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FÉ, CONFIANÇA E COMPROMISSO
PASTOR MARCOS BOMFIM

“Honra ao Senhor com a tua fazenda, e com as primícias de toda a tua
renda; e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto
os teus lagares.” – Provérbios 3:9, 10
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PROPÓSITO
Neste Boletim de Mordomia encontra as leituras que devem ser feitas em cada
sábado do segundo trimestre de 2020.
• 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.
A pena inspirada revela-nos: “Para que sejamos felizes, devemos viver para tornar os
outros felizes. É bom para nós darmos as nossas posses, os nossos talentos, as nossas
afeições em grata devoção a Cristo, e dessa forma encontrar alegria aqui, e imortal
glória no além.” EGW, Mordomia e Prosperidade, p. 344
Quando os crentes trazem as suas dádivas e os seus dons, cada sábado, aos pés do
Senhor, são verdadeiramente felizes! Não permita que o momento da participação
na adoração, por meio dos dízimos e das ofertas, no culto do Senhor se torne uma
rotina sem sentido! É da responsabilidade dos Anciãos, dos Pastores e dos Diretores
de Mordomia das Igrejas informar cada crente, para que sábado após sábado possa
trazer de forma planificada e regular as suas ofertas e os dízimos, com alegria em
espírito de adoração.
Tudo o que temos, a começar pela vida, foi-nos dado por Deus. Tudo quanto Deus
possui fica ao nosso dispor quando nos comprometemos a viver com Deus e para
Deus. Ponha sempre e em tudo “Deus Primeiro”.
Fernando Ferreira
Diretor Associado do Departamento de Mordomia da UPASD

[Disponibilizamos, igualmente, estes textos 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]
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4 de abril de 2020
Oferta: Fundo Local, Nacional e Mundial

Por que São os Votos Importantes?
Era sábado de manhã e o pastor estava a
realizar uma cerimónia de renovação de
votos. Os membros eram encorajados a
comprometerem-se novamente a guardar o
Sábado, a serem fiéis aos seus cônjuges e
também a devolverem um dízimo fiel e uma
percentagem do seu rendimento em
ofertas.
Marta não se sentia nada à vontade com
este último aspeto. “Por que razão me devo
comprometer a dar ofertas?”, perguntou ela
à Joana, que lhe tinha dado estudos bíblicos.
“Não posso simplesmente dar quando o
meu coração for tocado, ou se eu achar que
existe um projeto que mereça ser apoiado?”
perguntou Marta. Joana disse-lhe que como
“o [nosso] coração é mais enganoso que
qualquer outra coisa” (Jer. 19:9, NVI), não
podemos simplesmente confiar nos nossos
sentimentos ou impulsos para fazer aquilo
que é correto.”
Joana mencionou também que, segundo
Ellen White, “não é seguro ser dominado
pelos sentimentos ou pelo impulso” quando
damos as nossas ofertas, porque a nossa
inclinação natural para o egoísmo é mais
forte do que o amor e, por isso, como regra,
“o mal alcança a vitória”. Ela também diz que
“se somos controlados pelo impulso ou
mera simpatia humana,” podemos parar de
dar se “os nossos esforços … são retribuídos
com a ingratidão” ou se “as nossas dádivas
são mal-usadas ou dissipadas”. É por isso
que “os cristãos devem agir guiados por
princípios fixos, seguindo o exemplo de
abnegação e de sacrifício-próprio do
Salvador” (Conselhos Sobre Mordomia, p.
25).

Por isso, disse Joana, “votos ou promessas,
feitos com humildade na presença de Deus,
irão dizer-Lhe que permitimos que o Seu
Espírito substitua o nosso coração egoísta
de pedra por um novo coração criado por
Ele, disposto a “agir guiado por princípios
fixos” e a cumprir a Sua vontade. Não
prometemos que o faremos pela nossa
própria força, mas através do Seu milagre
em nós,” acrescentou Joana, “porque Deus
é o que opera em vós tanto o querer como
o efetuar, segundo a sua boa vontade” (Fil.
2:13).
Depois de orar fervorosamente, Marta
decidiu que deixaria de ser controlada pelos
sentimentos, projetos ou simpatias na hora
de dar as suas ofertas, mas pelo princípio,
dedicando uma percentagem do seu
rendimento como oferta regular e
sistemática.
APELO: “Cumpram todos os votos que
fizerem ao Senhor vosso Deus. Tragam-lhe
presentes, os que vivem perto dele, pois é
um Deus que dever ser respeitado e
temido…” – (Sal. 76:11, O Livro)
ORAÇÃO: Por favor, Senhor, aceita os votos
que, hoje, fazemos na Tua presença!

