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PROPÓSITO
Neste Boletim de Mordomia encontra as leituras que devem ser feitas em cada
sábado do primeiro trimestre de 2020.
•

Algumas Igrejas têm usado estes textos do Boletim de Mordomia – mundial –
em PPT no momento das ofertas.

•

Outras Igrejas têm apresentado estas mensagens no fim dos anúncios.
(Pode dar mais tempo aos crentes para reflexão, preparando-os assim para o
momento da oferta no culto e adoração.)

Qualquer das opções é 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 janeiro de 2020
Oferta: Fundo Local, Nacional e Mundial

Por Hábito “Deus Primeiro”
Com

um

novo

ano,

existem

novas

para ir à Igreja e à Escola Sabatina,

oportunidades – com as misericórdias de

mantendo-se afastado de qualquer trabalho

Deus renovadas! Já estabeleceu ou renovou

secular, usando o tempo que resta para

as suas decisões e objetivos (II Cor. 9:7) para

procurar o Senhor, confiando que Ele

este ano? Essas decisões e objetivos incluem

suprirá as suas necessidades (Salmos 34:8-

Deus e a vida futura? Já decidiu levantar se

10)?

cedo, cada manhã para buscar a Sua
presença? Está a planear seriamente
enriquecer a sua devoção pessoal este ano,
buscando-O fielmente, desenvolvendo o
hábito de orar regularmente, estudar a
Bíblia e a lição da Escola Sabatina?

Também já decidiu ou renovou o seu
objetivo de colocar Deus em primeiro lugar,
de aprender a confiar n’Ele como o seu
mantenedor e cumprir o seu compromisso?
Já decidiu pôr de parte, o Dízimo e uma %
depois de receber qualquer rendimento.

A sua família está a planear manter ou a

Também já decidiu qual a percentagem (%)

desenvolver o hábito de adorar diariamente

dos seus rendimentos que se compromete

em família, no início e no fim de cada dia? Já

dedicar para adorar a Deus durante este

reafirmou a sua resolução de guardar o

novo ano?

Sábado neste novo ano, de pôr-do-sol a pôrde-sol, não importando o que possa vir a
acontecer,
aqueles

incluindo
que

vivem

nesta
em

experiência
sua

casa,

particularmente os seus filhos (Ex. 20:810)? Já decidiu dedicar não simplesmente a
um descanso egoísta, mas, ao descanso da
alma? Também já planeou dedicar este dia

APELO: Enquanto O adora, pode em
espírito de oração estabelecer ou renovar a
decisão de colocar “Deus Primeiro”, em
todas estas áreas e fazer disto um hábito.
ORAÇÃO: Querido Deus, por favor, aceita e
abençoa as decisões que tomamos na Tua
presença, enquanto Te adoramos através
dos nossos dízimos e ofertas.

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

Músico, Uma Única Música
Fugido de Cuba, o violinista Jaime Jorge

respondeu, o professor disse: “reconheci

tinha apenas 10 anos quando, ele e a sua

imediatamente pelo modo como tocavas. Ele

família, chegaram a Miami, na Flórida,

foi meu professor!” Jaime Jorge recebeu a

Estados Unidos, em 1980, sem o seu violino.

bolsa de estudos! Deus coordenou o tempo

Trabalhavam

da chegada da família de Jaime aos Estados

sobreviverem,

arduamente
milagres

para

começaram

a

Unidos com a do professor vindo da Europa.

acontecer quando os seus pais decidiram

O Senhor também conduziu esta família

mudar-se com a família para Milwaukee,

para esta cidade, e supriu as suas

Wisconsin, onde chegaram durante o

necessidades básicas durante o Inverno.

inverno mais rigoroso em 80 anos. Não

Providenciou o violino, o gira-discos, e o

tinham nada, a família recebia um grande

disco, o conservatório, e a ligação com este

apoio dos membros de igreja e dos vizinhos,

professor específico e também a bolsa de

e finalmente a mãe de Jaime decidiu adquirir

estudos. O Jaime Jorge tornou-se num

um violino para ele, para que pudesse

conhecido músico adventista, utilizando os

praticar! Não tinham dinheiro para comprar

seus talentos musicais para pregar e

partituras, a sua mãe comprou um gira-

ministrar a todos as pessoas em todo o

discos e um disco de vinil com um concerto

mundo.

de Beethoven. “Tens de ouvir e reproduzir,”
disse-lhe

ela.

