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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 terceiro 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.
(Nesse 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 reflitam sobre a
sua relação com Deus, como Seus mordomos, tenham a noção do objetivo da oferta
desse sábado e saibam com antecipação o destino da oferta do sábado seguinte.

Disponibilizamos ainda diversos NOVOS MATERIAIS, em “Dicas de Mordomia” *
- Cartões (12) com textos bíblicos e princípios de mordomia que pode enviar pelas
redes sociais aos membros da sua Igreja nestes tempos de isolamento.
- Cartões (12) com interessantes citações de EGW sobre mordomia.
- Fichas (12) que pode imprimir ou transferir para o seu smartphone ou IPad, que
pode usar como alternativa no momento de mordomia da sua Igreja – dispõe de
(12) PPTs curtos com o mesmo texto.
Não descuidem a tarefa de esclarecer devidamente os membros das Igrejas quanto a
estes assuntos: “Se deixarem de apresentar à Igreja a importância de devolver ao Senhor
o que Lhe pertence… estão em perigo. Estão negligenciando uma questão que envolve
uma bênção ou uma maldição para Igreja.” Mordomia e Prosperidade, p. 106, ed, CPB, 1970

Fernando Ferreira
Diretor Associado do Departamento de Mordomia da UPASD
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* https://mordomia.adventistas.org.pt/› Materiais de Apoio› Dicas de Mordomia› Momentos de Mordomia

4 de julho de 2020
Oferta: Fundo Local, Nacional e Mundial

O Poder que Deus Tem
Pavel Goya, editor da revista Ministry,
lembra-se de um dia em que a polícia romena

A oferta do próximo Sábado será uma
oferta mundial destina-se ao apoio dos

casos da pandemia do coronavírus.

chamou o seu pai, que também se chamava
Pavel, à esquadra da polícia. “Dissemos-lhe

Ser louco para o mundo significa ser sábio

para deixar de construir igrejas e de trazer

para Deus e herdar a vida eterna! E é este o

Bíblias para o país,” gritou o agente. O seu pai

poder que Deus tem! O mundo não

trazia Bíblias frequentemente da antiga

compreende o que fazemos, mas fazemo-lo

Jugoslávia para a Roménia da era comunista,

pela fé na Sua Palavra! Ser fiel ao nosso

escondendo-as no piso duplo do carro.

cônjuge; esperar pelo casamento para ter

“Agora, vamos abatê-lo a tiro,” disse o agente.

intimidade física; guardar o sábado; devolver

Olhando para os olhos do agente, Pavel disse:

o dízimo e dar ofertas – são comportamentos

“Bem, viver é uma oportunidade para servir.

que são contrários aos nossos impulsos

Também é um privilégio morrer por Cristo. A

naturais e tendências, são evidências de que

próxima coisa que irei ver será Cristo. A

temos os olhos fixos para além das realidades

ressurreição, para mim, será em apenas um

eternas!

segundo.”

APELO: Sejamos loucos por Deus, hoje, ao

“Você é louco!” exclamou o agente. “Bem,”

adorá-l’O de bom grado, ao devolver os

disse Pavel, “para servir Cristo temos de ser

nossos dízimos e ao dar ofertas.

loucos, porque, como sabe, vai contra a

ORAÇÃO: Querido Pai, por favor, faz-nos

sabedoria humana. Em vez de guardar,

loucos para o mundo e sábios para Ti! Dá-nos

damos. Em vez de sermos orgulhosos, somos

o privilégio de ser Teus cooperadores na

humildes. É uma loucura, mas, sabe que a

edificação do Teu reino e na salvação dos

loucura de Deus é o poder que Deus tem.” Os

outros!

agentes abanaram a cabeça e libertaram-no.
“Você é louco,” continuaram eles a dizer.
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11 de julho de 2020
Oferta mundial de apoio especial - Pandemia da COVID-19