A Oferta do Próximo Sábado destina-se à Hope Channel (CG – EUD) – Oferta Mundial
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11 de abril de 2020
Oferta para a Hope Channel (CG – EUD)

Partilhando as Boas Novas de Deus Para uma Vida Melhor Hoje e Para a
Eternidade
A Hope Channel é um empreendimento

Jesus veio a esta Terra, para viver uma vida

digno de ser admirado e apoiado. Promove

perfeita e dar a Sua vida na cruz para

condições muito particulares para facilitar a

redimir-nos do pecado. – (Rom. 5:6-10).

proclamação da Mensagem dos 3 Anjos aos

Quando Jesus entra nas nossas vidas, torna-

quatro cantos da Terra. Oferece programas

nos novas criaturas. (II Cor. 5:17; Heb. 8:10;

sobre a vida cristã, centrados na fé, na

João 14:15).

saúde,

nos

relacionamentos

e

na

comunidade.
Esta televisão pode mudar muitas vidas! A
Hope Channel começou a transmitir na
América do Norte em 2003. Atualmente é
uma rede global com mais de 50 canais.
Cada um dos canais cria conteúdos na sua
própria língua.
Acreditamos que podemos encontrar a
verdadeira paz em Jesus Cristo, e os nossos
programas comunicam esses fundamentos
bíblicos ao Mundo:
Deus É amor, Ele revelou-Se a Si mesmo no
Seu filho Jesus Cristo – (I João 4:16; João
14:9).

As profecias bíblicas revelam-nos que o fim
está iminente e que Jesus regressará em
breve. – (Apoc. 22:12).
A nossa missão é ajudar as pessoas a
saberem disto, a prepararem-se para
viverem um novo estilo de vida para Jesus
nesta Terra enquanto se preparam para a
breve vinda do Senhor. – (Apoc. 22:17).
APELO: A vinda de Jesus, o Filho de Deus,
está

iminente,

participemos

neste

ministério de longo alcance para que muitas
criaturas se possam encontrar com o seu
Criador.
ORAÇÃO: Querido Senhor, ajuda-nos a
sermos sensíveis às necessidades daqueles

Jesus é o Filho divino de Deus, e não um ser
criado, mas o eterno Deus. (João 1:1).

com quem comunicamos e a implicarmonos com elas na sua salvação.

A Oferta do Próximo Sábado destina-se ao fundo Local, Nacional e Mundial

DÍZIMOS E OFERTAS 2020 |

18 de abril de 2020
Oferta: Fundo Local, Nacional e Mundial

Dois Princípios Sobre as Ofertas
Marta, uma nova crente, compreende que os

prosperidade (I Cor. 16:2) – o que se torna

dízimos e as ofertas não devem ser

mais fácil se dermos em proporção (%) à

controlados pelas emoções, pelos impulsos,

bênção. Neste justo sistema de ofertas,

projetos ou simpatia humana, mas deve

baseado na percentagem, aqueles que

haver um plano no sentido de dar por

ganham mais, dão mais; aqueles que ganham

princípio e compromisso fixo, com a mesma

menos, dão menos, e aqueles que não

regularidade que o seu rendimento (bênção

ganham nada, não dão nada, e são

de Deus). Ela sabe que no plano de Deus,

considerados fiéis!”

tanto os dízimos como as ofertas são
indispensáveis para preparar o mundo para a
Sua segunda vinda. Ela também sabe que
Deus especificou o dízimo como sendo 10%
do seu rendimento. “Mas, quanto devo
consagrar como ofertas?”, perguntou ela a
Joana, a sua instrutora bíblica.

Depois, Joana disse a Marta que segundo
Ellen G. White, “foi pelo próprio Senhor Jesus
Cristo, que deu a Sua vida pela vida do
mundo, que foi idealizado o plano do dar
sistemático.” Ela também diz que se este
plano fosse adotado, “a causa … [de Deus]
não dependeria da incerteza de dádivas

Joana disse-lhe que Paulo estabeleceu o

resultantes de impulso, e que variam segundo

Princípio do Propósito, sugerindo que

os mutáveis sentimentos do homem” (E. G.

devemos propor no nosso coração algo para

White, Conselhos Sobre Mordomia, pp. 39,

dar

123).

(II

Cor.

9:7).

