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Boletim de Mordomia 

Departamento de Mordomia da UPASD 
1º Trimestre de 2021 

DEUS PRIMEIRO – Leituras Devocionais 
Pastor Sam Neves 

 “Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas 
coisas vos serão acrescentadas.” Mateus 6:33 
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PROPÓSITO 

 “Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor; mas tenho-vos 

chamado amigos, porque, tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer.” João 15:5. 

Neste Boletim de Mordomia encontra as leituras que devem ser feitas em cada sábado do 

primeiro trimestre de 2021. Estas mensagens destinam-se aos servos de Deus que, com o tempo, 

a experiência e transformados pelo poder do Espírito Santo se tornaram verdadeiros amigos de 

Deus, e reúnem-se cada sábado, para com louvor e gratidão se envolverem na conclusão nos 

projetos e na obra do seu Amigo e Criador. 

• Algumas Igrejas têm usado estes textos do Boletim de Mordomia – mundial –  

em PPT no momento das ofertas. 

• Outras Igrejas têm optado por apresentá-las no fim dos anúncios. 

(Neste momento, pode ser projetado o PPT e lido em voz-off. Torna a leitura e a 

compreensão mais tranquila.  Dá mais tempo aos crentes para reflexão, preparando-os 

assim para o momento da oferta no culto e adoração.) 

Qualquer das opções pode ser útil. O importante é que os crentes tenham a noção do objetivo 

da oferta desse sábado, e que saibam com antecipação qual é o destino da oferta do sábado 

seguinte. 

As mensagens deste ano, para o momento de culto e adoração por meio do dízimo e das ofertas, 

oferecem-nos grandes exemplos de personagens da Bíblia, da época da Reforma e de crentes 

atuais, que interiorizaram o conceito espiritual: “Deus Primeiro”. Só um amigo de Deus, pode, 

sem constrangimentos e com alegria pôr sempre, e em tudo, “Deus Primeiro”. 

Fernando Ferreira 

Diretor Associado do Departamento de Mordomia da UPASD 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

[Disponibilizamos, igualmente, estes materiais e os textos de mordomia em PPT, o que permite fazer uma leitura coletiva. 
https://mordomia.adventistas.org.pt/index.php/materiais-de-apoio/boletim-e-apresentacoes-de-mordomia ou no Site da UPASD – 

recursos Mordomia] 

Certifique-se de que cada membro da sua Igreja, até os que não podem ir à Igreja, 
tem um marca-páginas com o Calendário das Ofertas da UPASD para 2021 

 

https://mordomia.adventistas.org.pt/index.php/materiais-de-apoio/boletim-e-apresentacoes-de-mordomia
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2 de janeiro de 2021  

Hoje: Oferta para o Fundo Local, Nacional e Mundial 
 

Quando Jesus pôs Deus em Primeiro Lugar 

 

Pôr Deus em primeiro lugar pode ser difícil. O que 

é que podemos aprender com Jesus, que nos 

ajudará a pôr Deus em primeiro lugar na nossa 

vida, hoje? 

No início de cada novo ano, há a expectativa de 

que será melhor do que o ano anterior. O 

pensamento de algo novo é empolgante. Quando 

Jesus tinha 30 anos, começou uma nova fase da 

Sua vida. Depois de ser batizado no Rio Jordão, 

começou oficialmente o Seu ministério. Mas, o que 

aconteceu a seguir foi muito estranho – e isso irá 

ajudar-nos neste novo ano de 2021. 

Mateus 4:1 diz: “Então, foi conduzido Jesus pelo 

Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo”. 

Não é estranho? Desde o jardim do Éden, Satanás 

andava à espera do momento em que tentaria 

enganar Jesus, tal como tinha feito com Adão e 

Eva. Se Satanás tivesse conseguido levar Jesus a 

colocar-se em primeiro lugar, a guerra seria 

totalmente perdida. Por isso, Satanás começou 

pela comida. Sim, comida. 

Durante milhares de anos o inimigo observou que 

os seres humanos fariam qualquer coisa para fazer 

face às suas necessidades físicas. Mateus escreve: 

“E, tendo jejuado quarenta dias e quarenta noites, 

depois teve fome” (v. 2). Não é óbvio? Bem, 

Mateus escreve sobre o óbvio porque ele quer que 

saibamos que Jesus é totalmente humano e, 

portanto, totalmente afetado pelas necessidades 

físicas. 

Por isso, a primeira tentação é levar Jesus a 

duvidar da Sua identidade e a colocar as Suas 

necessidades físicas em primeiro lugar. Ao longo 

deste ano, seremos tentados a pôr as nossas 

necessidades físicas em primeiro lugar. Deus 

chamou-nos Seus filhos, mas a qualquer momento 

podemos escolher quem deve estar em primeiro 

lugar – Deus ou as nossas próprias necessidades 

físicas. Jesus pôs Deus em primeiro lugar.  

De seguida, o diabo levou-O até ao templo. Jesus 

foi tentado através de uma passagem da Escritura, 

a pôr à prova a fidelidade de Deus. A segunda 

tentação era sobre pôr os Seus sentidos em 

primeiro lugar. Por outras palavras, vai levar a 

Palavra de Deus a sério? Ou precisa 

constantemente de provas físicas do amor de 

Deus por si? Jesus decidiu pôr Deus em primeiro 

lugar. 