Ao

se

candidatar

ao

conservatório de Milwaukee, Jaime treinou
aquela música muitas vezes! Durante o
teste,

enquanto

um

professor

se

questionava como é que uma criança tocava

APELO: Enquanto coloca os seus dízimos e
ofertas no saco da oferta, feche os olhos e
adore Aquele que tem um plano para a sua
vida e que providencia o necessário para as
suas necessidades.

aquele género de música. Jaime falou-lhe

ORAÇÃO: Querido Pai celestial, por favor,

das dificuldades da família, do gira-discos, e

aceita a nossa adoração e ajuda-nos a

por que razão era a sua única música. O

confiar no Teu poder para encararmos não

professor, que tinha chegado da Europa

só as nossas necessidades diárias, mas

havia apenas três meses, perguntou-lhe

também as nossas necessidades especiais,

quem era o músico do disco. Quando Jaime

de acordo com os Teus planos. Ámen.

A Oferta do Próximo Sábado é Nacional e destina-se ao Departamento da Liberdade Religiosa
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18 de janeiro de 2020
Oferta Nacional: Departamento da Liberdade Religiosa

Uma Missão Mundial
Daniel esteve doente durante vários dias,

(12:4). Mas a ordem dada a João para que o

incapaz

estava

comesse, foi seguida de uma missão muito

“surpreendido pela visão”, a “qual” ninguém

específica: “importa que profetizes outra vez

percebeu (Dan. 8:27). Enquanto estava em

a muitos povos, e nações e línguas e reis.”

Babilónia, Daniel ouviu falar do livro de

(Apoc. 10:11).

de

trabalhar,

porque

Jeremias, e da restauração de Israel que
deveria acontecer logo após os 70 anos de
cativeiro.

Significa que a nossa missão bem como o
nosso compromisso (percentagem regular
para as ofertas), pode alcançar mais longe

Compreendendo

parcialmente

alguns

do que a nossa igreja local ou a nossa

desenvolvimentos do Grande Conflito e do

vizinhança. Ao trazermos as nossas ofertas

sofrimento do povo de Deus através dos

e “armazenando” todos juntos, poderemos

tempos, Daniel ficou angustiado! Em vez de

planear fazer muito mais pelos outros,

lhe dar uma explicação detalhada, Deus

podemos ir mais longe e mais depressa. E,

disse-lhe duas vezes para selar a visão

de acordo com a Bíblia e o espírito de

porque ela se referia ao futuro, no fim dos

Profecia, esta é a proposta de Deus para o

tempos (Dan. 8:26, 12:4).

nosso plano regular e sistemático de

Séculos mais tarde, quando João viu um

ofertas.

poderoso anjo segurando aquele “pequeno

APELO: Ao darmos as nossas ofertas,

livro aberto na sua mão” (Apoc. 10:2), foi-

oremos para que “muitas pessoas, nações,

lhe

o

línguas e reis” possam aprender a adorar

comesse: na boca era doce como o mel mas

Deus como Criador, enquanto ainda é

amargo no estomago. Esta visão referia-se

tempo, porque a hora do Seu julgamento

ao Movimento Millerita, ao desapontamento

chegou.

ordenado,

figuradamente,

que

de 1844 e, ao movimento Adventista do
Sétimo Dia – ao tempo que estamos a viver
agora. Este era o tempo que Daniel
procurava

no

futuro,

quando

o

conhecimento do livro e Daniel aumentasse

ORAÇÃO:

Querido

Senhor,

que

nós

próprios estejamos preparados para o dia da
Tua vinda, e através dos nossos dízimos e
ofertas convidar outros! Ámen.

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

Ramón e o Pastor em Falta
“Durante quase dezasseis anos, eu nunca fui

O amigo do Ramón explicou-lhe que este era

visitado pelo meu Pastor! Na realidade eu

o conceito bíblico – é parte daquilo que nós

não sabia bem o que é que ele fazia durante

conhecemos: “O Princípio do Armazém” –

a semana. Então, decidi dar o meu dízimo

que aparece explicitamente revelado em

para ajudar um amigo”, disse Ramón. (Este

todo o Antigo Testamento, bem como está

não é o nome real).

implícito no Novo Testamento (I Cor. 9:13).