“Algumas

pessoas

determinam uma quantia para darem
regularmente,” disse Joana, “mas há um
problema neste caso: como manter esse
compromisso se baixar o seu rendimento ou

“Podes dedicar, em espírito de oração, uma
percentagem do teu rendimento para ser
dada como oferta regular,” disse Joana, “com

se perder o trabalho? Por outro lado, se o

a mesma regularidade que recebes as

nosso rendimento for variável, ou se

bênçãos de Deus.”

aumentar, um valor fixo poderá não
expressar a nossa gratidão de forma
apropriada.”
“Outro princípio,” explicou Joana, “é o
Princípio da Proporcionalidade. A Bíblia

APELO: Deus também nos pede que demos
ofertas de forma regular (quando nos
abençoa), sistemática e proporcionalmente,
como resposta às Suas bênçãos!

sugere que devemos dar ofertas ‘conforme a

ORAÇÃO: Senhor, por favor, aceita, hoje, a

bênção’ (Deut. 16:17), ou conforme a

oferta do nosso coração! Ámen

A Oferta do Próximo Sábado destina-se ao Fundo Local, Nacional e Mundial
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25 de abril de 2020
Oferta: Fundo Local, Nacional e Mundial

Fiquei Sem Dívidas!
As dívidas levavam todo o meu salário. A

Pouco tempo depois de ter começado a dar

culpa era minha. O meu salário diminuía

as ofertas, tive de comprar um bilhete de

significativamente quando eu mudava de

avião para visitar o meu pai que estava

trabalho, mas os meus hábitos de consumo

doente. A viagem de ida e volta, comprada à

permaneciam iguais. Como resultado, cada

última hora, custou apenas $110 dólares, um

vez me endividava mais. Depois de devolver o

desconto considerável comparativamente

dízimo, eu mal tinha dinheiro para pagar as

aos habituais $250. Depois disso, um amigo

contas. Sentia-me horrível. Antes de mudar

voluntariou-se para me levar ao aeroporto,

de trabalho, eu dava 10 por cento do meu

poupei o valor da viagem de táxi. Depois,

salário bruto como dízimo; 10 por cento para

alguns amigos me terem convidado para ficar

ofertas; e 10 por cento para a caridade.

alojado no quarto vago deles, a custo zero. A

Presentemente, estava apenas a devolver o

lista poderia continuar interminavelmente.

dízimo, e iria precisar de pelo menos quatro
anos para ficar livre de dívidas. Como não
queria esperar tanto tempo, pensei sobre
Malaquias 3, onde Deus nos desafia a pô-l’O
à prova com os nossos dízimos e ofertas.
Respirei fundo, decidi começar a dar 10 por
cento do meu salário bruto como oferta
missionária, para além do dízimo, esperando
encontrar algum trabalho independente para
poder recuperar o equilíbrio financeiro. Mas,
apesar de não ter encontrado outro trabalho
extra, dez meses mais tarde comecei a dar

Esse Deus maravilhoso pode ajudar-nos a
ganhar! Mas, o Seu plano pode ser ajudar-nos
a não gastar!
APELO: “Creio,” disse o André, “Deus
abençoa aqueles que Lhe são fiéis também
nas ofertas, com mais do que aquilo que
poderíamos pedir ou pensar!”
ORAÇÃO: Pai Celestial, por favor, aumenta a
nossa fé, para que ousemos provar e ver que
o Senhor é bom (Sal. 34:8)!

ofertas, pois estava livre de dívidas! É difícil
explicar o que aconteceu. É a matemática de
Deus, pois Ele nunca me deu dinheiro extra;
em vez disso, Ele tornou a minha vida mais
barata.

A Oferta do Próximo Sábado destina-se à Emergência – ADRA EUD e Combate à Pobreza
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2 de maio de 2020
Oferta Mundial: Emergência – ADRA EUD e Combate à Pobreza

As Mãos de Deus
“Depois do furacão, eu não queria ir para

estômagos vazios e proporcionar conforto

casa.” Estas palavras são de Glorimar, que

àqueles que perderam tudo.

perdeu a sua casa e a esperança depois de
uma devastadora tempestade.

ORAÇÃO: Querido e Bondoso Senhor,
colocamos a oferta de hoje nas Tuas mãos.