Por fim, o diabo apresentou a própria missão que 

Jesus viera cumprir – e ofereceu-Lhe um atalho. 

Esta terceira tentação tem a ver com ir por atalhos 

em vez de pôr Deus em primeiro lugar. 

Esta é a primeira vez, em 2021, em que serão 

levantados os dízimos e as ofertas. Jesus pôs Deus 

em primeiro lugar. O Seu exemplo impele-nos a 

fazer o mesmo. Enquanto os diáconos recolhem os 

dízimos e as ofertas, somos desafiados a pôr Deus 

em primeiro lugar. 

Querido Pai celestial, louvamos-Te esta manhã 

com os nossos dízimos e ofertas. Oramos para que 

nos dês a coragem de Te pôr em primeiro lugar na 

nossa vida. No nome de Jesus, ámen. 

A oferta do próximo Sábado destina-se ao fundo Local, Nacional e Mundial. 



 

 

9 de janeiro de 2021  

Hoje: Oferta para o Fundo Local, Nacional e Mundial 
 

Quando Abrão Pôs Deus em Primeiro Lugar 
 

Pôr Deus em primeiro lugar pode ser difícil. O 

que podemos aprender com Abrão que nos 

ajudará a pôr Deus em primeiro lugar na 

nossa vida, hoje? 

Abrão tinha 80 anos quando deixou a sua 

terra rica e próspera para viajar pelo deserto. 

Deus tinha-o chamado, e Abrão pôs Deus em 

primeiro lugar. Mas, alguns anos mais tarde, 

Abrão começou a mentir para salvar a sua 

própria vida. Por que razão se tornou Abrão 

tão receoso a ponto de deixar de pôr Deus 

em primeiro lugar? Aqui entra o fator do 

tempo.  

Houve alguma vez um momento na sua vida 

em que teria deixado tudo para seguir Jesus? 

Muitos de nós fizemos exatamente isso em 

várias ocasiões. Mas, depois, o tempo passa, 

e a nossa fidelidade passa a ser uma rotina. A 

vida acontece e começamos a relegar Deus 

para segundo lugar, ou ainda pior. 

Alguns de nós ficamos dececionados com 

Deus porque a nossa vida não acabou por ser 

como esperávamos. Conseguiu tudo aquilo 

que tinha almejado no ano passado? 

Provavelmente não. É fácil ceder aos nossos 

próprios desejos e temores. 

Abrão teve a coragem de desafiar Deus e 

exigir que as Suas promessas fossem 

cumpridas. Afinal de contas, tinha sido 

prometido a Abrão uma terra e 

descendentes. No entanto, em Génesis 15:2, 

Abrão desafia Deus diretamente: “Senhor  

Jeová, que me hás-de dar? Pois ando sem 

filhos, e o mordomo da minha casa é o 

damasceno Eliézer”. 

Por vezes, temos de ter algumas conversas 

sérias com Deus. Não continue em silêncio se 

tem algumas coisas a dizer ao seu Pai 

celestial. Está dececionado? Diga-Lhe. Sente-se 

sozinho quando Ele prometeu estar consigo? 

Desafie Deus, tal como Abrão fez. 

Assim, Deus convidou Abrão a sair da sua tenda e 

ir lá fora. É quase como se Deus estivesse a tirar 

Abrão da sua realidade limitada e o estivesse a 

levar para a realidade de Deus. Deus diz a Abrão: 

“A tua tenda não é suficientemente grande para 

acomodar tudo o que posso fazer”. Deus relembra 

Abrão que Deus é Deus, e Abrão não é. Foi 

precisamente porque Abrão pôs Deus em primeiro 

lugar que o seu nome foi mudado para Abraão. E 

o seu desejo de ser fiel levou à primeira referência 

bíblica ao dízimo. 

 Abraão pôs Deus em primeiro lugar. O seu 

exemplo impele-nos a fazer o mesmo. Enquanto 

os diáconos recolhem os dízimos e as ofertas, 

somos desafiados a pôr Deus em primeiro lugar. 

Querido Pai celestial, louvamos-Te esta manhã 

com os nossos dízimos e ofertas. Oramos para que 

nos dês a coragem de Te pôr em primeiro lugar na 

nossa vida. No nome de Jesus, ámen. 

 

A oferta do próximo Sábado destina-se ao fundo Local, Nacional e Mundial. 
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16 de janeiro de 2021  

Hoje: Oferta para o Fundo Local, Nacional e Mundial 
 

Quando Moisés Pôs Deus em Primeiro Lugar 
 

Pôr Deus em primeiro lugar pode ser difícil. O 

que podemos aprender com Moisés que nos 

ajudará a pôr Deus em primeiro lugar na 

nossa vida, hoje? 

Moisés tentou salvar o povo através da sua 

própria força. Não funcionou. Na realidade, 

ele foi banido do Egito e os seus sonhos 

pereceram. Após décadas a trabalhar como 

pastor no deserto, algo estranho aconteceu a 

Moisés. Deus chamou-o para reviver os 

sonhos da sua juventude – ver o povo de 

Israel livre da escravidão. 