Quando os médicos causam dor
Cada manhã, o pequeno Haroun esperava
alegremente o Dr. Bland, o cirurgião
missionário, para que viesse “magoá-lo”. Ele
tinha 10 anos e tinha fraturado gravemente
a sua perna esquerda. O Dr. Bland tinha-lhe
retirado uma grande parte da tíbia, mas
continuava com uma infeção. Cada manhã, o
médico e a sua equipa retiravam as ligaduras,
drenavam o pus, e faziam o curativo com uma
nova ligadura embebida em desinfetante.
Haroun era corajoso; logo que terminavam o
curativo, voltava o seu sorriso radiante.
Todas as vezes que o Dr. Bland e a sua equipa
médica do Hospital Adventista de Bere, no
Chad, visitavam Haroun, falavam francês com
ele e ensinavam-lhe apertos de mão
complexos. Como Haroun estava sozinho no
hospital, este era o ponto alto do seu dia.
Durante o resto do tempo, ele brincava com
outros pacientes jovens ou via o “Filme Sobre

Em Mateus 19:13, as crianças aproximam-se
de Jesus para passarem tempo na Sua
presença, confiando que Ele as abençoaria.
Confia que Deus cuida de si? Confia que Ele
aceita as suas ofertas e abençoará aqueles
que estão a sofrer no mundo?
APELO: Hoje, parte das suas ofertas
regulares

e

donativos

serão

automaticamente enviados para o fundo da
Missão Mundial, apoiando o ministério de
mais de 400 famílias missionárias. Para além
das suas ofertas regulares e sistemáticas,
também

poderá

fazer

uma

oferta

diretamente à Missão Mundial escrevendo
“Oferta

para

a

Missão

Mundial”.

Agradecemos desde já a sua oferta generosa!
(A oferta de hoje também deverá ajudar a
minimizar custos acrescidos provocados pela
pandemia COVID-19).

Jesus”.
Por vezes, na medicina, os médicos têm de

ORAÇÃO: Pai Celestial, por favor faz-nos

causar dor para obter cura. Pacientes, como

tão generosos como Tu! Aproxima-nos de Ti

este jovem rapaz, têm de confiar que o

à medida que participamos na Tua missão!

médico tem em mente o seu bem-estar e que
o resultado será uma melhoria.

Enviado por Sylva Keshisian
A Oferta do Próximo Sábado destina-se ao fundo Local, Nacional e Mundial
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18 de julho de 2020
Oferta: Fundo Local, Nacional e Mundial

Gelados no Fogo
Na noite de segunda-feira, 17 de dezembro

a ajudar os outros, dando tudo aquilo que

de 2018, ocorreu o segundo pior incêndio na

Deus tinha colocado nas suas mãos.

história de Manaus, uma cidade com 2,1
milhões de habitantes localizada no centro da
floresta amazónica no Norte do Brasil. Cerca
de 600 casas num bairro muito pobre foram
destruídas, deixando 2 500 pessoas sem

APELO: Quer vivamos na pobreza ou na

riqueza, será que temos de passar por
alguma perda para sermos capazes de criar
empatia por aqueles que estão a sofrer? Ou,

abrigo ou bens pessoais. Na noite do dia

em vez disso, permitimos que o Espírito

seguinte, as igrejas adventistas locais e a

Santo

ADRA já tinham servido 300 refeições e dado

concedendo-nos

500 cabazes com alimentos básicos, roupa,

verdadeiro? Estamos preparados para

roupa

imitar Cristo, sacrificando tudo, até a nossa

de

cama,

sapatos

e

outras

necessidades àqueles que tinham perdido
quase tudo.

transforme

o

nosso

empatia

coração,
e

amor

própria vida, pela redenção e pelo bemestar dos outros? É evidente que os dízimos

Enquanto muitos residentes estavam na fila

e as ofertas não representam todos os

para receber ajuda da Igreja ou do governo a

gelados na nossa caixa! Mas, são um

fim de fazerem face às suas necessidades

símbolo do nosso desejo de ajudar os

básicas, um vendedor de gelados haitiano
emocionou as equipas de socorro, disse
Fernando

Anversa

Borges,

um

dos

trabalhadores da ADRA. Embora a maioria
dos haitianos, que vive no Brasil, se esforce
por sobreviver como refugiados, depois de

outros,

alimentando

com

alimento

espiritual aqueles que foram destruídos
pelo fogo do pecado! Ao colaborarmos com
Ele nesta obra santa, podemos ter a certeza
de que Ele irá providenciar o que

um terramoto lhes ter destruído o país em

precisamos (Provérbios 3:9, 10). Não há

2010, este homem decidiu sacrificar-se.

nada a temer!