O seu contributo para a oferta de hoje

Ajuda-nos a chegar até àqueles que estão a

ajudará pessoas como a Glorimar e a sua

passar fome, que estão a sofrer e a passar por

família, em países de todo o mundo, através

uma crise. Dá a conhecer o Teu poder através

da ADRA, a Associação Adventista para o

das nossas humildes contribuições, e leva

Desenvolvimento, Recursos e Assistência.

esperança e promessa àqueles que precisam

A atuar em mais de 130 países, a ADRA é o

de Ti agora.

organismo humanitário internacional da
Igreja Adventista do Sétimo Dia. Através do
seu apoio, eles levam justiça, compaixão e

Enviado pela ADRA for Disaster and Relief

amor àqueles que precisam, através de ações
de

resposta

às

catástrofes

e

ao

desenvolvimento comunitário.
No ano passado, os apoiantes da ADRA
responderam a 104 emergências globais, e
parte da oferta de hoje irá viajar pelo mundo
para ajudar as pessoas que mais precisam.

APELO: Hoje, pode fazer muito mais do que
dar os seus euros. Pode honrar Deus dando
sobrevivência, proteção e esperança. O seu
envolvimento é vital. A sua generosidade
poderá ser usada por Deus para encher

A Oferta do Próximo Sábado destina-se ao Fundo Local, Nacional e Mundial
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9 de maio de 2020
Oferta: Fundo Local, Nacional e Mundial

Morrendo de Fome
A passar fome há vários dias, Pavel orou:
“Meu Deus, por favor, perdoa-me por ter
usado os Teus dízimos num momento de
necessidade. Mas, se me ajudares a recuperálo, prometo nunca mais usar os Teus
recursos para meu benefício próprio, mesmo
que esteja a morrer.”
Vivendo como estudante casado, na era
comunista romena, e sem qualquer salário,
Pavel tinha decidido, algum tempo antes,
recorrer ao dízimo de 40 lei (moeda romena)
que tinha separado, para comprar comida
para a sua família. Ele e Dana, a sua esposa,
estavam a passar fome, pois as latas que ele
recolhia e vendia mal davam para comprar o
leite para o seu filho pequeno. Ele pegou no
dinheiro, planeando devolver o que tinha
“pedido emprestado” ao Senhor, o mais
rápido

possível,

esperando

que

Deus

“compreendesse”. Em seguida, o pai morreu e
as coisas pioraram ainda mais, porque a
mesada que recebia do pai deixou de ser
enviada!
Ao chegar da universidade a casa, naquele
dia, Pavel encontrou uma carta que continha
50 lei. Ele resistiu à tentação de usar o
dinheiro para seu benefício; em vez disso,
enviou imediatamente ao tesoureiro da igreja
os 40 lei que devia a Deus, mais os 5 lei de
dízimo referente a este novo donativo.

Com os restantes 5 lei, ele e Dana puderam
comprar apenas um pouco de pão e iogurte.
“Como estás, Pavel?”, perguntou-lhe, uns dias
mais tarde, um homem de 92 anos que era
membro da sua igreja. “Não me pareces lá
muito bem. O que se passa? Porque não vais
de autocarro em vez de ir a pé?”, sugeriu o
homem. Pavel não conseguiu escapar àquelas
perguntas. O homem, então, disse: “Bem, eu
sou advogado reformado e tenho alguns
fundos. Estava a orar a Deus perguntandoLhe quem é que eu poderia ajudar. Agora, já
encontrei. A partir de agora, até terminares a
tua formação superior, vou enviar-te 500 lei
todos os meses para fazer face às tuas
necessidades.” E ainda lhe disse: “Mas,
quando fores abençoado, não te esqueças de
partilhar com os outros.”
Pavel Goia agora é o editor da Revista
Ministry e trabalha nos escritórios da
Conferência

Geral,

em

Silver

Spring,

Maryland, nos EUA.
APELO: Tiremos partido de qualquer crise
para fortalecer a nossa confiança no Senhor,
aprendendo sobre o Seu grande poder para
salvar!
ORAÇÃO: Senhor, ajuda-nos a confiar em Ti
como Provedor. Por favor, ajuda-nos a
exercer essa confiança ao devolvermos aquilo
que Te pertence, com um coração grato!

A Oferta do Próximo Sábado destina-se ao Fundo Local, Nacional e Mundial
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16 de maio de 2020
Oferta: Fundo Local, Nacional e Mundial

Uma Forte Ligação
Embora quase todos aqueles que se casam

apoiando a causa de Deus, devolvendo o

provavelmente queiram permanecer nessa

dízimo e dando ofertas, então as minhas

relação, cerca de metade dos casais, nos

afeições também estarão ali, e os meus

países ocidentais, perdem o seu amor e

tesouros estarão seguros.

