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Boletim de Mordomia 

Departamento de Mordomia da UPASD 
3º 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 

O momento do culto dedicado à entrega e à recolha do dízimo e das ofertas é um tempo 

consagrado por Deus, para que o crente possa manifestar a sua gratidão ao Deus El-Shaddai: “El, o 

Deus do poder e da autoridade; Shaddai, o Deus das riquezas inexauríveis; riquezas que Ele está 

disposto a conceder àqueles que O buscam como fé e obediência. (…) El-Shaddai, o Deus poderoso 

que pode abastecer e nutrir.”1  Compreenda e ajude a compreender a importância deste tempo de 

adoração e louvor!  

ESTAMOS DISPONÍVEIS PARA VISITAR A SUA IGREJA e ajudar a descobrir o elevado privilégio de sermos 

filhos de Deus, parceiros da Aliança, amigos de Jesus (Jo 15;15), dedicados ao Seu serviço.  

O Boletim de Mordomia contém uma mensagem para cada sábado, que nos chega a partir da 

Conferência Geral, use-o e faça chegar estas mensagens à Igreja do Senhor. 

• Use estes textos do Boletim de Mordomia em PPT no momento das ofertas.  

 

Caso opte por apresentar os vídeos, nos dias de OFERTAS ESPECIAIS convém usar sempre o PPT, pois os 

textos referentes às ofertas do calendário da UPASD só estão disponíveis em PPT.   

Tendo em conta estas considerações, escolha o que melhor se adaptar à sua congregação. O 

importante é que os crentes, ao refletirem na sua relação como o Senhor, tenham bem presente o 

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

seguinte. 

          Maranata, 

 

CERTIFIQUE-SE DE QUE TODOS OS MEMBROS DA SUA IGREJA POSSUEM O CALENDÁRIO DE OFERTAS 2021. 

[Ainda temos disponíveis cartões com o Plano de Ofertas 2021] 

 

 

 

 

 

 

  

 

[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] 

 
1 Manual de Estudo da E.S., do 2.º Trimestre 2021, ed. Dinamizador p. 48 e 53 

  

• Pode usar estes mesmos textos em vídeo que estão disponíveis cada semana no site: 
https://videos.adventistas.org/pt/editoria/estilo-de-vida/playlist-primeiro-deus-crescimento-espiritual/ 

https://mordomia.adventistas.org.pt/index.php/materiais-de-apoio/boletim-e-apresentacoes-de-mordomia
https://videos.adventistas.org/pt/editoria/estilo-de-vida/playlist-primeiro-deus-crescimento-espiritual/
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3 de julho de 2021  

Hoje: Oferta para o Fundo Local, Nacional e Mundial 
 

Quando os Valdenses Puseram Deus em Primeiro Lugar 
 

Os Valdenses perderam tudo quando puseram 

Deus em primeiro lugar. Mesmo assim, não 

desistiram. O que podemos aprender hoje, com os 

Valdenses, que nos ajudará a colocar Deus em 

primeiro lugar na nossa própria vida? 

Durante este período obscuro da História da 

humanidade, Pedro Valdo renunciou à sua riqueza 

e dedicou-se a ajudar os outros. Iniciou-se um 

movimento na França à medida que pregadores 

leigos renunciavam voluntariamente à riqueza 

terrena, e viviam em estrita obediência à Bíblia. 

Uma das principais prioridades dos Valdenses era 

tornar a Bíblia acessível na língua comum. 

Em 1179, Valdo e um dos seus amigos foram a 

Roma, onde foram recebidos pelo Papa Alexandre 

III e pela Curia Romana. Tiveram de explicar a sua 

fé perante um painel de três clérigos. Os 

resultados da reunião foram inconclusivos, mas o 

Terceiro Concílio de Latrão condenou, no mesmo 

ano, as ideias de Valdo. 

Valdo e os seus seguidores desenvolveram um 

sistema que consistia em ir de vila em vila para se 

reunirem secretamente com pequenos grupos de 

Valdenses. Ali podiam confessar os pecados e 

realizar serviços de culto. O pregador Valdense 

itinerante era conhecido como Barba. O grupo 

dava guarida ao Barba, e ajudava nos preparativos 

para que ele se deslocasse até à próxima vila em 

segredo. 

 

 

 

Eles perderam a posição que tinham na sociedade 

e acabaram por ter de fugir para as montanhas e 

cavernas. Eles continuaram a pôr Deus em 

primeiro lugar, explicando a Escritura a quem 

pudessem encontrar. Por fim, compreenderam que 

o seu movimento era uma luz nas trevas. Foram 

os precursores da Reforma Protestante, e 

representaram um remanescente de pessoas que 

se recusaram totalmente a pôr o seu conforto em 

primeiro lugar, acima do reino de Deus. Hoje, 

somos chamados a ser um remanescente – 

homens, mulheres e crianças que continuam a ser 

fiéis à Palavra de Deus ao colocar sempre o Reino 

de Deus em primeiro lugar. 

Os Valdenses puseram Deus em primeiro lugar, 

mesmo tendo-lhes custado tudo. A coragem deles 

é uma inspiração para nós hoje. Jesus abdicou de 

tudo para nos redimir, e o Seu amor compele-nos 

a pôr o Seu reino em primeiro lugar na nossa vida. 