Percorreu a fila de sobreviventes e ofereceu
todos os gelados que lhe restavam na caixa e
que eram a sua única fonte de rendimento –

ORAÇÃO: Senhor, faz-nos instrumentos

da Tua graça e do Teu amor, usando o

um pequeno ato de grande importância.

que nos deste para levarmos alimento

Como representante moderno da viúva

espiritual àqueles que precisam de Te

pobre, este homem sentiu-se impressionado

conhecer através de nós!

A Oferta do Próximo Sábado destina-se à ADRA-Portugal
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25 de julho de 2020
Hoje, a Oferta destina-se à ADRA-Portugal

A ADRA-Portugal e a COVID-19
Apesar de ter fechado as portas ao público,

- Fomos à farmácia, aos CTT ou a outros

conforme as recomendações sanitárias das

serviços para grupos de risco e pessoas em

Autoridades, a ADRA Portugal nunca sessou

isolamento.

a sua atividade durante a pandemia da

-

COVID-19,

adotando

uma

abordagem

holística, centrada nas pessoas, na ajuda
humanitária realizada.
Na resposta ao Coronavírus, a ADRA primou
por três importantes fatores:
1. As pessoas devem ser vistas como seres
humanos, não apenas como casos;
2. O envolvimento da comunidade é
crucial;
3. O enfoque na prevenção da propagação
do

Coronavírus

não

deve

fazer

esquecer-nos das outras necessidades
das pessoas afetadas.
Assim:

Fizemos

chamadas

telefónicas

para

companhia e conforto.
- Abrimos uma linha de voluntariado
especifica para a 3ª idade para apoiar a ASA
nas suas instituições em caso de emergência.
- Com o apoio da ASI desenvolvemos o
projeto das máscaras solidárias (para a
produção

e

voluntários,

doação

de

profissionais

máscaras
de

a

saúde,

cuidadores e outras pessoas que estão na
linha da frente).
Para que todas estas ações fossem possíveis
de realizar, a ADRA Portugal contou e
continuará a contar, com o apoio de muitos
doadores e centenas de voluntários. A ADRA

- Continuamos a apoiar os beneficiários que

agradece diariamente a Deus por todas as

já auxiliávamos.

oportunidades e colaboradores, recordando

- Começamos a apoiar beneficiários que nos

as palavras do Salmista «O Senhor é o

foram sinalizados por parceiros (sobretudo

baluarte da minha vida. De quem temerei?»

das Câmaras Municipais e Juntas de

(Salmo 27:1).

Freguesia).

.APELO: ADRA-Portugal temos de ser todos

- Reforçamos o apoio a instituições parceiras

nós: Uns envolvendo-se quando oferecem

como o Banco Alimentar Contra a Fome, com
voluntariado.
- Continuamos e reforçamos o apoio aos
sem-abrigo.
- Fizemos compras para pessoas em
isolamento.

generosamente do seu tempo. Outros,
oferecendo recursos financeiros para apoiar
este ministério verdadeiramente cristão.
ORAÇÃO: Querido Senhor, ajuda-nos a
compreender que só somos felizes na medida
em que fizermos outros felizes ou, pelo
menos, quando minoramos o sofrimento de
alguém. Ámen!

(Enviado por Carmen Maciel, Diretora Executiva da ADRA-Portugal).

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

Nunca Uso Envelope!
“Nunca uso o envelope quando dou o dízimo”,

“Há ainda outra coisa”, disse o pastor. “Sabes

disse Jennifer (nome fictício) ao pastor que

que a quantia que entregas pode ser

lhe estava a dar estudos bíblicos. Ela era

considerada como dízimo de Deus, apenas se

estudante de pós-graduação na Universidade

for 10 por cento do teu rendimento, e

John Hopkins, na área de Washington, D.C., e

aplicada de acordo com a Sua direção

o pastor estava a tentar explicar-lhe a

específica – exclusivamente para o apoio de

importância do envelope. Jennifer respondeu

ministérios aprovados [ver Núm. 18:21, 24].

que, através do seu anonimato, ela tentava

Mas, se não especificares no envelope que se

evitar a tentação de se afirmar como uma

trata do dízimo de Deus, o tesoureiro da

pessoa generosa, perdendo dessa forma as

Igreja poderá registá-lo de forma diferente,

bênçãos de Deus. “Estás certa ao tentar

conduzindo-o para outro destino. Assim,

evitar a promoção pessoal”, disse o pastor,

deixaria de ser dízimo!” disse ele.