acabam por se divorciar. As estatísticas

Um estudo, feito com 1 054 367 membros

mostram que uma proporção semelhante de

que deixaram a igreja entre 2015-2017

Adventistas irão perder o seu amor por Deus

numa única Divisão, sugere que há uma

e se afastarão da igreja, arriscando a sua vida

ligação entre o ato de dar e um vínculo

eterna. A pergunta é: “O que posso fazer para

emocional. Cerca de 90 por cento dessas

evitar essa situação?”

pessoas não têm qualquer registo de alguma

“Amarás ao Senhor, teu Deus, de todo o teu

vez terem devolvido o dízimo ou terem dado

coração, e de toda a tua alma, e de todas as

ofertas, pelo menos três anos antes de se

tuas forças, e de todo o teu entendimento, foi

terem afastado. Esta ligação, entre ofertar

a resposta de Cristo (Luc. 10:27). Tal como

para a causa de Deus e o vínculo emocional

uma ligação emocional entre duas pessoas

em relação a Ele, também é enfatizada por

crescerá de acordo com o tempo que passam

Ellen G. White. Ela diz que “a cada

juntas, desenvolver-se-á uma melhor ligação

investimento feito [no tesouro de Deus], [os

emocional com Deus como resultado do

doadores] tornar-se-ão mais ligados à causa

tempo que se passa diariamente a orar, a

da verdade presente” (Conselhos Sobre

refletir sobre a Bíblia, a estudar a lição da

Mordomia, p. 45).

Escola Sabatina e também ao iniciar e a
terminar o Sábado com tempo de adoração.
Mas, Jesus estabeleceu ainda outro princípio
fundamental para desenvolver afeição por

APELO: Fortaleçamos a nossa ligação com
Deus, hoje, ao adorá-l’O também com os
nossos dízimos e ofertas!

Deus: “Porque onde estiver o vosso tesouro,

ORAÇÃO: Nosso Pai que estás no Céu, por

aí estará também o vosso coração” (Mat.

favor, aceita o nosso louvor hoje. No nome de

6:21). Se os meus recursos, que são

Jesus, ámen!

portadores de afeições, forem investidos na
Terra, sujeitos à ação de ladrões, ferrugem,
etc., então as minhas afeições também
estarão ali. Mas se o meu tesouro for
investido no Céu, ao ajudar os pobres e
A Oferta do Próximo Sábado destina-se à Educação – Escolas – Oferta Nacional

DÍZIMOS E OFERTAS 2020 |

23 de maio de 2020
Oferta Nacional: Educação e Escolas

Investimento Seguro
As nossas Escolas e os seus programas de

Se a sua contribuição é grande ou pequena,

ensino são instrumentos preciosos para a

como a da pobre viúva, (Mar. 12:42) pouco

formação cristã das nossas crianças.

importa. O mais importante é que contribua

Os professores que se empenham no sagrado

com alegria, acreditando, pela fé, que a

ministério de trabalhar com estas tenras

semente lançada nos corações de cada

mentes em formação são obreiros com uma

criança, com a bênção de Deus dará os seus

nobre missão, cujo valor, só o escrutínio

frutos.

celeste poderá medir na sua completa

“Não há obra mais importante que a

dimensão.

educação dos nossos jovens. Alegra-me que

Cada membro da Igreja que coloca nessas

tenhamos instituições em que eles podem

escolas os seus filhos, por vezes, fazendo

estar separados das influências corruptoras

grandes esforços, está a realizar um bom

tão comuns nas escolas da atualidade. Os

investimento não só para este mundo, mas,

nossos irmãos e irmãs devem estar gratos

sobretudo para a eternidade.

porque, na providência de Deus, foram

Para além disto, todos os outros crentes que,

estabelecidos os nossos colégios, e devem

não estando envolvidos na primeira linha

estar prontos para os sustentar com as suas

deste ministério, podem apoiar a educação

ofertas.” EGW, Conselhos aos Professores,

com as suas ofertas, permitindo que a obra

Pais e Estudantes, p. 41

se faça, sustentando-a. As mãos destes

APELO: Seja como “Arão e Hur” (Êxo. 17:12),

obreiros, tal como as mãos de Moisés sobre

sustenha as mãos destes ministérios. Tenha

o monte, (Êxo. 17:12) também precisam de

a visão de Jesus: “Deixai vir a mim os

ser fortemente apoiadas.

meninos, e não os impeçais, porque dos tais

Não importa se está envolvido na estrutura

é o reino de Deus.” (Luc. 18:16).

escolar, se é um dos professores, se é um dos
encarregados de educação, ou se é um
apoiante que, sem ter visibilidade aparente,
apenas suporta, de coração, este ministério à
distância, o resultado é o mesmo.