Ramón era um bom membro de igreja. Ele
devolvia o dízimo, mas estava magoado. De
maneira delicada, o seu amigo explicou-lhe
que cada pessoa tem a liberdade de escolher
e decidir se quer seguir o que a Bíblia ensina
sobre o trazer os dízimos e as ofertas, ou a
seguir aquilo que acha justo aos seus
próprios olhos. Em Deuteronómio 12 o
Senhor disse de maneira muito clara aquilo
que espera de cada um de nós quando

A respeito deste conceito o Senhor, disse:
“Trazei, portanto, todos os dízimos ao

depósito do Templo, a fim de que haja
alimento na minha Casa, e provai-me nisto”
assegura o SENHOR dos Exércitos, “e
comprovai com os vossos próprios olhos se
não abrirei as comportas do céu, e se não
derramarei sobre vós tantas bênçãos, que
nem conseguireis guardá-las todas.” (Mal.
3:10 BKJ)

trazemos os dízimos e as ofertas: “Mas o

APELO: O Senhor convida-nos hoje, a

lugar que o Senhor vosso Deus escolher de

submetermo-nos a Ele, e a trazermos os

todas as vossas tribos, para ali pôr o Seu

nossos dízimos e as nossas ofertas ao local

nome, buscareis, para Sua habitação, e ali

que Ele nos indicou. Depois convida-nos a

vireis. E ali trareis os vossos holocaustos, e
os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, e

“fazer prova d’Ele”. Possamos aceitar o Seu
convite e seguir a Sua orientação.

a oferta alçada da vossa mão, e os vossos

ORAÇÃO: Pai Celestial, ajuda-nos a confiar

votos, e as vossas ofertas voluntárias, e os

em Ti, e humildemente seguir a Tua

primogénitos das vossas vacas e das vossas
ovelhas.” (Deut. 12:5, 6). Ele disse-o de
maneira muito clara: “Não fareis conforme a
tudo o que hoje fizemos aqui, cada qual tudo
o que bem parece aos vossos olhos.” (Deut.
12:8).

orientação, tal como a encontramos na
Bíblia, apesar dos nossos impulsos ou das
nossas ideias preconcebidas. Possa o
Senhor Jesus ser adorado com os nossos
dízimos e ofertas. Ámen.

A Oferta do Próximo Sábado destina-se ao Fundo Local, Nacional e Mundial
6|Página
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1 de fevereiro de 2020
Oferta: Fundo Local, Nacional e Mundial

Porque é que Tenho de Trazer a Minha Oferta?
O telefone tocou, do outro lado da linha era

Deus tem a capacidade de determinar como

a voz da Marta (não é o seu verdadeiro

é que os dízimos podem ser usados: devem

nome): “Eu não concordo com a direção que

ser distribuídos equitativamente – (II Cro.

a União está a tomar em várias áreas, então,

31:14-21), para apoiar o ministério em todo

quero saber para onde é que devo enviar os

o mundo – (Num. 18:21; Mat. 28:19, 20;
Apoc. 14:6).

meus dízimos.”
A luta de Marta desapareceria se ela
soubesse identificar os desígnios de Deus
para o dízimo e para as ofertas.

Os dízimos e as ofertas não devem ser
considerados um instrumento de castigo ou
recompensa

pelo

comportamento

dos

líderes, mas como um modo de adorar a

É suposto enviarmos o dízimo para o pastor
ou para os líderes da igreja? A quem devo
dar o meu dízimo?

Deus pelas Suas muitas bênçãos.
Se basearmos a nossa oferta no padrão de
comportamento dos líderes (seres humanos

O salmista compreendeu bem este assunto:

que erram), estamos a agir contrariamente

“Oferece a Deus um sacrifício de confissão,

ao mandamento de Deus que nos diz que

e cumpre os teus votos ao Altíssimo.” (Sal.
50:14 BJ). E David também tinha a certeza

devemos trazer o dízimo e as ofertas à casa
do Senhor, e fazer prova d’Ele (Mal 3:10).

do lugar específico onde deveria encontrar o
Senhor para cumprir os seus votos: “Entro
em Tua casa com holocaustos; cumpro os

APELO: Os meus dízimos e ofertas são
usados como uma demonstração do poder

meus votos feitos a Ti.” (Sal. 66:13 BJ), o

humano, ou são trazidos a Deus, ao local

que certamente incluiria o dízimo. Segundo

designado por Ele para O honrar e O adorar,

a Bíblia, o dízimo deve ser trazido como um

com humildade e mansidão de coração?

ato de adoração a Deus, o verdadeiro

Roguemos ao Senhor, que nos dê a

recetáculo, e entregue na Casa do Senhor –

motivação certa, para O adorarmos na Sua

(Ver Deut. 12:5, 6; II Cro. 31:5, 12; Nee. 10:37,

Casa de Oração.