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. 



 

10 de julho de 2021  

Hoje: Oferta para o Fundo Local, Nacional e Mundial 
 

Quando João Huss Pôs Deus em Primeiro Lugar 

 

 João Huss perdeu a sua esposa quando pôs Deus em 

primeiro lugar. O que podemos aprender hoje, com 

João Huss, que nos ajudará a colocar Deus em 

primeiro lugar na nossa própria vida? 

No século XIV, a Igreja Católica Romana vendia 

indulgências às famílias que queriam garantir que os 

seus entes queridos estivessem no Céu, em vez de 

arderem no inferno para sempre. A perseguição era 

certa para quem desafiasse a autoridade da Igreja e 

em especial do Papa.  

Durante este negro período da História humana, 

João Huss era um pregador em Praga, na República 

Checa. Ele falava abertamente contra as mentiras e 

defendia a verdade tal como se encontra na Palavra 

de Deus. Mesmo no exílio, ele continuou a pôr Deus 

em primeiro lugar. Quando o Concílio de Constância 

se reuniu, Huss foi convidado a estar presente e a 

apresentar as suas perspetivas. Quando chegou, foi 

imediatamente detido e posto na prisão. Acabou por 

ser levado à presença do Concílio, e pediram-lhe que 

renunciasse às suas ideias. Ele respondeu: “Nem por 

uma capela de ouro renunciaria à verdade!” Por se ter 

recusado, foi enviado de volta para a prisão. A 6 de 

julho de 1415, foi queimado na fogueira por heresia 

contra as doutrinas da Igreja Católica. Enquanto 

estava na fogueira, podia-se ouvi-lo a cantar Salmos. 

 

 

Hoje, a verdade tem sido ignorada e rejeitada de 

várias formas. Somos constantemente desafiados a 

comprometer as nossas crenças em pequenos e 

grandes gestos. Deus continua a convidar-nos a 

termos um compromisso com a verdade, aconteça o 

que acontecer. Por vezes, esse compromisso levará a 

perseguição e à morte. Para a maioria de nós, poderá 

simplesmente representar uma inconveniência. No 

entanto, devemos ter a coragem vinda do Espírito 

Santo para colocar Deus em primeiro lugar sob 

qualquer circunstância. Somos abençoados pelas 

histórias de homens e mulheres que sacrificaram o 

seu conforto terreno pela missão que Jesus deu à 

Igreja. As boas-novas da salvação poderiam não ter 

chegado até nós se não fosse a coragem e a 

determinação deles. Agora, é a nossa vez de pôr Deus 

em primeiro lugar e cumprir esta missão.  

João Huss pôs Deus em primeiro lugar, mesmo 

tendo-lhe custado tudo. A coragem dele é uma 

inspiração para nós hoje. Jesus abdicou de tudo para 

nos redimir, e o Seu amor compele-nos a pôr o Seu 

reino em primeiro lugar na nossa vida. 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 ADRA Portugal. 
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17 de julho de 2021  

Hoje: Oferta para o Fundo da ADRA Portugal 
 

Até aqui, nos ajudou o Senhor 

 

O ano de 2020, marcado por todas as vicissitudes 

que conhecemos com a chegada imprevista da 

pandemia, afigurava-se como um ano de grandes 

dificuldades para a implementação dos projetos e 

ações da ADRA em Portugal. Logo à partida, as duas 

grandes fontes de recolha de bens e fundos foram-

nos vedadas, ou seja, ficámos impossibilitados de 

estar nas grandes superfícies comerciais a receber os 

bens doados e de ir para as ruas fazer o peditório 

anual de solidariedade. 

Permitiu Deus que outras ações se desenrolassem 

para colmatar as necessidades, que novos parceiros 

depositassem a sua confiança na ADRA e que 

doadores antigos e novos pudessem ajudar com as 

suas contribuições. Pela sua infinita misericórdia, 

conseguimos apoiar cerca de 16.000 pessoas ao 

longo do ano (o dobro do que havíamos realizado em 

2019), com cabazes alimentares, produtos de higiene 

e limpeza, vouchers para as despesas do dia-a-dia e 

bens doados de natureza diversa, proporcionando 

alívio, conforto e esperança aos mais vulneráveis. 

Chegaram-nos muitos testemunhos de gratidão, 

entre os quais partilhamos a história da família 

Santos, apoiada pela Delegação do Barreiro. 

Tudo começou através de um pedido online feito 

pelas duas irmãs, Sónia e Maria Santos. Explicaram 

que tinham emigrado da Venezuela, e que viviam com 

toda a família de 10 pessoas num só apartamento.  

Trabalhavam na área do turismo, mas com o 

aparecimento da pandemia foram dispensadas sem 

salário, o que as deixou em necessidade de apoio. 

Apesar das limitações impostas pelo surgimento do 

vírus, graças aos donativos recebidos, a ADRA fez 

tudo o que podia para que não lhes faltasse nada. 

Hoje, felizmente, a Sónia e a Maria já conseguiram 

trabalho e agora são elas que também querem ajudar 

o próximo. Sempre que podem dirigem-se à 

Delegação da ADRA Barreiro para doar roupas e 

brinquedos que possam servir a outras pessoas. 