Moisés não estava preparado. Ele já não 

conseguia falar com eloquência e acreditava 

que era demasiado velho para desafiar o 

faraó. Ele estava certo relativamente a isso. 

Para Moisés, pôr Deus em primeiro lugar 

significou recusar crer na sua própria 

capacidade e força. Implicou colocar toda a 

sua vida nas mãos de Deus, e aceitar o 

chamado baseado no poder de Deus, não nas 

suas próprias insuficiências. Lemos em Êxodo 

4:10-12: “Então, disse Moisés ao Senhor: Ah! 

Senhor! Eu não sou homem eloquente, nem 

de ontem, nem de anteontem, nem ainda 

desde que tens falado ao teu servo; porque 

sou pesado de boca e pesado de língua. E 

disse-lhe o Senhor: Quem fez a boca do 

homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou 

o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? 

Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e 

te ensinarei o que hás de falar”. 

Como Moisés pôs Deus em primeiro lugar, 

toda a nação foi salva da escravatura. Moisés 

não era perfeito, nem nós somos. Tal como 

Deus chamou Moisés, Ele continua a chamar-

nos para que O coloquemos em primeiro 

lugar na nossa vida. Cada um de nós tem uma 

missão especial que só pode ser cumprida ao 

colocarmos Deus em primeiro lugar. Embora 

isso possa ser difícil, o Espírito Santo ajuda-

nos com a coragem para fazê-lo.  

Moisés pôs Deus em primeiro lugar. O seu 

exemplo impele-nos a fazer o mesmo. Enquanto 

os diáconos recolhem os dízimos e as ofertas, 

somos desafiados a pôr Deus em primeiro lugar. 

Querido Pai celestial, louvamos-Te esta manhã 

com os nossos dízimos e ofertas. Oramos para que 

nos dês a coragem de Te pôr em primeiro lugar na 

nossa vida. No nome de Jesus, ámen. 

 

 

 

 

 

 

 A oferta do próximo Sábado destina-se ao fundo Local, Nacional e Mundial. 
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23 de janeiro de 2021  

Hoje: Oferta para o Fundo Local, Nacional e Mundial 
 

Quando Josué Pôs Deus em Primeiro Lugar 
 

Pôr Deus em primeiro lugar pode ser difícil. O 

que podemos aprender com Josué que nos 

ajudará a pôr Deus em primeiro lugar na 

nossa vida, hoje? 

Josué tinha sido escravo no Egito. Ele 

conhecia bem o chicote do chefe dos 

escravos a dilacerar a sua pele. Depois, um 

dia, um velho homem entra pelo palácio do 

faraó e diz-lhe que liberte os israelitas. Josué 

viu cada deus egípcio a ser humilhado por 

Jeová, o único Deus verdadeiro. Pouco tempo 

depois, ele estava a atravessar o mar, em 

terra seca, a caminho da liberdade.  

Em seguida, Josué tornou-se discípulo de 

Moisés, seguindo-o até ao sopé do Monte 

Sinai quando Deus lhe entregou os 

mandamentos. Algum tempo mais tarde, 

Josué foi escolhido pela sua tribo para 

representá-los como espia, indo até à terra 

que Deus tinha prometido.  

Ele deveria estar assustado e entusiasmado 

ao mesmo tempo. Juntamente com os outros 

11 espias, Josué viu com os seus próprios 

olhos a maravilhosa terra em que iriam 

habitar. No entanto, em breve descobriria 

que este momento de coragem não se 

tratava de visitar a terra, mas de discutir com 

os seus companheiros espias. 

Dez dos espias viram a mesma coisa que 

Josué, mas discordaram da conclusão. Tinha 

a certeza de que os cananitas iriam destruí-

los. Josué teve de pôr as promessas de Deus 

em primeiro lugar e assumir uma posição 

contrária à deles. 

Por fim, Josué acabou por ser escolhido para 

liderar o povo de Israel até à mesma terra 

prometida, cerca de 40 anos mais tarde. Não 

foi fácil para ele, mas Josué estava certo de 

uma coisa – ele iria pôr Deus em primeiro 

lugar, não importava o que acontecesse. Eis o 

que Josué disse ao povo de Israel, tal como 

está registado em Josué 24:15: “Porém, se 

vos parece mal aos vossos olhos servir ao 

Senhor, escolhei hoje a quem sirvais: se os 

deuses a quem serviram vossos pais, que 

estavam dalém do rio, ou os deuses dos 

amorreus, em cuja terra habitais; porém eu e 

a minha casa serviremos ao Senhor”. 

Josué pôs Deus em primeiro lugar e Deus cumpriu 

sempre. O seu exemplo impele-nos a fazer o 

mesmo. Enquanto os diáconos recolhem os 

dízimos e as ofertas, somos desafiados a pôr Deus 

em primeiro lugar. 

Querido Pai celestial, louvamos-Te esta manhã 

com os nossos dízimos e ofertas. Oramos para que 

nos dês a coragem de Te pôr em primeiro lugar na 

nossa vida. No nome de Jesus, ámen. 

 

 A oferta do próximo Sábado destina-se ao fundo da Liberdade Religiosa - UPASD. 
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30 de janeiro de 2021  

Hoje: Oferta para a Liberdade Religiosa 
 

“Deus Primeiro” e a Liberdade Religiosa  
 

Pôr Deus em primeiro lugar pode ser difícil. 

