a Sua 

vida. 

 

ORAÇÃO: Pai, muito obrigado pelos planos que tens para nós. Ajuda-nos a confiar em Ti com a 

nossa vida, as nossas posses e circunstâncias. Ámen. 

 

 

 

 

 

 

 



9 DE SETEMBRO DE 2017 

 

OFERTA: MISSÃO GLOBAL 

 
De vez em quando criam-se situações que proporcionam oportunidades missionárias às quais a 

Igreja poderia responder rapidamente se houvesse fundos disponíveis. Poderíamos perder essas 

oportunidades se tivéssemos de esperar meses ou anos para angariar fundos. 

O Fundo “Oportunidades Invulgares” é usado para estas oportunidades únicas. 

Regularmente, a Conferência Geral recebe uma parte das nossas ofertas, através da Divisão, e 

redistribui estes fundos por projetos e entidades missionários. O Fundo Oportunidades 

Invulgares está incluído nessa lista. 

Durante os últimos anos, esta oferta tem sido em média superior a US$700,000 (€ 615 975), e 

parte desse valor tem sido investido em estações televisivas na Noruega e na veiculação de 

informação sobre o Ébola na África Ocidental.  

APELO: Podemos ter um papel ativo na resposta que é dada a estas oportunidades, participando 

regularmente com as nossas ofertas voluntárias. Se a sua igreja distribuiu envelopes para esse 

fim específico, pode colocar o seu donativo especial dentro do mesmo. 

 ORAÇÃO: Querido Pai, obrigado pelo privilégio de ajudar aqueles que precisam de ouvir falar de 

Ti. Ámen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 DE SETEMBRO DE 2017 

 

OFERTA: FUNDO DA IGREJA LOCAL, NACIONAL E MUNDIAL 

 
Malaquias 3:10: “Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha 

casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do 

céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança.” 

 

Deus incentiva os Seus fiéis seguidores a devolverem todo o dízimo, um décimo honesto, para 

o tesouro de Deus (a igreja local), em vez de o entregar noutro lugar, para que os possa 

abençoar. Ao definirmos as nossas prioridades em termos de ofertas, as que damos para os 

ministérios fora da igreja local não deveriam estar acima do dízimo. 

O dízimo não é uma espécie de suborno através do qual possamos receber determinadas coisas 

do alto; nem Deus precisa dos nossos contributos para garantir que as Suas bênçãos não vão 

escassear.   

Deus deseja muito abençoar cada um de nós de todas as formas, mas Ele não pode abençoar o 

egoísmo. Ele não vai apoiar hábitos sovinas. Acima de tudo, Deus quer que experimentemos a 

alegria da generosidade. Mas, Ele tem um objetivo para os dízimos e para as ofertas, que é que 

eles cheguem à casa do tesouro. Ao pormos de lado um décimo de todo o nosso lucro e ao 

darmos ofertas generosas, confirmamos a soberania de Deus na nossa vida e a Sua sabedoria ao 

financiar a Sua missão na Terra através da Sua Igreja. 

 

APELO: Hoje, ao devolvemos o dízimo de Deus e ao darmos livremente as nossas ofertas, 

ouçamos a voz do Senhor a chamar através de Malaquias 3:10, à medida que enchemos 

fielmente a casa do tesouro. 

 

ORAÇÃO: Senhor, obrigado por providenciares os meios para cumprirmos a Tua missão na Terra. 

Que possamos cuidar da casa do tesouro! Ámen. 

 

 

 

 



30 DE SETEMBRO DE 2017 

 

OFERTA: 13º SÁBADO – DIVISÃO SUL-ASIÁTICA 

 
Provérbios 22:6: “Instrui ao menino no caminho em que deve andar; e até quando envelhecer 

não se desviará dele.” 

Este trimestre as nossas ofertas destinam-se à Divisão Sul-Asiática, que inclui o Butão, a Índia e 

o Nepal, e ainda as Ilhas das Maldivas. Com uma população acima de 1,3 mil milhões de pessoas, 

e quase 1,6 milhões de Adventistas do Sétimo Dia, a Divisão Sul-Asiática tem uma média de um 

Adventista para cada 870 pessoas. Grande parte deste crescimento tem vindo a ocorrer nos 

últimos 20 anos. Em 1995, a Divisão tinha um número de membros inferior a 200 000. 

A base para este tremendo crescimento foi estabelecida nos últimos mais de 100 anos, à medida 

que escolas Adventistas têm vindo a ser estabelecidas por toda a região. Milhares de alunos não-

Cristãos matricularam-se nas escolas Adventistas. Hoje, as escolas Adventistas continuam a ter 

uma reputação de excelência académica e de um ambiente acolhedor e seguro para as crianças. 

Os pedidos de matrícula continuam a ultrapassar as capacidades de inscrição. As nossas ofertas 

irão ajudar a alargar as infraestruturas de quatro escolas na Índia o que permitirá que mais 

crianças recebam uma educação de excelência, ao mesmo tempo que aprendem acerca do 

quanto Jesus as ama. Além disso, contribuirão para a construção de um Centro de Formação 

para reuniões da Igreja e programas de formação no Centro da Índia. 

 

APELO: As nossas ofertas podem ajudar milhares de crianças na Índia a conhecerem Jesus. O 

nosso apoio resultará em vidas transformadas, por isso sejamos generosos. 

 

ORAÇÃO: Nosso Pai celestial aceita e recebe estas ofertas. Usa-as para Tua glória, para o avanço 

da Tua obra. Ámen. 

 

 