Damos graças a Deus por todas as bênçãos que nos 

têm chegado para que, tal como Jesus, possamos 

espalhar justiça, compaixão e amor aos que nos 

rodeiam. Estamos cientes das dificuldades presentes 

e das que irão surgir num futuro próximo, 

decorrentes dos efeitos colaterais da pandemia; mas 

enfrentamos o amanhã com a certeza de que as 

misericórdias divinas se renovarão a cada manhã, 

enquanto estivermos a cumprir a missão que nos foi 

confiada.  

Continuemos a olhar para a ADRA enquanto agência 

humanitária da Igreja Adventista do 7º Dia sentindo 

a responsabilidade pessoal e coletiva de colaborar em 

tudo o que estiver ao nosso alcance fazer. 

Enviado por Cármen Maciel 

 Diretora executiva 

ADRA Portugal 

 

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



 

24 de julho de 2021  

Hoje: Oferta para o Fundo Local, Nacional e Mundial 
 

Quando William Tyndale Pôs Deus em Primeiro Lugar 

 

William Tyndale perdeu tudo quando pôs Deus em 

primeiro lugar. Mesmo assim, ele não desistiu. O 

que podemos aprender hoje, com William Tyndale, 

que nos ajudará a colocar Deus em primeiro lugar 

na nossa própria vida? 

No século XVI, a Igreja Católica Romana tinha 

proibido as pessoas comuns de lerem e 

compreenderem a Bíblia. Durante este negro 

período da História da humanidade, William 

Tyndale foi uma luz que ajudou a mudar o 

percurso da História humana ao tornar a Bíblia 

acessível na língua inglesa.  

“A tradução de Tyndale foi a primeira tradução da 

Bíblia em inglês, feita diretamente a partir dos 

textos hebraicos e gregos. Foi também a primeira 

tradução inglesa a tirar partido da impressão, a 

última tecnologia daquela altura para difundir a 

mensagem. Isso colocou-o em conflito direto com 

a Igreja, que acreditava que a população comum 

não tinha capacidades para compreender a Bíblia 

e, portanto, precisava da Igreja para fazer isso por 

eles. Tendo fugido de Inglaterra, Tyndale procurou 

refúgio no território flamengo do Imperador 

Católico Carlos V. Em 1535, Tyndale foi preso e 

encarcerado no castelo de Vilvoorde, nos 

arredores de Bruxelas, durante mais de um ano. 

Em 1536, foi condenado por heresia e executado 

por estrangulamento, sendo depois o seu corpo 

queimado na fogueira.  

A sua última oração foi para que os olhos do rei de 

Inglaterra se abrissem. As suas orações foram 

respondidas. Passado pouco tempo depois de ter 

dado a sua vida, ao colocar Deus em primeiro lugar, 

sairia a edição da Bíblia King James, sancionada 

pelo rei de Inglaterra. A Bíblia é o fundamento da 

sociedade ocidental, e Tyndale ajudou 

verdadeiramente a mudar o mundo, 

disponibilizando o texto inspirado às pessoas 

comuns que, agora, podiam compreendê-lo.  

Pôr Deus em primeiro lugar ao apoiar as missões 

é fundamental. No entanto, também devemos 

investir o nosso tempo e energia nas pessoas à 

nossa volta, inspirando-as para que saibam mais 

sobre o amor de Deus. William Tyndale pôs Deus 

em primeiro lugar, mesmo tendo-lhe custado tudo. 

A coragem dele é uma inspiração para nós hoje. 

Jesus abdicou de tudo para nos redimir, e o Seu 

amor compele-nos a pôr o Seu reino em primeiro 

lugar na nossa vida. 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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31 de julho de 2021  

Hoje: Oferta para o Fundo Local, Nacional e Mundial 
 

Quando William Miller Pôs Deus em Primeiro Lugar 
 

William Miller foi considerado louco quando pôs Deus 

em primeiro lugar. Mesmo assim, ele não desistiu. O que 

podemos aprender hoje, com William Miller, que nos 

ajudará a colocar Deus em primeiro lugar na nossa 

própria vida? 

Ele era um homem íntegro que não conseguia acreditar 

na veracidade da Bíblia. Mas, depois de um evento 

inexplicável durante o tempo que passou na guerra, a 

cosmovisão de William Miller ficou completamente 

estilhaçada. Ele preguntou-se a si mesmo: “Se as leis da 

natureza são as únicas forças atuantes no universo, 

como é que eu não morri quando a bomba explodiu tão 

perto de mim?”  

Ele decidiu dar início a um estudo aprofundado da 

Escritura. De volta à sua quinta, em Whitehall, Nova 

Iorque, Miller empenhou-se na leitura e compreensão da 

Bíblia, um versículo de cada vez. Esta iniciativa ocupou-

o durante dois anos – 1816 a 1818 – acabando por se 

enamorar do seu Salvador – Jesus Cristo. 