38; Mal. 3:8-10). Na Igreja Adventista do

Sétimo Dia, a igreja é o local onde devem ser
entregues

os

dízimos,

sendo

reencaminhados na totalidade para a União.

ORAÇÃO: Querido Senhor, obrigado por
nos dares o privilégio de Te adoramos hoje,
enquanto humildemente trazemos o dízimo
e as ofertas para Ti, à tua casa de adoração.
Ámen.

A Oferta do Próximo Sábado destina-se ao Fundo Local, Nacional e Mundial
7|Página
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8 de fevereiro de 2020
Oferta: Fundo Local, Nacional e Mundial

Os Ossos de José
“E Moisés levou consigo os ossos de José,

muito mais bem-sucedido, oferecendo uma

porquanto

vida sofisticada e fácil.

havia

este

solenemente

ajuramentado os filhos de Israel, dizendo:
Certamente Deus vos visitará; fazei, pois,
subir daqui os meus ossos convosco.” (Ex.
13:19).

O caráter de José iria prosperar neste novo
ambiente? Manteria os seus olhos focados
no seu futuro eterno, ou ficaria encantado
pela vida da corte? Um estranho pedido, que

O que é que os ossos de José nos ensinam?

ele fez mais tarde aos seus irmãos, revela

Mimado pelo pai, José cresceu num “berço

que

de ouro”. Favorecido relativamente aos seus

compromisso com Deus! Os seus olhos

irmãos, vestia finas roupas, aquelas que o

estavam fixados na Terra Prometida, e não

seu pai podia comprar. Com uma vida

no luxo ou pompa do Egipto. “Certamente

facilitada era demasiado protegido. Esta

vos visitará Deus, e fareis transportar os

atitude

o

meus ossos daqui.” (Gen. 50:25). Não estava

desenvolvimento do caráter da criança. O

nos planos de José ser distraído pela vida

Senhor misericordiosamente permitiu que

fácil dos egípcios. Os seus olhos estavam

ele fosse levado para longe da sua casa. De

fixos no plano de Deus para o futuro, numa

repente perdeu tudo o que este mundo

outra terra, que seria dada pelo Senhor ao

poderia oferecer, exceto a vida e a saúde.

Seu povo!

pode

comprometer

Mas em vez de ficar desencorajado, José
decidiu pôr Deus em primeiro lugar. A sua
decisão não ficou abalada quando foi
enviado injustamente para a prisão e
colocado na posição mais baixa que um ser
humano pode atingir, à exceção morte. Mas
a partir dali o Senhor elevou-o diretamente
à segunda posição mais alta, no país mais

ele

se

manteve

firme

no

seu

APELO: Ao devolvermos os nossos dízimos

e ao darmos as nossas ofertas regularmente
(percentualmente decididas entre nós e
Deus), recordemo-nos continuamente os
nossos recursos espirituais, emocionais e
materiais, têm de ser investidos numa outra
Terra!

poderoso no mundo de então. Todos os

ORAÇÃO: Pai celestial, por favor, aceita os

confortos da vida estavam novamente à sua

nossos dízimos e as nossas ofertas como

disposição.

símbolo do nosso desejo de herdarmos a

Quando Satanás não é capaz de nos
derrubar com as provações muitas vezes é

vida eterna, e de Te colocarmos em primeiro
lugar, em todas as coisas!

A Oferta do Próximo Sábado é Mundial e destina-se à Rádio Mundial Adventista
8|Página
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15 de fevereiro de 2020
Oferta Mundial: Rádio Mundial Adventista

Quanto é o Dízimo de Zero?
O Pastor Josino Campos perguntou à sua
grande congregação num Sábado de manhã,
decorria o ano de 1970, na Universidade
Brasileira em São Paulo: “Quantos de vós
não tem qualquer rendimento?” Alguns
membros de igreja, incluindo Marcos, com
11 anos, levantaram as mãos. Sorrindo para
eles,

o

pastor

acrescentou:

“Este

é

verdadeiramente o melhor momento na vida
para fazer um pacto com Deus!”