“mas, pelo menos, duas coisas podem
acontecer se devolveres o dízimo de forma
anónima e sem envelope”, disse ele.

Portanto, há dois aspetos muito importantes
quando damos: primeiro, devemos escrever o
nosso nome no envelope, o que nos dá o

“Primeiro, será impossível para a Igreja dar-te

direito de receber um recibo; e, segundo,

um recibo”, explicou ele, acrescentando que a

temos de identificar o dízimo de Deus ou as

Igreja Adventista funciona a nível mundial

ofertas no envelope, certificando-nos de que

com um sistema de auditoria de confiança,

os fundos serão canalizados corretamente,

em que os recibos são uma parte muito

tal como foi estipulado pelo Senhor – um

importante da contabilidade da Igreja. “Todos

Deus de ordem e verdade!

aqueles que lidam com os fundos da Igreja
são regularmente submetidos a auditorias
por parte de pessoas que não fazem parte
das suas próprias organizações”, disse ele.
“Mas, se não receberes um recibo, o que está
no teu direito, como poderão os auditores

APELO: Hoje, ao adorarmos o Senhor com os
nossos dízimos e ofertas, certifiquemo-nos
de que estamos a ajudar a Igreja a ser
responsável e transparente, imitando o
Senhor, um Deus fiel e verdadeiro!

verificar se os fundos dos dízimos estão a ser

ORAÇÃO: Querido Senhor, por favor, aceita

bem processados?” perguntou o pastor.

o que trazemos hoje para Te adorar! Amém.

A Oferta do Próximo Sábado destina-se ao Fundo Local, Nacional e Mundial
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*Herbert Boger é atualmente o diretor dos Ministérios Pessoais na Divisão Sul-Americana.

A Oferta do Próximo Sábado destina-se ao Fundo Local, Nacional
Mundialde 2020
8 dee agosto

Oferta: Fundo Local, Nacional e Mundial

Uma Oferta de Nascimento

participavam de um conselho ministerial

Herbert Boger era pastor num distrito em
Canoas, no Brasil, quando a sua esposa Beth
engravidou. Durante o terceiro mês de
gravidez, o casal recebeu a visita de um
pastor da Associação, que lhes leu alguns
textos do livro Orientação da Criança, de
Ellen G. White. Entre outras coisas, ele
sugeriu que eles levassem uma oferta de
gratidão

quando,

dedicassem

a

meses

criança.

E,

mais
assim,

tarde,
eles

prepararam um envelope com uma oferta
para aquela ocasião. Mas, a vida complicouse! Para além de sofrer de uma grave anemia
durante os sete meses de gravidez, a parte
superior do saco amniótico rompeu-se e o
líquido amniótico saiu. Ela foi de imediato
para o hospital e disseram-lhe para ficar em
descanso total até ao nascimento do bebé.
Mas, depois contraiu uma infeção, que
continuou a piorar até ao ponto em que o

também se uniram em oração, parando a
reunião para orarem juntos por eles durante
uma hora. Mais tarde, naquele mesmo dia,
Beth fez mais testes que demonstraram que
a infeção não tinha progredido. Por isso, os
médicos

marcaram

e

realizaram

uma

cesariana. Herbert e Beth sabem que o
nascimento do seu filho William, a 12 de
março de 2005, foi um milagre. Mãe e filho
ficaram no hospital durante duas semanas
até a infeção de Beth ter desaparecido.
Enquanto lá esteve, o mesmo pastor visitou
Beth e assegurou-lhe que um anjo de Deus
tinha estado a cuidar do William desde o seu
nascimento. Depois da Beth ter tido alta e ter
ido para casa, ela e Herbert* acrescentaram
ao envelope cinco vezes mais do que a
quantia inicial, concluindo que nenhuma
quantia, por muito grande que seja, poderia
representar a sua gratidão ao Senhor!

médico lhe disse que, se ele não estivesse ao

Em frente de todos os membros da igreja, o

corrente da peculiaridade do seu caso, só

casal dedicou William a Deus e com lágrimas

pelos exames, a sua sugestão seria leucemia

nos olhos colocaram o envelope no cesto nas

terminal.

mãos de um diácono.