Uma das descobertas mais significativas que William 

Miller fez, durante esta época, foi a profecia das 2 300 

“tardes e manhãs”, que se encontra em Daniel 8:14. A 

profecia previa um evento significativo, que teria lugar 

por volta de 1843 ou 1844, e ele sentiu-se obrigado a 

partilhar este conhecimento com o máximo de pessoas 

possível. No entanto, ele não era pregador e recusou-se 

a fazê-lo. À medida que o Espírito Santo continuou a 

impressioná-lo a contar aos outros o que tinha 

descoberto, ele pediu a Deus que fosse totalmente claro 

neste chamado. Se alguém lhe pedisse que partilhasse as 

suas descobertas, isso seria um sinal, entre ele e Deus, 

de que deveria fazê-lo. Ainda não tinha passado uma 

hora, e um membro da família foi à quinta para lhe pedir 

que partilhasse as suas descobertas. 

Ao início, Miller ficou aborrecido porque Deus lhe tinha 

enviado este convite de forma imediata. Mas, ele era o 

tipo de homem que cumpre a sua palavra. Naquele dia, 

William Miller pôs Deus em primeiro lugar e começou a 

pregar esta bela mensagem de que Deus não tinha 

abandonado o mundo, e que em breve iria fazer algo 

grandioso. 

A sua pregação levou a um grande desapontamento a 

22 de outubro de 1844. Centenas de milhares de 

pessoas esperavam o regresso de Jesus naquele dia, mas 

Jesus não veio. Em vez disso, Ele deu início ao Seu 

ministério no Lugar Santíssimo, no santuário celestial. 

Foi a partir deste desapontamento que Deus chamou os 

pioneiros da Igreja Adventista do Sétimo Dia. 

Hoje, os Adventistas do Sétimo Dia estão a pregar as 

boas-novas da breve vinda de Jesus em mais de 200 

países. Milhões de pessoas têm agora esperança devido 

à determinação de Miller em pôr Deus em primeiro lugar. 

William Miller pôs Deus em primeiro lugar, mesmo 

quando se riram dele. 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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07 de agosto de 2021  

Hoje: Oferta para o Fundo Local, Nacional e Mundial 

Quando Joseph Bates Pôs Deus em Primeiro Lugar 

 

Joseph Bates foi considerado louco quando pôs 

Deus em primeiro lugar. Mesmo assim, ele não 

desistiu. O que podemos aprender hoje, com 

Joseph Bates, que nos ajudará a colocar Deus 

em primeiro lugar na nossa própria vida? 

Ele era capitão de um navio quando ouviu, pela 

primeira vez, a mensagem de William Miller 

sobre a segunda breve vinda de Cristo. Bates 

era o tipo de homem que colocava Deus em 

primeiro lugar em tudo, por isso dedicou a sua 

energia, o seu dinheiro e até vendeu a sua casa 

para ajudar a espalhar a notícia da Segunda 

Vinda. 

No entanto, foi preciso um grande sacrifício 

pessoal quando o filho de Bates rejeitou a 

mensagem, e saiu de casa irritado para dar início 

a uma carreia no alto mar. Bates não desistiu, 

mesmo quando tudo aquilo que ele ansiava não 

aconteceu. O ano de 1843 chegou e terminou 

– e Cristo não voltou. Depois, o Grande 

Desapontamento de 1844 abalou a fé de Bates 

e dos outros Milleritas. Eles foram alvo de 

piadas por parte daqueles que estavam ao seu 

redor, e foram obrigados a reconstruir as suas 

vidas num estado de pobreza extrema, por 

terem sacrificado tudo pela causa. 

Bates e outras pessoas retomaram o estudo 

das Escrituras, e descobriram que, em vez de 

assinalar a vinda de Cristo, 22 de outubro de 

1844 era a data em que Cristo entrou no 

santuário celestial para interceder perante o Pai 

em favor dos crentes. 

Mas, as dificuldades eram constantes. Um dia, 

Bates não tinha nada para comer em casa. Ele 

suplicou a Deus, e prometeu permanecer fiel 

sob qualquer circunstância. Naquele dia, chegou 

um envelope com dinheiro suficiente para 

sustentá-lo. Deus tinha inspirado alguém a 

enviar este dinheiro para o dia em que Bates 

mais dele necessitava. 

À medida que foi dando continuidade ao estudo 

com amigos, Bates descobriu a verdade do 

sétimo dia, o Sábado, e partilhou-a com os 

outros crentes – James e Ellen White. Este 

pequeno grupo de líderes, em breve, 

estabeleceu a Igreja Adventista do Sétimo Dia, 

que hoje é um movimento mundial. 

Joseph Bates pôs Deus em primeiro lugar, 

mesmo quando se riram dele. A coragem dele é 

uma inspiração para nós hoje. Jesus abdicou de 

tudo para nos redimir, e o Seu amor compele-

nos a pôr o Seu reino em primeiro lugar na 

nossa vida. 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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14 de agosto de 2021  

Hoje: Oferta para o Fundo Local, Nacional e Mundial 
 

Quando James e Ellen White puseram Deus em Primeiro Lugar 
 

James e Ellen White eram jovens quando 

decidiram colocar Deus em primeiro lugar. Isso 

custou-lhes tudo o que tinham, mas não 

desistiram. O que podemos aprender hoje, com 

James e Ellen White, que nos ajudará a colocar 

Deus em primeiro lugar na nossa própria vida? 

James White foi ordenado ministro em 1843, 

depois de 1 000 pessoas terem aderido ao 

movimento do advento através da sua pregação. 