Marcos ainda estava a tentar captar a ideia,
quando o pastor concluiu: “Obviamente o
10% de zero é zero, e 5% de zero também
é zero. Então, se te comprometeste e não
tens qualquer rendimento, dá “zero” como
dízimo e “zero” como oferta e estarás a ser
fiel.” Depois, o pastor sugeriu que aqueles
que não tinham rendimentos orassem:
“Senhor, Tu sabes que decidi devolver-Te os
dízimos e as ofertas, mas não tenho nenhum
rendimento. Se quiseres que eu apoie o Teu

Como é que eu me posso tornar um

trabalho na Terra, por favor, dá-me um

dizimista se não recebo nenhum salário?

rendimento. De tudo aquilo que me deres,

Pensou Marcos. Ele sabia que ser um

em primeiro lugar devolverei o dízimo e

dizimista significava ter um compromisso

darei a minha oferta!” Foi o que Marcos

regular de devolver o dízimo e dar as ofertas

Bomfim, o autor deste texto e atual membro

de acordo com o que foi previamente

da administração da Conferência Geral fez.

prometido ao decidir uma percentagem.

APELO: O Senhor é sempre o primeiro a dar,

O pastor parecia estar a ler os pensamentos

Ele convida-nos a devolver-Lhe, só depois

de Marcos! Se te tornares num dizimista

d’Ele nos ter dado. Deves dar, cada vez que

agora,

nenhum

fores abençoado, não para seres abençoado,

rendimento, significa que o teu rendimento

mas, reconhecendo-O como o Originador de

é zero, certo? Continuou o pastor: “Quanto

tudo o que tens.

apesar

não

teres

é 10% de zero? Após uma longa pausa, o
pastor

continuou:

“Suponhamos

que

decidiste dar 5% do teu rendimento como
oferta, quanto é 5% de zero?

ORAÇÃO:

Pai

celestial,

enquanto

devolvemos os dízimos e as ofertas, ajudanos a reconhecer-Te como o Doador e
Mantenedor de tudo!

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

Estou Quase a Pecar
“Estou quase a pecar, irmão Lee,” disse

tinha sido designado e apresentou os seus

Osvaldino Bomfim em tom de brincadeira ao

livros a um potencial cliente. Após a

tesoureiro da Conferência – um coreano

apresentação, o cliente chamou um amigo

imigrante que trabalhava em São Paulo,

para vir ouvir. Surpreendentemente, ambos

Brasil, nos primórdios de 1960.

compraram um conjunto de livros cada –
naquele tempo, com o valor daqueles livros

“Por favor, dê-me um recibo” acrescentou

ele podia ter comprado uma vaca! Bomfim

Bomfim enquanto entregava o seu dízimo,

não tinha os livros para entrega imediata,

“antes que utilize este dinheiro para mim.”

mas os clientes passaram logo um cheque

O que o irmão Lee não sabia era que Bomfim
estava a tentar gracejar com um assunto,
que naquele momento lhe partia o coração.

pagando adiantado, pedindo a Bomfim que
os livros lhes fossem entregues quando ele
os recebesse.
Pouco depois Bomfim estava de volta aos

Numa tarde, quando estudava teologia, saiu

escritórios da Conferência – já não estava

de sua casa com CR$36.00 cruzeiros (antiga

tentado a pecar – em vez disso, levantou os

moeda brasileira), no bolso; a quantia exata,

livros, louvando ao Senhor pela Sua

que era o dízimo que ele devia devolver a

capacidade de prover às necessidades dos

Deus.

Seus filhos! Anos mais tarde, Bomfim foi

Se ele devolvesse o dízimo antes de vender

Divisão Sul Americana. Bomfim ensinava os

algum livro, corria o risco de não ter dinheiro
para comprar a comida necessária para o
seu filho Marcos, de 3 anos de idade, que
estava a recuperar de uma cirurgia. Mas ele
sabia que era perigoso esperar até ao

diretor do Departamento de Publicações na
colportores a confiarem também no Senhor!
APELO: Exercitemos também a nossa
confiança em Deus, pois Ele responde-nos
quando O colocamos em primeiro lugar.
As Suas promessas são tão reais hoje

sábado seguinte, pois, a tentação de utilizar

como foram no passado.

o dinheiro para fins pessoais só aumentaria.

ORAÇÃO: Querido Deus, aumenta a nossa

Então, decidiu pôr “Deus Primeiro” e foi

fé, enquanto ousamos colocar-Te em

entregar o seu dízimo.

primeiro

Sem dinheiro de sobra, Bomfim, que era

ofertas, mas, em todos os aspetos da

Colportor, dirigiu-se para o campo que lhe

lugar,

dizimamos

e

não

apenas

entregamos

quando

as

nossas

nossa vida.