ORAÇÃO: Senhor, abençoa as nossas
Escolas, a todos quantos nelas ensinam e a
cada criança que as frequenta. Que a Tua
obra se complete e o Teu Reino venha.

A Oferta do Próximo Sábado destina-se ao Fundo Local, Nacional e Mundial
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30 de maio de 2020
Oferta: Fundo Local, Nacional e Mundial

Um Ritual Importante
Rituais tais como casamentos, formaturas ou

A oferta, o primeiro elemento estabelecido

funerais são cerimónias que nos ajudam a

por

compreender

e

assimilar

momentos

imediatamente após a Queda, ainda é

significativos

ou

mudanças

na

vida.

fundamental na liturgia, pois aponta para

Dedicações de crianças, o batismo, o culto em

Cristo, não só como Provedor, mas também

família e o culto público de Sábado são,

como a Oferta de Deus ao mundo.

igualmente,

para

Embora os dízimos e as ofertas até possam

aqueles que desejam viver um crescimento

ser enviados de forma eletrónica, continua a

espiritual. O Senhor determinou que o

ser muito importante que cada membro da

Sábado deveria tornar-se um ritual coletivo

família aprenda a adorar o Senhor como

semanal, uma Santa Convocação (Lev. 23:3,

Criador, Provedor e Redentor ao levar as

do hebraico Migra), que significa reunião ou

ofertas em cada serviço público onde estas

assembleia. É uma indicação de que Ele

são recolhidas. Em vez de considerá-las como

espera

uma

práticas

que

nós

importantes

estejamos

reunidos

Deus

mera

para

a

adoração

formalidade,

ou

pública

até

uma

regularmente para O adorar, cada sábado.

“contribuição” para os projetos e ministérios

Ellen White diz que “o encontro coletivo [ao

da igreja, os dízimos e as ofertas devem ser

sábado] com Cristo fortalece a alma para os

encarados como forma de adorar a Deus,

embates e provações da vida” (Testemunhos

fortalecendo o nosso amor e fomentando a

Para a Igreja, vol. 6, p. 322). Enfatizando a

nossa confiança n’Ele.

importância da adoração pública, não-virtual,

APELO: Depois de depositar a sua oferta no

como sucede nos últimos tempos, somos

saco de ofertas, incline a sua cabeça e

advertidos

nossa

agradeça a Deus por suprir todas as suas

congregação, como é costume de alguns”

necessidades. Peça-Lhe que aumente a sua

a

não

deixar

“a

(Heb. 10:25).
E o que fazemos quando adoramos juntos ao
sábado? Essencialmente fazemos quatro

fé para que reconheça o cuidado d’Ele por si,
sempre que tiver um salário ou um aumento.

coisas: (1) trazemos os nossos dízimos e

ORAÇÃO: Pai nosso que estás no Céu, por

ofertas, agradecendo-Lhe como Provedor;

favor aceita os dízimos e as ofertas que Te

(2) oramos, falando com Ele; (3) estudamos

trazemos, hoje, como símbolos do nosso

a Sua Palavra, ouvindo falar d’Ele; e (4)

desejo de Te servir e adorar! Ámen!

cantamos, louvando-O.
A Oferta do Próximo Sábado destina-se à Sociedade Bíblica – Divulgação da Bíblia
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Oferta Nacional: Sociedade Bíblica (Divulgação da Bíblia)

Bíblias para Todos
Vivemos num mundo onde muitas pessoas
não estão comprometidas com a Bíblia.
Em algumas partes do mundo, é difícil ter
acesso às Escrituras ou simplesmente não
existem. Noutros países, a Bíblia está
disponível, mas perdeu o seu significado,
sendo um tesouro valioso, mas desconhecido
por milhões.
As

Sociedades

Bíblicas

trabalham

arduamente no nosso e noutros países
estratégicos do mundo para mudar esta
situação. “Agarramos na Bíblia e procuramos
meios para a traduzir e a distribuir, criando
formatos digitais, defendendo o seu lugar na
sociedade

e

ajudando

as

pessoas

a

perceberem e a compreenderem que isso faz
sentido diariamente nas suas vidas.
Todos os nossos esforços são motivados por
uma única convicção: acreditamos que
quando as pessoas se comprometem com a
Bíblia, as suas vidas podem mudar para
melhor.”
Há duzentos anos, a Sociedade Bíblica
Britânica estava comprometida em oferecer
a Bíblia ao mundo. Conquistou a admiração
da realeza, desde Eduardo VII até à atual

monarca, Elizabeth II.