Ele trabalhou incansavelmente para espalhar as 

boas-novas de que Jesus iria voltar em 1844. Ellen 

era uma jovem debilitada que tinha sofrido um 

acidente na infância. A família dela tomou a 

decisão de crer na Bíblia em vez de crer nas 

tradições da igreja a que pertenciam. Como 

colocaram Deus em primeiro lugar, a família dela 

foi obrigada a deixar a igreja e a comunidade que 

conheciam há anos. 

James e Ellen conheceram-se logo depois do 

grande desapontamento de 22 de outubro de 

1844, e casaram-se em 1846. Devido à sua 

dedicação à verdade, o casal White não teve casa 

própria durante os primeiros seis anos de 

casamento, vivendo, por vezes, com os pais de 

Ellen ou com amigos. Em novembro de 1848, Ellen 

White teve uma visão onde lhe foi mostrado que 

James deveria começar a imprimir um jornal, que 

se iria expandir até que a sua luz brilhasse em todo 

o mundo. Imprimir algo era caro e isso parecia-lhes 

impossível. Mas, decidiram pôr Deus em primeiro  

lugar e os fundos começaram a chegar, vindos de 

leitores que viram as suas vidas transformadas. 

Iniciando em 1849, James publicou The Present 

Truth, que, em 1850, passou a ser a Review and 

Herald. Através do sacrifício do pequeno grupo de 

crentes, o movimento, que se centrava em toda a 

Bíblia, começou a crescer. Em 1863, a Conferência 

Geral dos Adventistas do Sétimo Dia foi 

organizada. 

James White colocou Deus em primeiro lugar em 

tudo. Ele nunca terminou a escola secundária, mas 

fundou jornais, duas casas publicadoras e uma 

faculdade, que agora é a Universidade de Andrews. 

Ele organizou uma denominação, foi o seu líder, e 

publicou os seus hinários.  

Ellen White foi fundamental no sentido de 

reforçar o estudo da Escritura e fortalecer a 

estrutura administrativa da Igreja Adventista em 

rápido crescimento. Mas, colocar Deus em 

primeiro lugar exige sempre sacrifícios. James e 

Ellen White não desistiram, mesmo quando 

perderam dois lindos filhos devido a uma doença. 

James e Ellen White colocaram Deus em primeiro 

lugar, mesmo quando lhes custou tudo. A coragem 

deles é uma inspiração para nós hoje. Jesus 

abdicou de tudo para nos redimir, e o Seu amor 

compele-nos a pôr o Seu reino em primeiro lugar 

na nossa vida. 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 Sociedade Bíblica (Divulgação da Bíblia) 



 

21 de agosto de 2021  

Hoje: Oferta Sociedade Bíblica (Divulgação da Bíblia) 
 

Brilhar Mais e Até Mais Longe 
 

“O que o pasto é para o animal, o lar para o 

homem, o ninho para as aves, as rochas para 

os repteis, a água para os peixes, a Escritura 

sagrada é para a alma dos crentes.” Martinho 

Lutero. 

Numa viagem que tive de realizar levei duas Bíblias 

– edição “Palavra de Esperança” – editada pela 

Igreja Adventista do Sétimo Dia e pela Sociedade 

Bíblica de Portugal. Uma Bíblia, eu tinha a intenção 

de a oferecer a alguém conhecido. Levei a outra 

Bíblia para oferecer caso surgisse oportunidade. 

Ficámos hospedados num apartamento 

turístico com um preço acessível.  No dia em 

deixávamos o apartamento, nas primeiras horas da 

manhã, ao transportar as bagagens, deparei-me 

com uma empregada jovem que estava a preparar-

se para iniciar a tarefa de limpar os alojamentos. 

Senti que deveria oferecer-lhe a Bíblia que levara 

a mais. Pensando nisto, comentei com a minha 

esposa, junto ao carro: “Vou dizer à camareira que 

o quarto já está livre”, ao que ela respondeu: “Não 

vale a pena, quando ela lá chegar, logo verá”. 

Não sei qual a razão, eu estava convencido de que 

deveria ir, e deveria oferecer-lhe a Bíblia. Tirei-a de 

uma pasta e fomos, sem que a minha esposa 

percebesse muito bem a minha intenção, e ofereci 

a Bíblia àquela jovem. Ela ficou radiante! 

Fiquei muito surpreendido e até emocionado 

com a reação! Quando estávamos a sair do 

prédio olhei para trás e ela apertava a Bíblia 

contra o peito e comentava alguma coisa com 

uma colega que, entretanto, chegara. Esta 

também manifestava surpresa e satisfação. 

Como não tinha mais Bíblias, fui ao carro e trouxe 

alguns livros que ofereci a essa colega de trabalho: 

“Saúde e Bem-Estar” e “O Poder da Esperança”. 

As reações de ambas, mas, sobretudo, daquela que 

recebera a Bíblia comoveu-me. E se eu não tivesse 

voltado para lhe oferecer aquela Bíblia!? Que 

oportunidade incrível iria perder! 