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

“Deus Primeiro” - Namoro
“Mais dois meses e esta relação acabará”

se um pouco constrangido, ele convidou

dizia Cleide à ao seu vizinho Marcos, a

Mari a orara com ele antes de pôr a

brincar com ele, após tê-lo visto a falar com

trabalhar do pequeno Volkswagen Passat,

uma jovem. Ela tinha razão, a sua relação

que o pai lhe tinha emprestado. Ele

mais séria, não durou mais de três meses, na

acreditava que a sua oportunidade poderia

maioria das vezes devido à sua imaturidade

ser grande se ele pusesse Deus em primeiro

emocional e à sua incapacidade para amar.

lugar.

Durante a Semana de Oração, realizada no
internato adventista da escola em São
Paulo, Brasil, Marcos ouviu falar acerca do
princípio “Deus Primeiro”.
“Buscai primeiro o reino de Deus, e a sua
justiça, e todas estas coisas vos serão

E

este

foi

o

início

de

um

relacionamento que foi amadurecendo até
ao casamento, três anos mais tarde, a 13 de
maio de 1986. Desde aí, Marcos e Mari
dedicaram as suas vidas a servir a Deus
como missionários adventistas no seu país e
no estrangeiro.

acrescentadas.” (Mat. 6:33). Apesar do
contexto deste pensamento ter sido as

APELO: Deus está a chamar-nos hoje a

finanças, este princípio pode ser aplicado

colocá-Lo em primeiro lugar, em todos os

noutras áreas da vida, pensou. “Comece

aspetos da vida, incluindo os nossos

alguma coisa com oração, é e a sua

relacionamentos e rendimentos. Quando

oportunidade de sucesso, é maior”, disse o

colocamos de parte o Seu dízimo e as nossas

pastor.

ofertas mesmo antes de outras despesas, a

A primeira vez que Marcos convidou Mari
para um passeio, ele estava muito inseguro
acerca do que devia fazer. Ele queria pôr

garantia que temos é que todas as outras
coisas de que necessitamos “ser-nos-ão
acrescentadas” (Mat. 6:33).

Deus em primeiro lugar, convidando-O a ir

ORAÇÃO: Querido Senhor reconhecemos-

ao passeio, mas ele nunca tinha orado com

Te

uma rapariga. Poderia ela pensar que ele era

Mantenedor. Ensina-nos a colocar-Te em

esquisito? Rejeitá-lo-ia por causa disso?

primeiro lugar em cada área da nossa vida e

Claramente, o Espírito estava a convidá-lo a

aceita o dízimo e as ofertas que hoje Te

confessar a Cristo, e seria um ponto de

trazemos, reconhecemos que cuidas de nós.

viragem na sua vida: “e se ela me deixar por

Ámen.

como

o

nosso

Sustentador

e

causa da oração”? Finalmente decidiu:
“Quanto mais depressa melhor.” SentindoA Oferta do Próximo Sábado destina-se ao Fundo Local, Nacional e Mundial
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Oferta: Fundo Local, Nacional e Mundial

Qual É a Sua Bicicleta?
“Estou a tentar chegar a casa antes que

nos está afastando de Deus? Um trabalho

chova,” pensou Marcelo de 43 anos,

que nos impede de guardar o Sábado?

enquanto pedalava a sua bicicleta e as
nuvens se adensavam por cima de São
Bernardo do Campo, um dos estados mais
ricos do Brasil. O que ele não sabia é que
este poderia não ser um passeio normal. Um
vídeo que foi amplamente divulgado,
mostrava o exato momento em que ele foi
apanhado no centro de uma grande
inundação e como tentou resistir a esta
repentina cascata, enquanto segurava a sua
bicicleta. “Deixa a tua bicicleta”, alguém lhe
gritou duma varanda, enquanto ele estava
junto a um poste e a lutar contra a forte
corrente. Muitas outras pessoas davam-lhe
a mesma sugestão, enquanto as águas

Um hábito doentio que está a destruir a
nossa vida, ou hábitos que nos impedem de
devolver o dízimo e dar as nossas ofertas?
A

nossa

vida

eterna

pode

estar

comprometida, se acariciamos coisas que
Jesus nos pediu para abandonarmos.
Quando Jesus nos chama para deixarmos
alguma coisa, é muito mais do que um teste
para a vida eterna! Essa entrega será uma
bênção já nesta vida! “Jesus não pede ao
homem nenhum sacrifício real, pois seja o
que for que nos peça para abandonar, é
apenas porque sem isso, seremos melhores.”
E.G.W., Conselhos Sobre Mordomia, pág. 300.

gradualmente aumentavam de volume e de
velocidade, mas Marcelo continuava a

APELO: Enquanto adoramos o Senhor com

agarrar a sua bicicleta. Finalmente, o vídeo

os dízimos e as ofertas, oremos para que os

mostrava o momento em que Marcelo caiu,

nossos corações possam ser desligados das

segurando a bicicleta. O seu corpo foi

coisas deste mundo e ligados a Ele e ao Seu

encontrado

plano eterno para nós!

no

final da tarde

pelos

bombeiros, e foi enterrado a 25 de
novembro de 2018. Ele perdeu muito mais
do que a bicicleta que a todo o custo tentava
agarrar.