O seu trabalho

sobreviveu e até prosperou, com os
acontecimentos das duas Guerras Mundiais.
Organizaram-se Sociedades Bíblicas em 146
países, em todo o mundo, para realizar a sua
missão nessas comunidades.
Em 2011 celebraram os 400 anos, da versão
da Bíblia King James com eventos culturais
em todo o país.
Em Portugal celebrámos em 2019 os 200
anos da primeira edição completa da Bíblia
em português de João Ferreira de Almeida. A
efeméride foi assinalada com uma edição
especial (106 000 exemplares) promovida
pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, em
parceria com a Sociedade Bíblica de Portugal.
APELO: Certamente que os nossos corações
são tocados com estas notícias de um
trabalho árduo e dedicado para dar a
conhecer as Sagradas Escrituras a todo o
mundo. Por isso, não deixemos passar esta
oportunidade sem participarmos com as
nossas ofertas.
ORAÇÃO: Senhor, obrigado por estes
homens e mulheres que dedicam o seu
tempo a dar a conhecer a Tua Palavra ao
mundo. Que os corações dos teus filhos
sejam tocados pelo teu Santo Espírito.

A Oferta do Próximo Sábado destina-se ao Fundo Local, Nacional e Mundial
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Oferta: Fundo Local, Nacional e Mundial

O Significado do Dízimo
O ato de dizimar é um importante indicador

Mas, para muitos Adventistas, devolver o

da vida espiritual. Depois de estudar as

dízimo é uma prática que regularmente lhes

práticas dizimistas em cinco Associações

faz recordar que há um Deus no Céu, que a

Adventistas, em cinco continentes, Rob

Sua Palavra ainda é vinculativa, e que o seu

McIver, um investigador australiano, concluiu

salário não deverá ser encarado como algo

que o dízimo está correlacionado com cinco

garantido, mas deve ser considerado como

outras práticas da vida espiritual Adventista:

parte das Suas bênçãos. Esta devolução é um

(1) estudo diário da Bíblia, (2) tempo

lembrete constante de que Ele tem domínio

dedicado à oração diária; (3) iniciar e encerrar

sobre todos os eventos da vida, de que Ele é

o Sábado com uma meditação, (4) estudo

o Criador, o Provedor e o Redentor e que é

regular das lições da Escola Sabatina e (5)

capaz de fazer muito mais do que aquilo que

marcar presença na unidade de ação da

pedimos ou pensamos.

Escola Sabatina.

APELO: Já alguma vez pensou que as suas

Parece evidente que todas estas práticas,

práticas dizimistas poderão ser um reflexo da

incluindo a do dízimo, atuam em conjunto

sua ligação com Deus e da sua crença na Sua

para aprofundar a confiança em Deus assim

Palavra? Ele convida-o a exercer confiança

como para fomentar a ligação com Ele. A

n’Ele, devolvendo o dízimo de tudo aquilo que

ausência de qualquer uma delas poderá

Ele lhe proporciona. “Provai e vede que o

também afetar as outras, e poderá indicar

Senhor é bom; bem-aventurado o homem

que se encontra em processo uma perigosa

que nele confia” (Sal. 34:8).

desconexão espiritual, colocando a pessoa
em risco de fracasso espiritual e, por fim,
apostasia.
Um dos primeiros sinais típicos de quando
alguém começa a perder a confiança em Deus
é quando deixa de devolver o dízimo. Poderá

ORAÇÃO: Senhor, ajuda-nos a confiar em Ti
cada vez mais e a crer que o nosso apoio e
recursos vêm de Ti e não do nosso dinheiro!
Abençoa os dízimos e as ofertas que foram
trazidos hoje para Ti! Ámen!

começar a pensar: Se não há um Deus no
Céu, se a Bíblia não é de confiança ou se Ele
for um Deus fraco, incapaz de cumprir as
Suas promessas e cuidar de mim, tenho de
ser eu a cuidar de mim mesmo. Então, por
que razão deverei dar dinheiro aos “outros”?
A Oferta do Próximo Sábado destina-se ao Fundo Local, Nacional e Mundial
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Oferta: Fundo Local, Nacional e Mundial

O que é o Compromisso?
“O que é que o pastor quis dizer quando

maior variedade de outras necessidades

mencionou o ‘Compromisso’ e os crentes

importantes para a propagação do Evangelho

‘Comprometidos’?”,

em todo o mundo,” disse ela.

perguntou

Marta

a

Joana, ao saírem da igreja. “Bem, os crentes

“Vejo que Deus me está a chamar para dar

“Comprometidos”

se

um passo de fé, para me tornar também

empenharam em exercer a sua confiança no

numa crente “Comprometida”, disse Marta.