Jean Nussbaum foi um médico suíço que, na 

I Grande Guerra, assistiu às dificuldades dos 

militares em viverem a sua fé. Ficou tão 

impressionado com esses momentos que 

dedicou a sua vida a lutar pela liberdade de 

consciência.  

Como responsável adventista, exerceu um 

ministério extraordinário de aproximar 

pessoas, promover a liberdade e dignificar a 

mensagem cristã. Em 1946, com o apoio da 

senhora Eleanor Roosevelt, viúva do 

Presidente dos EUA, fundou a Associação 

Internacional para a Defesa da Liberdade 

Religiosa, ONG suportada pela Igreja, que, 

desde então, apoiou e apoia milhares de 

pessoas e instituições com dificuldades de 

vivência da sua fé. 

Ele disse: “Nós não defendemos interesses. 

Nós defendemos um princípio, o princípio da 

liberdade religiosa”.  

Hoje, a Secção Portuguesa da AIDLR publica 

a revista Consciência e Liberdade, organiza 

conferências e debates e defende pessoas e 

comunidades de todas as crenças. Desta 

forma, continua a promover o princípio da 

liberdade religiosa.  

A sua ação depende do seu envolvimento e 

da sua oferta. Neste Sábado, apoie o esforço 

de liberdade religiosa, um princípio bíblico de 

que todos beneficiamos. 

E, neste tempo especial de desafio e de prova, 

utilize o espaço de liberdade para o 

testemunho cristão: 

“A vida coerente, a paciente moderação, o 

espírito calmo sob provocação é sempre o 

mais conclusivo argumento e o mais solene 

apelo. Se tivemos oportunidades e vantagens 

que não redundaram em benefício de outros, 

considerai isso e sede sempre um professor 

sábio, cuidadoso e delicado.” EGW, Mente, 

Caráter e Personalidade, II, p.755. 

Querido Pai celestial, louvamos-Te esta manhã 

com os nossos dízimos e com esta oferta especial. 

Oramos para que nos dês a coragem de Te pôr em 

primeiro lugar na nossa vida. No nome de Jesus, 

ámen. 

 

Enviado por Paulo Sérgio Macedo, Diretor do 

Departamento da Liberdade Religiosa da UPASD.

 

 

 

 

 

 

 

 
A oferta do próximo Sábado destina-se ao fundo Local, Nacional e Mundial. 
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6 de fevereiro de 2021  

Hoje: Oferta para o Fundo Local, Nacional e Mundial 
 

Quando Ana Pôs Deus em Primeiro Lugar 
 

Pôr Deus em primeiro lugar pode ser difícil. O 

que podemos aprender com Ana que nos 

ajudará a pôr Deus em primeiro lugar na 

nossa vida, hoje? 

Ana viveu um milagre maravilhoso na sua 

vida. Deus respondeu à sua oração e deu-lhe 

um filho. Ela deve ter ficado tão feliz ao 

descobrir que estava grávida. Alguns meses 

antes, tinha entrado no templo de Jerusalém 

e aberto o coração a Deus, prometendo até 

que se Deus lhe desse um filho, ela iria 

dedicá-lo ao serviço de Deus. 

Agora, que era mãe, a sua vida era muito 

diferente. Ela deu o nome Samuel ao filho, 

que significa “ouvida por Deus”. Podemos 

imaginar Ana sentada com o pequeno 

Samuel a ensinar-lhe sobre Deus, contando-

lhe as velhas histórias. Samuel era um 

milagre e ela amava-o de todo o coração. 

Mas, rapidamente chegou o momento em 

que teve de levar Samuel para o templo a fim 

de servir o Senhor, tal como ela tinha 

prometido. Embora Deus lhe tenha dado 

muitos outros filhos, Samuel era o primeiro. 

Entregá-lo ao Senhor, ainda em criança, deve 

ter sido muito difícil. Pôr Deus em primeiro 

lugar é muitas vezes difícil. Mas, eis as 

próprias palavras de Ana, tal como estão 

registadas em I Samuel 2:1, 2: “O meu 

coração exulta no Senhor, o meu poder está 

exaltado no Senhor; a minha boca dilatou-se 

sobre os meus inimigos, porquanto me alegro 

na tua salvação. Não há santo como é o 

Senhor; porque não há outro fora de ti; e 

rocha nenhuma há como o nosso Deus”. 

Samuel tornar-se-ia um dos maiores 

profetas da História do povo de Israel. Ele foi 

um homem de Deus, que ungiu o rei Saul e 

até o próprio rei David. Nada disto teria 

acontecido se a sua mãe se tivesse recusado 

a pôr Deus em primeiro lugar. 

Se tem filhos, alguma vez se perguntou qual 

será o impacto nos seus filhos de pôr Deus 

em primeiro lugar? É impossível prever o tipo 

de impacto que os nossos filhos terão no 

mundo ao crescerem testemunhando os pais 

a porem Deus em primeiro lugar. 

Ana pôs Deus em primeiro lugar. O seu 

exemplo impele-nos a fazer o mesmo. 

Enquanto os diáconos recolhem os dízimos e 

as ofertas, somos desafiados a pôr Deus em 

primeiro lugar. 