ORAÇÃO: Pai celestial! Por favor, aceita
aquilo que Te trazemos hoje, como um
símbolo do desejo de colocarmos cada coisa
aos Teus pés!

Que “bicicleta” o Senhor nos está a pedir
que deixemos hoje? Um relacionamento que
A Oferta do Próximo Sábado destina-se ao Fundo Local, Nacional e Mundial
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14 de março de 2020
Oferta: Fundo Local, Nacional e Mundial

Um Ministério de Longo Alcance
A Rádio Mundial Adventista é um ministério

Ele abriu a minha mente e eu quero saber

através dos meios de comunicação da

mais acerca de Jesus. É ilegal no nosso país

Conferência Geral dos Adventistas do

termos livros de outras religiões, mas, por

Sétimo Dia. Com mais de 1 000 estações de

favor, enviem-me o vosso livro. Coloquem-

rádio e estúdios em todo o mundo, é de

no num envelope negro e escondam o título

longe o ministério de maior alcance. Apenas

que para que não seja confiscado.”

o ano passado, 26 novas estações de rádio
foram abertas em vários países. A rádio
continua a ser o principal meio de
comunicação para a maior parte do mundo.
Não existem fronteiras, nem paredes, nem
limites, pode entrar nos lares, nos corações
com a mensagem do Evangelho e ir a lugares
onde os missionários não podem entrar.

APELO: Presentemente, a AWR transmite
em mais de 100 línguas diferentes, mas
estão sendo feitos planos para preparar
sermões

evangelísticos

para

serem

transmitidos em mais de 1 000 línguas e
dialetos para que cada pessoa que vive no
Planeta possa ouvir a mensagem do
Evangelho na sua própria língua. A vossa

O principal objetivo da Rádio Mundial

oferta apoiará a Rádio Mundial Adventista e

Adventista é de transmitir para o território

tornará este projeto possível. Obrigado

da janela 10/40 – compreendendo regiões

pelas vossas orações e por partilharem este

do Norte de África, do Médio Oriente e da

grande chamado para salvar almas. A oferta

Ásia – regiões atualmente fechadas ao

de hoje destina-se à AWR (Rádio Mundial

Evangelho, mas facilmente alcançadas pela

Adventista).

rádio.

ORAÇÃO: Obrigado Pai, pela oportunidade

Diariamente a AWR recebe e-mails, cartas e

de trabalhar Contigo na salvação de almas.

mensagens de todo o mundo. Elas tocam os

Abençoa o ministério da Rádio Mundial

corações

pelas

Adventista. Sabemos que somente através

necessidades e pedidos que lhes chega

do Teu Espírito este trabalho poderá

semanalmente. Recentemente um ouvinte

avançar e vidas poderão ser mudadas para o

escreveu: “o meu nome é Amir, vivo no Irão

Reino dos Céus. Em nome de Jesus. Ámen.

da

equipa,

que

ora

e tenho ouvido o vosso programa de rádio.
A Oferta do Próximo Sábado é Mundial e ao Serviço Voluntário Adventista - SVA
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Oferta Mundial: Serviço Voluntário Adventista - SVA

Será Uma Invenção da Igreja?
Alguns podem perguntar-se quem inventou

A própria palavra “dízimo” é a tradução da

a prática do dízimo, porque é que a Igreja

palavra hebraica “maaser” que significa “um

pede que seja exatamente 10%. Uma outra

décimo” ou dez por cento. Nada mais, nada

percentagem não seria aceite? A resposta é

menos.

que a prática do dízimo não é uma invenção
da Igreja. Tal como o Sábado e o casamento,
o dízimo foi estabelecido pelo próprio Deus
para toda a humanidade (não apenas para
os judeus), muito tempo antes da nação
judaica ser estabelecida. e Hoje é uma
prática que continua a ser observada por
todos aqueles que reconhecem Deus como o
Criador, e Aquele que provê as necessidades,
e por aqueles que aceitam a Bíblia como a
Sua Palavra.
Abraão e Jacó devolveram o dízimo muito
antes do estabelecimento da nação Judaica,
e da lei do dízimo ser reafirmada pelos
israelitas como nação (Lev. 27:30, 32). Mas,
como é que podemos saber se o dízimo é
deve ser 10% do nosso salário e de todos os
nossos rendimentos? Não podemos dar
uma outra percentagem e ou uma quantia
diferente? Podemos devolver o dízimo