Senhor, devolvendo-Lhe outra percentagem

“Isso irá ajudar-me a ser mais consistente,

do seu rendimento, para além do dízimo,

dando ofertas de acordo com a regularidade

crendo que Ele é a Origem de todas as

das bênçãos de Deus e não de acordo com o

bênçãos e capaz de providenciar o que é

meu coração, ou com a minha simpatia, por

necessário para a vida deles,” explicou Joana.

projetos ou apelos especiais, mas sempre que

“Mas o dízimo não é suficiente?”, perguntou

Ele me abençoar!”, disse ela.

Marta.

3:8-10,”

APELO: Alguma vez pensou em fazer um

respondeu Joana, “ambos são igualmente

compromisso, partilhando uma proporção

pedidos por Deus, e a ausência de um deles

das bênçãos de Deus com a mesma

significa

frequência com que Ele faz face às suas

“Segundo

são

aqueles

que

Malaquias

desonestidade

contra

Ele,”

acrescentou ela.

necessidades? Já decidiu qual a percentagem

“Mas quais são as diferenças entre eles?”,

do seu rendimento que o Espírito Santo lhe

perguntou Marta. “Uma delas,” disse Joana,

está a sugerir que comece a dar como

“é que o dízimo é uma percentagem

“Compromisso”?

específica, estipulada por Deus (10 por
cento). Quanto às ofertas, Ele deixa a cada
um de nós decidir a percentagem que quer
dar, num solene ‘Compromisso’,” disse Joana.
“Outra diferença é que enquanto o dízimo
deve ser usado exclusivamente para o apoio
do ministério autorizado [ver Núm. 18:21,

ORAÇÃO: Pai celestial, ajuda-nos a confiar
em Ti como Provedor e Sustentador, e a
reconhecer as Tuas bênçãos, devolvendo o
dízimo e cumprindo o meu “Compromisso”,
uma oferta baseada numa percentagem dos
meus rendimentos. Ámen!

24], as ofertas devem cobrir uma
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Oferta 13º Sábado: Divisão Transeuropeia (TED)

As ofertas deste Trimestre destinam-se à

Adventista em Dublin, na Irlanda; de um

Divisão Transeuropeia (TED), que inclui a

Centro Internacional Evangelístico Jovem,

Albânia, a Bósnia e Herzegovina, a Croácia, a

em Oslo, na Noruega; de um estúdio de

Dinamarca, a Estónia, a Finlândia, a Grécia, a

Televisão para o Hope Channel na Polónia; e

Gronelândia, a Hungria, a Islândia, a Irlanda, a

de um dormitório masculino na Escola

Letónia, a Lituânia, Montenegro, os Países

Adventista Marusevec na Croácia, onde a

Baixos, a Noruega, a Polónia, a Sérvia, a

maioria dos alunos é oriunda de lares não

Eslovénia, a Suécia, a Macedónia, o Reino

adventistas.

Unido, o Sul do Chipre e as Ilhas de Aland.

Agradecemos a vossa dedicação à Missão e

Esta Divisão serve de lar a 205 809 milhões

por motivarem os membros das vossas

de pessoas.

Igrejas e das Unidades da Escola Sabatina a

O total de membros Adventistas do Sétimo

estarem ligados com os seus irmãos

Dia na Divisão Transeuropeia é de 87 867,

espirituais em todo o mundo, e por encorajá-

um rácio de 1 Adventista para cada 2 342

los a participar na Missão da Igreja através

habitantes. Apesar dos países europeus

das suas ofertas.

serem

muito

APELO: Como é bom sabermos que a nossa

secularizados, verificámos, ao longo deste

oferta, juntamente com a de muitos outros

trimestre, exemplos fantásticos de como

irmãos ao redor do mundo têm feito e farão

Deus está a trabalhar com as pessoas mesmo

a diferença na vida de muitas pessoas.

por

vezes

considerados

em cenários demasiadamente seculares para
as conduzir a Ele e levá-las à Sua Igreja. Para
ajudar a fazer face aos desafios que se
impõem e alcançar as pessoas nesta Divisão
do mundo, a Oferta do Décimo Terceiro
Sábado

deste

Trimestre

auxiliará

na

ORAÇÃO: Senhor, ajuda-nos a confiar em Ti,
como o Mantenedor da vida, e ensina-nos,
bem

como

às

nossas

crianças,

a

experimentarmos, cada um por si mesmo,
como és bom e fiel. Ámen.

construção de uma muito necessária igreja
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