Querido Pai celestial, louvamos-Te esta 

manhã com os nossos dízimos e ofertas. 

Oramos para que nos dês a coragem de Te 

pôr em primeiro lugar na nossa vida. No 

nome de Jesus, ámen. 

 

 

 
A oferta do próximo Sábado destina-se ao fundo Local, Nacional e Mundial. 
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13 de fevereiro de 2021  

Hoje: Oferta para o Fundo Local, Nacional e Mundial 
 

Quando David Pôs Deus em Primeiro Lugar 
 

Pôr Deus em primeiro lugar pode ser difícil. O 

que podemos aprender com David que nos 

ajudará a pôr Deus em primeiro lugar na 

nossa vida, hoje? 

O rei David é recordado como um herói na 

História dos israelitas. Os seus momentos 

áureos foram aqueles em que ele aceitou o 

chamado para pôr Deus em primeiro lugar. 

Quando os outros israelitas tremiam de 

medo do gigante e dos seus insultos, David 

pôs Deus à frente da sua própria proteção. 

Apanhar algumas pedras e enfrentar Golias, 

no nome de Jeová, pareceu insensato aos 

outros. Mas, David pôs Deus em primeiro 

lugar e Deus deu-lhe a vitória naquela 

batalha. 

Mais tarde, David tinha sido ungido como rei, 

tinha derrotado o gigante, tinha trabalhado 

no palácio e até casado com a filha do rei. 

Depois de tudo isto, é natural que pense que 

a sua vida foi uma glória após a outra. Não 

foi. O rei Saul perseguiu-o como o maior 

terrorista do reino, e cada soldado israelita 

que viu Golias cair ao chão estava agora a 

tentar capturar David, morto ou vivo. 

No entanto, mesmo nestas circunstâncias 

frustrantes e confusas, quando tudo parecia 

perdido e Deus parecia ter desaparecido, 

David pôs Deus em primeiro lugar. Quando 

ele entrou no acampamento, onde o rei Saul 

dormia, poderia ter morto o tirano e 

assumido o trono. Não o fez. Deus não teria 

aprovado esta vingança, por isso David pôs 

Deus em primeiro lugar e voltou a esconder-

se. 

David nem sempre pôs Deus em primeiro 

lugar. O adultério com Bateseba e a morte do 

seu marido são exemplos claros dos pecados 

que David cometeu quando se pôs em 

primeiro lugar. Mas, David acabou por 

assumir a responsabilidade dos seus pecados, 

arrependeu-se e pôs Deus novamente em 

primeiro lugar. No fim da sua vida, não 

consegue aceitar o facto de a sua casa ter 

melhor aspeto que a casa de Deus. Ele jura 

fazer tudo o que puder para que a casa de 

Deus seja melhor do que o seu palácio. 

David pôs Deus em primeiro lugar. O seu 

exemplo impele-nos a fazer o mesmo. 

Enquanto os diáconos recolhem os dízimos e 

as ofertas, somos desafiados a pôr Deus em 

primeiro lugar. 

Querido Pai celestial, louvamos-Te esta 

manhã com os nossos dízimos e ofertas. 

Oramos para que nos dês a coragem de Te 

pôr em primeiro lugar na nossa vida. No 

nome de Jesus, ámen. 

 

 

 

A oferta do próximo Sábado destina-se à Rádio Mundial Adventista – (AWR). 
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20 de fevereiro de 2021  

Hoje: Oferta para a Rádio Mundial Adventista (AWR) 
 

Milagre nas Filipinas 
 

Pôr Deus em primeiro lugar pode ser difícil. 

Mas experimente hoje, e faça parte dos 

milagres de Deus no século XXI. 

O relato é feito pela voz do Pastor Williams 

Costa Júnior. Pode ouvir contar este milagre 

no endereço eletrónico que disponibilizamos 

abaixo. 

“Somente neste ano, (2019) a Rádio Mundial 

Adventista (AWR sigla em inglês) contribuiu 

para levar mais de 6 mil pessoas ao batismo 

ao redor do globo. Por meio não apenas das 

ondas da rádio, mas também das plataformas 

digitais, este ministério tem levado a 

mensagem adventista aos lugares mais 

desafiadores da Terra.  

Foi através deste projeto, apoiado por muitos 

médicos e outros profissionais de saúde 

voluntários, que o evangelho alcançou e 

transformou a vida de um grupo de soldados 

rebeldes nas Filipinas.” 

Um elemento destas forças militares ouviu 

na rádio uma mensagem de saúde. O soldado 

também ouviu falar do Criador e grande 

Curador. Ficou impressionado! Entrou em 

contacto com a AWR. Ao dar conhecimento 

do programa a outos camaradas de armas, o 

interesse generalizou-se. Pediram para serem 

visitados, e foram enviados médicos de 

diversas especialidades que ajudaram aqueles 

guerrilheiros e as suas famílias.  

Pastores foram igualmente enviados e a 

mensagem do Céu começou a fazer implodir 

os corações dos soldados. 

Depois de estudarem a Palavra de Deus 

durante algum tempo, realizou-se uma 

cerimónia batismal no meio da selva, no alto 

da montanha. 

Um pastor adventista teve o grato privilégio 

de batizar 5 generais e 60 soldados daquela 

força rebelde.  