Por isso, nenhuma outra percentagem pode
ser chamada: “Dízimo”. É muito importante
para o crente conferir regularmente o seu
salário e os seus rendimentos de qualquer
outra fonte. Reconhecê-los como bênçãos
da parte de Deus e calcular o montante
exato que representar dez por cento das
bênçãos.

APELO: Sigamos o convite de Salomão:
“Honra o Senhor com os teus ganhos, com a
primeira parte dos teus rendimentos…”
(Prov. 3:9, O Livro).
ORAÇÃO: Querido Senhor, entregamos-Te
as nossas vidas hoje, assim como o nosso
desejo de confiar em Ti, devolvendo a
percentagem correta das nossas bênçãos
financeiras através dos nossos dízimos. Por
favor, abençoa-nos enquanto Te adoramos.

apenas do nosso salário? E relativamente a
outras receitas?
A Oferta do Próximo Sábado é Mundial e destina-se à Divisão Inter-Europeia (EUD)

14 | P á g i n a

DÍZIMOS E OFERTAS 2020 |

28 de março de 2020
Oferta Mundial: 13º Sábado – Divisão Inter-Europeia (EUD)

Quando Devemos Trazer as Ofertas?
“Quando é que devemos trazer as nossas

“E” o João continuou, “Salomão também nos

ofertas a Deus? Perguntou a Marta ao João

ensina

que lhe estava a dar estudos bíblicos.

regularidade das ofertas: ‘Honra a Yahweh

Deveremos fazê-lo mensalmente; Sábado
após Sábado; quando sinto gratidão no meu
coração; em resposta a um apelo feito do
púlpito; quando se trata de um projeto que
eu simpatizo, ou quando sinto no meu
coração que é momento de dar? Existe
algum

princípio

bíblico

que

possa

determinar quando é que eu devo dar?
“A Bíblia diz-nos: ‘ninguém se apresente de
mãos vazias diante de Yahweh’ (Deut. 16:16
BJ), disse o João. “Também é verdade que o
Senhor não espera que vamos à Sua
presença com ofertas antes d’Ele nos dar
alguma coisa. Paulo diz: ‘Porque, se há
prontidão de vontade, será aceite segundo o
que qualquer tem, e não segundo o que não
tem.’ (II Cor. 8:12), é a partir daquilo que
Deus nos dá, que se inicia a dádiva humana”,
acrescentou o João.
“Significa que podemos trazer ofertas cada
vez que devolvemos o dízimo?” perguntou
a Maria. “Bem” disse o João, “em Malaquias
3:8, há uma indicação clara que tanto o
dízimo como as ofertas, são esperados e

um

princípio

geral

sobre

a

com a tua riqueza, com as primícias de tudo
o que ganhares.’ (Prov. 3:9 BJ). Significa que
a regularidade com que nós honramos a
Deus,

deve

ser

estabelecida

pela

regularidade com que Deus nos abençoa!
Seja com um salário ou um rendimento,
como fazemos com o dízimo. Então, os
dízimos e as ofertas podem ser dados cada
vez que recebemos uma bênção (o salário ou
uma presente), como uma lembrança de que
Deus é a fonte dessas bênçãos.”
A mensageira de Deus para estes últimos
dias diz que “esse assunto de dar não deve
ser por impulso. Deus deu-nos instruções a
esse respeito. Ele especificou os dízimos e as
ofertas, como sendo a medida da nossa
obrigação. Ele deseja que demos regular e
sistematicamente…” E.G. W., Conselhos

sobre Mordomia, pág. 80.
“Marta” perguntou João: “Gostarias de fazer
um pacto com Deus, prometendo dar
regularmente o dízimo e as ofertas
proporcionais às bênçãos com que o Senhor
te abençoar?”

necessários. E o contexto também mostra

APELO: Tão regularmente como Ele nos

que não dar algum deles leva à separação

abençoa, vamos trazer também o que Lhe é

de Deus e à ruína material, assim como à

devido.

decadência moral e espiritual.” (Vs. 3:9-12).

ORAÇÃO: Querido Senhor! Por favor, aceita
aquilo que é Teu, em nome de Jesus. Ámen
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