Aquela jovem ansiava ter uma Bíblia. Eu tinha 

pegado nela, no meu escritório três dias antes, 

sem saber a quem a ofereceria. Quantas pessoas 

com quem nos cruzamos precisam tanto de 

uma Bíblia como “as aves precisam do ninho” 

e como “os peixes precisam da água”!?  

A Sociedade Bíblica de Portugal existe, desde 

1809, para possibilitar que Bíblias e mais 

Bíblias sejam impressas e distribuídas. Faz 

parte de uma rede mundial das Sociedades 

Bíblicas Unidas que atuam em mais de 200 

países. 

Faça parte desta parceria: apoie o ministério 

da Sociedade Bíblica de Portugal com a sua 

oferta. Faça um pouco mais, esteja atento 

para oferecer esse Livro precioso a quem dele 

necessite. 

Querido Pai celestial, louvamos-Te esta manhã 

com os nossos dízimos e ofertas. Oramos pelas 

Sociedades Bíblicas de todo o mundo. Que a Tua 

Palavra chegue e alegre os corações ansiosos pelo 

Teu conforto. 

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

Hoje: Oferta para o Fundo Local, Nacional e Mundial 
 

Quando Abram La Rue Pôs Deus em Primeiro Lugar 
 

Abram La Rue pôs Deus em primeiro lugar, mesmo 

quando outros pensaram que ele era velho de mais para 

ser missionário. O que podemos aprender hoje, com 

Abram La Rue, que nos ajudará a colocar Deus em 

primeiro lugar na nossa própria vida? 

Em 1883, Abram La Rue era um pastor e lenhador, de 

65 anos de idade, da Califórnia.  Ele tinha a ambição de 

levar o Evangelho à China. Quando escreveu para a 

Conferência Geral, eles disseram que ele era demasiado 

idoso. Disseram também que não tinham dinheiro para 

enviá-lo. Ainda determinado a ir, La Rue negociou a sua 

viagem num navio onde poderia trabalhar para pagar a 

viagem até Hong Kong. Chegou lá em 1888 e começou 

a trabalhar como colportor durante os primeiros 14 

anos. 

De 1888 a 1902, o Pai La Rue, como era então 

normalmente chamado, permaneceu sozinho. A 2 de 

fevereiro de 1902, o irmão e a irmã J. N. Anderson e a 

Menina Ida Thomson chegaram para ajudá-lo. Passado 

pouco tempo, nove pessoas que tinham sido conduzidas 

à verdade, em grande medida pelos esforços do irmão La 

Rue, foram batizadas. Estava na hora de levar a Verdade 

Presente à China continental. 

Os La Rue foi um verdadeiro seguidor de Cristo, 

dedicado à oração e à devoção. Era paciente, 

compreensivo e constante. O facto de ter permanecido 

durante 14 anos sozinho, numa terra distante, a levar a 

cabo um trabalho autossustentável, mostra que ele tinha 

a resistência necessária para o trabalho pioneiro.  

 

 

 

 

Apesar das dificuldades, La Rue pôs Deus em primeiro 

lugar. Alguns dias antes da sua morte, ele deixou grande 

parte do pouco dinheiro que tinha à missão na China. Ele 

deu tudo à causa que ele amava. 

Abram La Rue foi sepultado em Hong Kong onde 

trabalhou durante 15 anos. Embora não tenha 

realmente posto os pés na China como missionário, o seu 

trabalho pioneiro desempenhou um papel fundamental 

ao estabelecer as bases da entrada do Adventismo neste 

grande país do Oriente. 

Abram La Rue colocou Deus em primeiro lugar, mesmo 

quando outros não acreditaram nele. A coragem dele é 

uma inspiração para nós hoje. Jesus abdicou de tudo 

para nos redimir, e o Seu amor compele-nos a pôr o Seu 

reino em primeiro lugar na nossa vida. 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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4 de setembro de 2021  

Hoje: Oferta para o Fundo Local, Nacional e Mundial 
 

Quando C.F. E. Thompson Pôs Deus em Primeiro Lugar 

 

C.F.E. Thompson colocou Deus em primeiro 

lugar, mesmo quando a incerteza era uma 

realidade constante. O que podemos 

aprender hoje, com ele, que nos ajudará a 

colocar Deus em primeiro lugar na nossa 

própria vida? 

C.F.E. Thompson era um jovem da Jamaica 

que migrou para a Serra Leoa onde conheceu 

a mensagem Adventista. Foi batizado em 

1907 por D. C. Babcock e foi um obreiro fiel 

da Igreja na Serra Leoa. 

Pouco depois do seu batismo, o irmão 

Thompson visitou o Gana, durante uma 

pequena viagem missionária em 1909, para 

realizar uma série de reuniões entre o povo 

Nsimbia, em Kickam e Axim, mas regressou à 

Serra Leoa depois das reuniões. 

Entretanto, as coisas não andavam bem no Gana. 

A professora missionária – a Sra. French – faleceu 

devido a uma febre. O marido foi aconselhado a 

regressar a casa e cuidar da sua saúde. O 

desânimo instalou-se, pois parecia que não haveria 

ninguém disposto a dar continuidade ao trabalho 

no Gana. 