A situação de Beth era muito arriscada e, com

APELO: Agradeçamos a Deus agora, e

tristeza, juntamente com Herbert pensaram

reconheçamos a forma maravilhosa como Ele

no que fazer com a oferta no envelope se o

atua através das nossas ofertas!

bebé não sobrevivesse. O casal passou muito
tempo em oração; os pastores que, na altura,

ORAÇÃO: Por favor, meu Deus, aceita o que
colocamos nas Tuas mãos hoje!

DÍZIMOS E OFERTAS 2020 |

15 de agosto de 2020
Oferta: Fundo Local, Nacional e Mundial

Um Ritual Anual
“Aqui tens a tua oferta de aniversário”, disse

submetido

a

uma

Irene ao filho Marcos, de 8 anos, antes de

ajoelhou-se num dos quartos de banho do

saírem para a igreja naquele sábado. “Por

hospital e orou: “Querido Senhor, sei que és

favor, diz à tua monitora que o teu

o Dono do universo, totalmente capaz de

aniversário foi semana passada, e não te

fazer qualquer coisa. Se esta criança, mais

esqueças de dar essa oferta, tal como fazes

tarde, se juntar às fileiras de Satanás, por

todos os anos”, disse a mãe, tocando no bolso

favor, permite que ele descanse; mas, se ele

de Marcos. Ela relembrou-lhe que ele tinha

Te servir, por favor, realiza um milagre!”

estado muito doente desde que era bebé, e

Depois,

que o prognóstico era mau, que foi dedicado

momento, do meu desejo de me tornar rico.

pelos pais para servir Deus e que, através de

Dedico-me novamente ao Teu serviço

três cirurgias muito difíceis, o Senhor lhe

durante toda a minha vida, fazendo tudo

tinha salvado a vida! Por isso, Marcos deu

aquilo que quiseres que eu faça, e indo onde

alegremente a Deus aquela oferta especial.

quer que me enviares. Também Te dedicarei

Alguns anos antes, Osvaldino Bomfim, o seu

esta criança, e preparei todos os meus outros

pai, deixou um pequeno negócio para se

filhos para Te servirem!”

tornar colportor, lutando contra a sua paixão

Depois da cura de Marcos, a Oferta de

de acumular dinheiro.

Aniversário

Depois de se ter casado com Irene, decidiu

significativa de gratidão e dedicação a Deus

estudar no Seminário Adventista de São

para esta família, que educou dois pastores –

Paulo, no Brasil, para ser pastor. Contudo, o

Marcos e Eduardo – e uma esposa de pastor

seu desejo de riqueza levou-o a considerar

– Junia.

seriamente uma proposta de um amigo para

APELO: Quem deve ser honrado com uma

deixar o seminário e ser sócio dele na compra

oferta especial por qualquer aniversário

de um posto de combustível. Talvez eu

celebrado? É aquele que simplesmente

consiga fazer mais dinheiro e depois participo

desfruta da vida, ou Aquele que criou e

na missão ao apoiar financeiramente os

redimiu a vida da pessoa? Louvem-n’O ao

missionários, pensou ele. Mas, depois, o

trazerem os vossos dízimos e ofertas hoje!

Marcos ficou muito doente! Enquanto o filho,

ORAÇÃO: Senhor, por favor aceita, hoje, a

que estava às portas da morte, estava a ser

dedicação da nossa vida a Ti.

acrescentou:

tornou-se

cirurgia,

Osvaldino

“Abdico,

uma

neste

experiência

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

DÍZIMOS E OFERTAS 2020 |

22 de agosto de 2020
Oferta: Fundo Local, Nacional e Mundial

É Pecado Não Dar Ofertas Voluntárias?
“Quando devo dar ofertas? Devo dar sempre

ambos são uma percentagem de algo que foi

que há um apelo na Igreja?” perguntou Joe

recebido anteriormente.”

ao amigo Carlos. “Se eu não tiver motivo para

“Isso faz sentido”, disse Joe, “porque se não

dar, estou a pecar se não der?” Joe ainda

recebemos nada d’Ele, e o nosso rendimento

tinha

fácil

for nulo, o nosso dízimo e ofertas também

determinar se sou desonesto para com Deus

serão zero.” Carlos acenou afirmativamente.

relativamente aos dízimos”, continuou ele,

“Agora, compreendo que se eu não tenho

“mas, como posso ter a certeza de que estou

qualquer rendimento e houver um apelo para

a fazer o que é correto relativamente às

uma oferta, eu não estarei a pecar se não

ofertas?”