Com o seu apoio e contribuição, a Rádio 

Mundial Adventista continuará a fazer 

milagres por todo o Mundo. 

Oramos: Senhor, dá-nos a coragem de Te pôr 

em primeiro lugar na nossa vida. Que mais 

milagres aconteçam até que venhas. No 

nome de Jesus, ámen. 

 

 
Extraído de: Adventist News Network 

https://www.revistaadventista.com.br/blog/2019/11/22/m

ilagre-nas-filipinas/ 

 

 

 

 

 

 

 A oferta do próximo Sábado destina-se ao fundo Local, Nacional e Mundial. 

https://www.revistaadventista.com.br/blog/2019/11/22/milagre-nas-filipinas/
https://www.revistaadventista.com.br/blog/2019/11/22/milagre-nas-filipinas/


DÍZIMOS E OFERTAS 2021 | 

 

 

27 de fevereiro de 2021  

Hoje: Oferta para o Fundo Local, Nacional e Mundial 
 

Quando Ester Pôs Deus em Primeiro Lugar 
 

Pôr Deus Pôr Deus em primeiro lugar pode 

ser difícil. O que podemos aprender com 

Ester que nos ajudará a pôr Deus em primeiro 

lugar na nossa vida, hoje? 

Quando Ester decidiu participar do processo 

de seleção, que acabaria por fazer dela rainha 

do império persa, muitas dúvidas devem ter 

passado pela sua mente. O seu povo estava 

exilado e tinha poucas perspetivas. Parecia 

que Deus os tinha abandonado ao jugo persa, 

enquanto continuava a exigir obediência. 

Mas, Ester era linda e esta era uma 

oportunidade para se erguer acima de todas 

as mulheres do império. 

Ester era linda, tanto por dentro como por 

fora. Até mesmo um rei implacável conseguiu 

ver isso. Xerxes escolheu-a, acima de todas as 

outras, para se tornar sua rainha. Ester 

desfrutava do seu palácio e dos privilégios 

que, anteriormente, apenas poderia ter 

imaginado. 

É difícil pôr Deus em primeiro lugar quando 

nos debatemos com a pobreza e a falta de 

recursos. No entanto, a riqueza e o poder 

também levam, muitas vezes, as pessoas para 

longe d’Ele. Como podemos pôr Deus em 

primeiro lugar quando temos mais riqueza e 

influência do que aqueles que nos rodeiam? 

Seguimos o exemplo de Ester, e lembramo-

nos daqueles que precisam de proteção. 

O rei Xerxes foi enganado por um conselheiro 

quando emitiu o decreto de morte contra 

todos os hebreus. Quando desafiada a apelar 

ao rei por misericórdia, Ester teve medo. Nas 

suas próprias palavras, em Ester 4:16, lemos: 

“Vai, e ajunta todos os judeus que se acharem 

em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem 

bebais por três dias, nem de dia nem de noite, 

e eu e as minhas moças também assim 

jejuaremos; e assim irei ter com o rei, ainda 

que não é segundo a lei; e, perecendo, 

pereço”. 

Ester não estava imune ao medo. Mas ela 

tinha tanto de corajosa como de bonita. 

Depois de pedir a todos os hebreus que 

jejuassem e orassem, ela arriscou a própria 

vida ao ir à presença do rei sem ser 

convidada. Naquele momento de grande 

risco, ela pôs Deus em primeiro lugar e 

proclama algumas das palavras mais 

inesquecíveis de toda a História: “E, 

perecendo, pereço”. 

Ester pôs Deus em primeiro lugar. O seu 

exemplo impele-nos a fazer o mesmo. 

Enquanto os diáconos recolhem os dízimos e 

as ofertas, somos desafiados a pôr Deus em 

primeiro lugar. 

Querido Pai celestial, louvamos-Te esta 

manhã com os nossos dízimos e ofertas. 

Oramos para que nos dês a coragem de Te 

pôr em primeiro lugar na nossa vida. No 

nome de Jesus, ámen. 

 
A oferta do próximo Sábado destina-se ao fundo Local, Nacional e Mundial. 
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6 de março de 2021  

Hoje: Oferta para o Fundo Local, Nacional e Mundial 
 

Quando Pedro Pôs Deus em Primeiro Lugar 
 

Pôr Deus em primeiro lugar pode ser difícil. O que 

podemos aprender com Pedro que nos ajudará a 

pôr Deus em primeiro lugar na nossa vida, hoje? 

Pedro era um dos discípulos mais velhos que Jesus 

chamou. Ele era determinado e de confiança. 

Numa noite tempestuosa, Jesus apareceu ao 

grupo como se fosse um fantasma a caminhar 

sobre a água. Pedro foi o primeiro a transmitir o 

seu desejo de estar com Jesus, mesmo que isso 

implicasse saltar para fora do barco e caminhar na 

água. Pôr Deus em primeiro lugar parecia 

inicialmente fácil para Pedro. Até que ele quase se 

afogou. 

Pouco depois de caminhar na água, Pedro duvidou. 

Quando Pedro começou a ser engolido pela água 

tempestuosa, deve ter sentido a vergonha do 

fracasso público. Ele tinha pedido para ir a Jesus 

e, agora, todos os discípulos podiam ver que ele 

tinha fracassado. Pôr Deus em primeiro lugar nos 

nossos fracassos não é fácil. Mas Pedro fê-lo. Ele 

clamou por ajuda e Jesus salvou-o. 