Quem continuaria a espalhar a mensagem 

Adventista no Gana? Thompson respondeu: 

“Eu irei.” Foi aconselhado a deixar o trabalho 

na Serra Leoa e ir para o Gana a fim de 

continuar o trabalho que tinha sido realizado 

pela família French. Não foi uma decisão fácil, 

pois havia muitas incertezas. Mas, Thompson 

era o tipo de homem que punha Deus em 

primeiro lugar.  

O irmão Thompson chegou ao Gana para 

assumir o seu posto, em fevereiro de 1910, 

onde trabalhou honradamente durante dois 

anos. Tinha apenas 36 anos de idade quando 

deu o último suspiro, em 1912. Ele morreu da 

doença de Bright a 25 de março de 1912. 

Depois de ter colocado Deus em primeiro 

lugar na sua curta vida, o irmão Thompson 

descansa agora no Senhor. Em breve, voltará 

a viver para que os seus olhos possam ver a 

segunda vinda de Jesus. 

C. F. E. Thompson colocou Deus em primeiro 

lugar, mesmo quando prevalecia a incerteza. 

A coragem dele é uma inspiração para nós 

hoje. Jesus abdicou de tudo para nos redimir, 

e o Seu amor compele-nos a pôr o Seu reino 

em primeiro lugar na nossa vida. 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 Missão Global. 
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11 de setembro de 2021  

Hoje: Oferta para a Missão Global 
 

Sustentar o Braço da Missão 
 

A Missão Global é o braço avançado da 

Missão da Igreja Adventista. É um gabinete 

mundial da Igreja. 

A organização envia missionários voluntários, 

normalmente, por um ou dois anos, para 

alcançar pessoas em áreas do mundo onde 

não há membros da Igreja. 

A Missão Global patrocina leigos, chamados 

“pioneiros”, como voluntários, que oferecem 

o seu tempo e talentos por, pelo menos, um 

ano, para estabelecer uma congregação 

numa área não penetrada, preferencialmente, 

dentro da própria cultura. Eles têm a 

vantagem de conhecer a cultura, falar a 

língua, misturar-se com a população local e, a 

de serem um meio mais económico do que os 

missionários transculturais estrangeiros. 

Pioneiros da Missão Global e missionários 

adventistas do sétimo dia transculturais, 

estão a trabalhar juntos no programa "Conte 

ao Mundo". Falam sobre o amor de Cristo em 

alguns dos lugares mais difíceis de alcançar 

do Planeta. 

Os pioneiros da Missão Global partilham o 

evangelho por meio de um ministério 

holístico, como: cuidar dos doentes, ensinar 

competências agrícolas, administrar 

programas de alfabetização, realizar reuniões 

evangelísticas e dar estudos bíblicos.2 

“A Missão Global também estabeleceu cinco 

centros de estudos em todo o mundo para 

ajudar os adventistas a construir pontes de 

entendimento para outras religiões e 

comunidades mundiais. Por meio do 

contacto pessoal, pesquisa, e experiência de 

vida, os centros de estudo ajudam a criar 

materiais e modelos para ajudar os 

adventistas a explicar as suas crenças a 

pessoas com visões diversas do mundo. 

Os centros de estudo incluem: Centro para as 

religiões do Leste Asiático. Centro para as 

religiões do sul da Ásia. Centro de Estudos 

Seculares e Pós-modernos. Centro Global 

para Relações Adventista-Muçulmanas. 

Centro Urbano de Missão Global. Centro 

Mundial de Amizade Judaico-Adventista.3 

Não fique de fora destas iniciativas 

missionárias. Participe, para que a Missão 

Global vá ainda mais longe. 

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, apoiando liberalmente a 

Missão. No nome de Jesus, ámen. 

 

 

 

 

 

 
2 https://en.wikipedia.org/wiki/Global_Mission 3 https://gm.adventistmission.org/global-mission-initiative 

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

https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Jesus?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pt&_x_tr_hl=pt-PT&_x_tr_pto=ajax,sc,se
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=pt&ajax=1&prev=search&se=1&u=http://cear.globalmissioncenters.org
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=pt&ajax=1&prev=search&se=1&u=http://cear.globalmissioncenters.org
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=pt&ajax=1&prev=search&se=1&u=http://csar.globalmissioncenters.org
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=pt&ajax=1&prev=search&se=1&u=http://csar.globalmissioncenters.org
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=pt&ajax=1&prev=search&se=1&u=http://csps.globalmissioncenters.org
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=pt&ajax=1&prev=search&se=1&u=http://csps.globalmissioncenters.org
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=pt&ajax=1&prev=search&se=1&u=http://gcamr.globalmissioncenters.org
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=pt&ajax=1&prev=search&se=1&u=http://gcamr.globalmissioncenters.org
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=pt&ajax=1&prev=search&se=1&u=http://urban.globalmissioncenters.org
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=pt&ajax=1&prev=search&se=1&u=http://wjafc.globalmissioncenters.org
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=pt&ajax=1&prev=search&se=1&u=http://wjafc.globalmissioncenters.org
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18 de setembro de 2021  

Hoje: Oferta para o Fundo Local, Nacional e Mundial 
 

Quando Quando Albert Stauffer Pôs Deus em Primeiro Lugar 
 

Albert Stauffer colocou Deus em primeiro 

lugar quando deixou o seu próprio país para 

se tornar missionário. O que podemos 

aprender hoje, com ele, que nos ajudará a 

colocar Deus em primeiro lugar na nossa 

própria vida? 