der”, disse Joe pensativamente. Carlos sorriu

Carlos explicou-lhe que há duas ofertas

e acrescentou: “Por outro lado, ao não

principais: (1) regular ou sistemática; e (2)

devolvermos o dízimo e não darmos ofertas

voluntária. “As ofertas voluntárias devem ser

regulares

dadas apenas para além da oferta regular”,

rendimento, não estamos a reconhecer Deus

disse Carlos. “A nossa oferta mais básica não

como a origem da vida e de todas as

deve estar baseada nas necessidades dos

bênçãos.”

outros, nem em nenhum apelo feito na igreja,

“Parece-me justo”, disse Joe. “Isso significa

nem sequer em sentimentos ou simpatias

que antes de esperar que Lhe devolvamos o

pessoais. Em vez disso, deve estar baseada na

dízimo e demos ofertas regulares, o Senhor

iniciativa de Deus em abençoar, e deve ser

primeiro proporciona-nos as condições para

dada como primícias sempre que Deus

que o possamos fazer!”

mais

perguntas.

“Parece

concede uma bênção financeira, pois Ele é
sempre o primeiro a dar”, explicou Carlos. Joe
estava interessado, por isso Carlos continuou
a falar. “A oferta regular lembra-nos que a
oferta de Deus precede sempre qualquer

sempre

que

tenhamos

um

APELO: Ao darmos ofertas regulares à
medida que Deus nos abençoa, lembramos
que Ele é a origem da vida e o Sustentador
de todas as cosias!

oferta humana”, disse ele. “Só podemos

ORAÇÃO: Por favor, Senhor, aceita o nosso

devolver o dízimo e dar ofertas depois de

reconhecimento

termos recebido algo d’Ele. É por isso que

misericórdias!

das

Tuas

A Oferta do Próximo Sábado destina-se ao Fundo Local, Nacional e Mundial
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Terror no Escuro
“Baixem-se, baixem-se!” gritavam as pessoas

pessoa que tinha sido alvejada no braço.

no meio do tumulto dentro de um autocarro

Felizmente, não ficou gravemente ferido.

de 42 passageiros, a 16 de outubro de 2017.

Como estavam sentados a apenas duas filas

Como não conseguiram um bilhete de avião

de distância atrás do condutor, Gabriel e

a um preço razoável, Alana e Gabriel Miranda
tinham optado por passar a noite a viajar
num confortável autocarro, durante uma
viagem noturna de 12 horas, de São Paulo
para Brasília, a capital do Brasil. Agora, tendo
sido acordados por gritos, deram-se conta de
que o autocarro estava a oscilar imenso

Alana questionaram-se sobre como tinham
conseguido

escapar

às

balas!

“Como

podemos dar uma Oferta de Gratidão a Deus
no próximo sábado?” perguntaram Alana e
Gabriel ao pai de Alana, que é pastor
adventista. “Deve ser uma oferta para além

enquanto atravessava uma área remota a

da nossa oferta regular - percentual,”

uma grande velocidade.

disseram eles, ainda gratos e maravilhados

Depois, ouviram disparos: “Bang! Bang!

com a incrível proteção de Deus! “Podem

Bang!” Havia vidro partido por todo o lado à

escrever ‘Oferta de Gratidão’ no envelope”,

volta deles. Duas filas à frente deles, viram o

disse o pastor. “E ao colocá-lo no cesto,

condutor curvado, tentando escapar às balas

podem louvá-l’O, fazendo uma pequena

que vinham na sua direção a partir do carro à
sua frente. Ao mesmo tempo, numa decisão
arriscada, ele tentava alcançar e talvez
embater no carro. Ele sabia que se parasse o
autocarro, para além de lhes tirarem todos os
bens valiosos, os ladrões armados iriam

oração de gratidão”, acrescentou ele. Alana e
Gabriel lembraram-se que “as misericórdias do
Senhor são a causa de não sermos consumidos …
Novas são cada manhã; grande é a tua fidelidade”
(Lam. 3:22, 23).

possivelmente ferir os passageiros.

APELO: Há alguma razão para se sentir

Se escaparmos ao tiroteio, podemos ainda

grato, hoje? Também pode reconhecer os

morrer por causa de um acidente, pensou

Seus atos misericordiosos em seu favor ao

Alana. Ela instintivamente fechou a mão
quando algo quente lhe caiu em cima, só

louvá-l’O com uma oferta!

percebendo mais tarde que era uma bala!