Esta história repete-se quando Jesus é preso e 

crucificado. Pedro tinha prometido estar ao lado 

de Jesus, acontecesse o que acontecesse, mas 

Jesus tinha-o avisado da sua traição naquela 

mesma noite. Pedro não tinha medo. Ele estava 

disposto a morrer por Jesus. Isto é evidente no 

ataque de Pedro no Getsémani. Apesar de estar 

rodeado por soldados, Pedro tenta matar alguém. 

Felizmente, ele era um pescador, não um soldado. 

Ele falhou e acabou por cortar a orelha do homem. 

Aquilo que Jesus fez de seguida confundi-o. Jesus 

curou o homem e disse que não precisava de 

proteção. O que significaria isso? Pedro estava 

preparado para o conflito, e Jesus repreendeu-o 

por isso. Ele seguiu Jesus de longe, e, naquela 

noite, negou conhecê-l’O três vezes, tal como 

Jesus tinha previsto. Entretanto, João 

permaneceu ao lado de Jesus ao longo de todo o 

horror do julgamento e da crucificação de Jesus. 

Pedro fracassou novamente. Como é que ele 

poderia liderar fosse o que fosse depois daquilo? 

Pôr Deus em primeiro lugar no meio do nosso 

fracasso, confusão e vergonha é impossível. É 

apenas através do poder de Deus que podemos 

aceitar o Seu perdão e começar de novo. Mais 

tarde, Pedro tornar-se-ia um excelente líder pois 

Jesus confiou nele reiteradamente. Talvez você 

tenha sido infiel nos dízimos e ofertas no passado. 

Talvez tenha fracassado. Pôr Deus em primeiro 

lugar implica pedir e aceitar o perdão de Deus, 

hoje. Implica começar novamente a confiar as suas 

finanças a Deus. 

Pedro pôs Deus em primeiro lugar. O seu exemplo 

impele-nos a fazer o mesmo. Enquanto os 

diáconos recolhem os dízimos e as ofertas, somos 

desafiados a pôr Deus em primeiro lugar. 

Querido Pai celestial, louvamos-Te esta manhã 

com os nossos dízimos e ofertas. Oramos para que 

nos dês a coragem de Te pôr em primeiro lugar na 

nossa vida. No nome de Jesus, ámen. 

 

 

A oferta do próximo Sábado destina-se ao fundo Local, Nacional e Mundial. 
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13 de março de 2021  

Hoje: Oferta para o Fundo Local, Nacional e Mundial 
 

Quando Paulo Pôs Deus em Primeiro Lugar 
 

Pôr Deus em primeiro lugar pode ser difícil. O 

que podemos aprender com Paulo que nos 

ajudará a pôr Deus em primeiro lugar na 

nossa vida, hoje? 

Paulo tinha sempre posto Deus em primeiro 

lugar, enquanto perseguia os seguidores de 

Jesus, e não conseguia ver o que estava 

mesmo à sua frente. Foi só quando Paulo caiu 

ao chão, cego pela luz de Jesus, que começou 

a ver verdadeiramente. Para Paulo, pôr Deus 

em primeiro lugar implicou questionar 

humildemente as suas pressuposições e 

voltar à Escritura. 

Depois de passar três anos na Arábia, Paulo 

regressa com a convicção renovada de que 

Deus não tinha desistido do mundo. Jesus 

era o Salvador que queria alcançar cada ser 

humano. Paulo continuou a pôr Deus em 

primeiro lugar ao viajar de cidade de cidade, 

de aldeia em aldeia, anunciando Jesus. Nada 

impediria Paulo de pôr Deus em primeiro 

lugar, incluindo as muitas vezes em que as 

pessoas o tentaram matar. 

Certa ocasião, Paulo e o seu companheiro 

Silas ficaram com as roupas rasgadas no 

meio da praça da cidade. Eles foram 

espancados e lançados numa cela, com os pés 

presos a um tronco. Ainda a sangrar e feridos, 

Paulo e Silas fizeram o inimaginável: em vez 

de se queixarem, louvaram a Jesus. Se agora 

estiver no seu pior momento, e parece que 

tudo correu mal, não há melhor momento 

para louvar do que hoje. 

Depois, Deus enviou um terramoto. 

Pensando que os prisioneiros tinham fugido, 

o soldado responsável pegou na espada para 

se matar. Paulo e Silas lembravam-se do 

espancamento, da tortura e da humilhação 

que aquele soldado lhes infligira. Para se 

vingarem, Paulo e Silas só precisavam de 

esperar que o corpo do soldado caísse ao 

chão. 

Mas, Paulo e Silas eram o tipo de homens que 

põe Deus em primeiro lugar. Naquela fração 

de segundo, decidiram perdoar o soldado e 

gritaram para impedi-lo. Aquele soldado e a 

sua família conheceram Jesus e, no fim 

daquela noite, eles também estavam a louvar 

o Rei dos reis. 

Paulo e Silas puseram Deus em primeiro 

lugar. O seu exemplo impele-nos a fazer o 

mesmo. Enquanto os diáconos recolhem os 

dízimos e as ofertas, somos desafiados a pôr 

Deus em primeiro lugar. 