Albert poderia ter continuado a desfrutar da 

segurança e do conforto do seu lar. Mas, 

Albert era o tipo de pessoa que põe Deus em 

primeiro lugar, por isso aceitou o chamado da 

Conferência Geral para viajar para o Brasil a 

fim de vender literatura da Verdade Presente. 

Isto foi em 1894, e o êxito era incerto, pois 

tinha de sobreviver com a venda dos livros e 

dos folhetos que tinha na sua posse. No 

entanto, este empreendimento era ainda 

mais difícil porque não estavam impressos 

em português. Felizmente, outros 

missionários estabeleceram uma imprensa e 

criaram um sistema para escrever, traduzir e 

imprimir novos materiais. 

Dois anos mais tarde, Albert e outro 

Colportor foram a um culto numa igreja 

evangélica, em Curitiba, a capital do estado 

do Paraná, no Sul do Brasil. A Srª Ana 

Diedrich Otto era uma parteira muito 

solicitada na cidade, e estava presente no 

culto. Ela ficou incomodada quando viu dois 

jovens no culto que ninguém conhecia. Era 

evidente que eles não eram da cidade. 

Na semana seguinte, a Srª Otto reparou que 

os dois jovens estavam novamente na igreja. 

Ela, então, ouviu-os e decidiu comprar o livro 

que eles estavam a apresentar – “A Vida de 

Jesus”, em alemão. 

No domingo seguinte, encontraram-se de 

novo e passaram toda a manhã a estudar a 

Bíblia. Como resultado, a Srª Ana e o marido 

Oscar Emílio Otto aceitaram a fé Adventista. 

Os colportores têm dedicado a vida a 

distribuir literatura de salvação por todo o 

Brasil, Argentina, Uruguai e muitos outros 

países na América do Sul e no mundo. Cada 

manhã, de casa em casa, eles põem Deus em 

primeiro lugar nas suas vidas. Sem eles, as 

Mensagens dos Três Anjos não estariam 

presentes em mais de 200 países e territórios 

como acontece hoje. 

Como colportor, Albert Stauffer colocou 

Deus em primeiro lugar todos os dias. A sua 

coragem é uma inspiração para nós hoje. 

Jesus abdicou de tudo para nos redimir, e o 

Seu amor compele-nos a pôr o Seu reino em 

primeiro lugar na nossa vida. 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 Divisão Norte-americana – 13.º Sábado. 
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25 de setembro de 2021  

Hoje: Oferta: 13.º Sábado - Divisão Norte-americana 
 

De todo o Mundo para o Palau? 
 

Temos o enorme privilégio de ter chegado ao 

terceiro 13.º Sábado de 2021. Muitos 

milhões de seres humanos foram ceifados 

pela pandemia. Muitos de entre os nossos 

queridos irmãos já descansam. Mas nós, pela 

graça de Deus, estamos vivos. Temos 

consciência de que a Obra de Deus deve 

continuar, apesar da dor, da insegurança, das 

depressões, dos lay-offs, e queremos estar 

envolvidos nesta obra que faz parte da Sua e 

da nossa Missão. De todo o mundo vão 

chegar ofertas à Divisão Norte-americana. 

Estas ofertas ajudarão a construir: um 

alojamento para funcionários, na Escola de 

Palau, em Palau. Ajudarão a concluir a 

segunda fase da academia multifuncional, 

Holbrook Indian School, nos Estados Unidos 

da América. 

A sua oferta ajudará a construir igrejas para 

refugiados e permitirá que lhes sejam 

atribuídas bolsas de estudo, no Canadá e nos 

Estados Unidos da América. Será mais um 

contributo para a construção de um Igreja e 

um Centro Comunitário, Igloolik, no Canadá.  

A Igreja Adventista do Sétimo Dia, inspirada no 

estudo da Palavra de Deus, e pela influência do 

Espírito Santo, desenvolveu uma estrutura 

organizacional, a nível mundial que é única.  

Permite que a prezada irmã, o prezado irmão; 

o muito apreciado jovem ou uma criancinha 

de tenra idade, possam, sentados nos bancos 

da sua igreja, contribuir para projetos 

missionários do outro lado do mundo! 

Nem todas as estruturas religiosas têm esta 

magnitude. Muitas igrejas, de outras 

denominações, apenas contribuem para as 

necessidades sentidas na sua congregação e 

têm de ser autossuficientes. 

O Senhor dá-nos a oportunidade, neste 

trimestre, de pensar nas necessidades das 

Igrejas para refugiados no Canadá e nos 

EUA? Providenciar um alojamento, numa 

Escola Adventista na República do Palau? É 

um privilégio incrível podermos ter uma visão 

tão global, tão detalhada da Obra do Senhor, 

e podermos participar, envolvendo-nos! 

Querido Pai celestial, louvamos-Te esta 

manhã com os nossos dízimos e ofertas. A 

Tua obra progride maravilhosamente!  

Abre os nossos corações, para que a 

generosidade das nossas ofertas, nos leve a 

desfrutar da realização deste esforço mundial 

de evangelização, e faça crescer ainda mais   a 

Tua obra. 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. 