ORAÇÃO: Querido Senhor, por favor, aceita

Por fim, chegaram a uma esquadra da polícia,

o nosso louvor esta manhã. Amém.

e os ladrões desistiram. Por milagre, todos os
passageiros estavam a salvo, exceto uma
A Oferta do Próximo Sábado destina-se ao Fundo Local, Nacional e Mundial
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Unidos, Somos Fortes

Igreja prospera em 212 dos 315 países e áreas

Ricardo Paccagnella, ancião de uma igreja
adventista em College Park, Maryland, estava a
jogar ténis quando um colega mencionou que
todo o dinheiro recolhido pela sua Igreja
Evangélica seria retido e administrado a nível
local. “Como é que a tua igreja gere as suas
finanças?” perguntou ele a Ricardo.
Ricardo explicou que embora a maioria das
igrejas evangélicas funcionem sob o sistema
congregacional

(os

fundos

são

geridos

maioritariamente por cada congregação), a
Igreja Adventista, seguindo o modelo bíblico da
casa do tesouro, reúne a maioria dos fundos
recolhidos por cada igreja local num “fundo”
comum e, depois, distribui-os equitativamente
pelos diferentes níveis administrativos, a nível
regional

e

internacional,

para

apoiar

missionários autorizados (através dos dízimos)
e também projetos missionários e ministérios
(através das ofertas).
Ricardo tinha razão. O sistema adotado pela
Igreja Adventista foi estabelecido nos princípios
bíblicos, promovendo a unidade e a equidade.
Ninguém nem nenhum grupo de interesse é o
proprietário ou tem controlo sobre os fundos.
Representantes das igrejas locais elegem
líderes, por um tempo limitado, e os líderes são
pagos com base numa escala salarial comum. A

reconhecidos pelas Nações Unidas, porque em
vez de cada um fazer aquilo que lhe parece bem,
21 milhões de membros contribuem para o
mesmo “saco de ofertas” com dízimos e ofertas
(regulares ou sistemáticas). Unidos, são mais
fortes, são capazes de fazer mais e ir mais longe!
“Todos podemos ter acesso à informação
financeira”,

disse

Ricardo,

“e,

se

nos

identificarmos no envelope, devemos receber
recibos relativos àquilo que demos. Para além
disso, há um serviço independente de auditoria
para ajudar a garantir que os fundos são geridos
como é suposto.”
“Mas, confiam realmente neste sistema?”
perguntou-lhe o amigo. “Confio em Deus”, disse
Ricardo, “pois creio que Ele inspirou este
sistema. Apesar de saber que é gerido por seres
humanos falíveis como eu, nenhuma falha
humana circunstancial irá afetar a minha
prática, porque, na realidade, dou a Deus, como
um ato de louvor. Ele tem a Sua “empresa” bem
controlada”, concluiu Ricardo.
APELO: Deus convida-o a unir-se aos seus
irmãos e irmãs, de todo o mundo, para louvá-l’O
com os dízimos e as ofertas, financiando
também a Sua obra em todo o mundo.
ORAÇÃO: Aceita aquilo que Te pertence,
querido Pai, pois hoje louvamos-Te!

A Oferta do Próximo Sábado destina-se à Missão Global
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Uma Oportunidade
Se tivesse uma oportunidade para fazer uma

No ano seguinte, o Estádio Olímpico foi alugado

grande e repentina mudança na vida de alguém,

para outra série de cinco semanas, também com

iria aproveitá-la … ou deixaria escapá-la?

o Pr. Finley. Como resultado desses esforços, o

Oportunidades invulgares não surgem todos os

número de membros adventistas na ex-União

dias; mas, quando surgem, elas requerem uma

Soviética subiu de 35 000 para 85 000 em

resposta rápida por parte da Igreja de Deus. A

apenas três anos após a queda do Muro de

Oferta das Oportunidades Invulgares é um

Berlim! (“Super evangelismo em Moscovo”.

fundo especial que permite à Conferência Geral

Revista Ministry, novembro de 1993, p. 15).

responder rapidamente a projetos urgentes

Hoje, parte das suas ofertas regulares e

logo que eles surgem.