Querido Pai celestial, louvamos-Te esta 

manhã com os nossos dízimos e ofertas. 

Oramos para que nos dês a coragem de Te 

pôr em primeiro lugar na nossa vida. No 

nome de Jesus, ámen. 

 

 

A oferta do próximo Sábado destina-se ao Serviço Voluntário Adventista. 
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20 de março de 2021  

Hoje: Oferta para o Serviço Voluntário Adventista 
 

“Deus Primeiro” e o SVA 
 

Pôr Deus em primeiro lugar pode ser 

difícil. Mas, muitos experimentaram e 

contam maravilhas! 

 O Serviço Voluntário Adventista 

(SVA), da Igreja Adventista do Sétimo 

Dia, é um programa oficial da Igreja 

com o propósito de disponibilizar, de 

forma organizada, oportunidades de 

serviço voluntário e temporário, para 

adventistas jovens e adultos, 

estudantes e profissionais, em regiões 

necessitadas do mundo, e ajudar a 

Igreja a ser mais impactante na 

proclamação do Evangelho. 

Este serviço foi iniciado a 1 de 

novembro de 1997, com o Pastor 

Vernon B. Parmenter, que viria a ser o 

seu primeiro diretor.  

Ao longo das últimas duas décadas, 

tem proporcionado experiências de 

serviço gratificantes ao redor do globo. 

Com projetos ativos nos cinco 

continentes, continua a criar 

oportunidades de serviço, e a apoiar a 

missão da Igreja onde as necessidades 

se fazem sentir. 

Profissionais das mais diversas 

formações e especialidades, oferecem-

se, primeiro a si mesmos. Dão uma 

parte da sua vida, usam capacidades 

físicas, técnicas e intelectuais, e, 

motivados pelo dom do Espírito, 

produzem frutos neste mundo e para 

a eternidade.  

Este serviço tem proporcionado a 

realização pessoal dos voluntários, e o 

reconhecimento de todos quantos têm 

sido ajudados. 

Sem sair da sua Igreja pode dar um 

forte apoio ao Serviço Voluntário 

Adventista através da sua oferta neste 

sábado. 

Oramos por todos quantos se 

envolvem neste serviço de 

voluntariado partindo para terras 

distantes, mas também, por aqueles 

que, mesmo a partir do conforto das 

suas igrejas se envolvem e apoiam por 

meio das suas ofertas.   

 

 

 

 

 

 

 

A oferta do próximo Sábado destina-se à Divisão Euro-Asiática (ESD) – 13.º Sábado. 
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27 de março de 2021  

Hoje: Oferta: 13.º Sábado 
 

De todo o Mundo Para a Divisão Euro-Asiática (ESD) 
 

Chegamos ao fim do 1.º trimestre de 2021, e 

com ele, temos uma nova Divisão para 

conhecer e apoiar: A vasta DIVISÃO EURO-

ASIÁTICA onde existem muitas histórias para 

contar! 

Ao olharmos o mapa desta Divisão, destaca-

se de imediato o principal país, a Rússia. Cheia 

de particularidades, a Rússia traz-nos 

diversos elementos inspiradores. Conhece as 

matrioskas, também conhecidas por bonecas 

russas? 

De acordo com a cultura russa, as matrioskas 

simbolizam a maternidade, a fertilidade, o 

amor e a amizade. Para os russos, presentear 

alguém com uma matrioska é um sinal de 

grande afeto e desejo de uma vida longa e 

feliz. 

Certamente que neste trimestre não vamos 

poder oferecer, afetuosamente, matrioskas a 

todos os crentes ao redor do mundo. Mas, os 

crentes de todo o mundo vão poder oferecer, 

por meio da forte, e tradicional solidariedade 

adventista, aos nossos irmãos da Rússia e da 

Ucrânia, sobretudo, às crianças e aos jovens 

de duas instituições de ensino adventista. 

Os focos das ofertas centram-se em dois 

pontos geográficos situados a sudoeste 

deste vasto território: Um na Ucrânia, o outro 

na Rússia.  Irão possibilitar a construção de 

dois projetos: Um edifício de três andares na 

Ucrânia. Será uma escola para crianças e 

jovens de idades compreendidas entre o 

ensino pré-escolar até ao secundário. Outros 

edifícios para fins idênticos serão erigidos no 

Campus da Universidade Adventista de 

Zaoksky, na região de Tula, na Rússia.   

Que os esforços de todos os crentes 

adventistas, fecundados com a poderosa 

bênção de Deus, concorram para a 

construção destes sonhos das crianças e 

jovens desta região, e para a divulgação da 

mensagem dos três anjos, nestas paragens 

que durante tantos anos estiveram fechadas 

à influência do Evangelho eterno.  

Querido Pai celestial, louvamos-Te esta 

manhã com os nossos dízimos e ofertas. 

Oramos para que a oferta deste 13.º sábado 

seja generosa, e que muitos mais homens, 

mulheres e crianças Te conheçam, e que em 

breve se implante o Teu reino sobre toda a 

Terra. No nome de Jesus, ámen. 

 

 

A oferta do próximo Sábado destina-se ao fundo Local, Nacional e Mundial. 