donativos serão automaticamente enviados

Vamos imaginar, por exemplo, que há uma

para o fundo da Oferta das Oportunidades

porta que se abre inesperadamente num país

Invulgares a fim de apoiar necessidades críticas

que antes estava completamente fechado à

à medida que forem surgindo. Também poderá

mensagem Adventista. Este fundo permitirá

contribuir com as suas ofertas voluntárias

que a Igreja atue rapidamente, logo que surja a

diretamente para este fundo, para além da sua

oportunidade, e se estabeleça neste país de

oferta regular ou sistemática, escrevendo no

forma mais sólida.

seu envelope Oferta das Oportunidades

Uma situação como esta aconteceu depois de

Invulgares,

1991, quando a Cortina de Ferro caiu e os

AdventistMission.org/donate, e selecionando

países da ex-União Soviética e do Pacto de

“GC Unusual Opportunity Fund.”

Varsóvia ficaram repentinamente abertos aos

APELO: Por isso, aproveitemos a oportunidade.

Evangelho. Felizmente, a Igreja conseguiu

Apressemos a obra do Evangelho através das

aproveitar a oportunidade, organizando mais de

nossas ofertas generosas, antecipando os atos

250 séries evangelísticas na Rússia, em que

milagrosos de Deus!

uma delas foi realizada em 1992 pelo Pr. Mark

ORAÇÃO: Nosso bom Deus, que possamos

Finley no Kremlin – o próprio centro do poder

trabalhar juntos, como um exército bem

que tinha declarado a religião como morta e o

preparado, pronto a ir onde nos enviares nestes

ateísmo como a religião do estado!

últimos dias deste mundo.

ou

visitando

Enviado por: Sylva Keshishian, Adventist Mission
A Oferta do Próximo Sábado destina-se ao Fundo Local, Nacional e Mundial

DÍZIMOS E OFERTAS 2020 |

19 de setembro de 2020
Oferta: Fundo Local, Nacional e Mundial

Arriscando com Deus
Há mais de cem anos, um grupo de imigrantes

batizou-se, seguida por Juan, a sua mãe e, por

alemães estabeleceu-se em Pozuzo, um lugar

fim, os quatro filhos. Graças à iniciativa

isolado na selva peruana. Como já não havia

abnegada dos missionários, os quatro filhos da

terra disponível em Pozuzo, Juan e Teresa

família Heidenger estudaram na Universidade

Heidinger decidiram mudar-se, após o seu

Adventista do Peru. Maritza fez uma

casamento, para a região de Puerto Inca, perto

especialização para ensinar biologia e química

do rio Pachitea. Também era um lugar remoto,

na escola secundária, e é casada com um

acessível apenas por rio, mas com muita terra

pastor; Daisy, que é engenheira alimentar,

disponível. Longe da civilização, tiveram de ser

trabalhou como presidente da câmara de

autossuficientes e fazer face a quase todas as

Puerto Inca e, agora, faz parte do pessoal do

necessidades que tinham. Depois de Teresa

Ministro Adjunto da Educação do Peru;

ter adoecido com graves problemas renais, o

Lisseth estudou psicologia e casou-se com um

único centro médico disponível era a Clínica

farmacêutico, ambos trabalham ativamente

Maranata, acessível apenas de barco a partir

na sua igreja local em Los Angeles, nos EUA; e

da quinta deles. Os proprietários americanos,

Edward é pastor e é atualmente o Secretário

Monroe e Patricia Duerksen, depois de terem

da Divisão Sul-Americana, com sede no Brasil.

trabalhado durante algum tempo na Bolívia

APELO: A abnegação e o sacrifício são sempre

como missionários adventistas regulares,

o combustível que gera preciosos frutos para

decidiram deixar novamente os EUA, como

Deus! De que outra forma está Deus a chamá-

missionários autossustentáveis, abrindo uma

lo para arriscar algo por Ele? Crê que, se

clínica num lugar sem qualquer presença

arriscar com Ele, Ele também irá prover todas

adventista. Pela fé, voluntariam-se para se

as suas necessidades? Dízimos e ofertas são

sacrificarem a arriscarem tudo com Deus,

um

crendo que Ele iria prover todas suas

fortalecendo a nossa confiança no nosso

necessidades.

Provedor Divino!

Para além do tratamento na clínica, Teresa

ORAÇÃO: Querido Senhor, ao Te louvarmos,

recebeu também o livro “O Grande Conflito” e

ajuda-nos a confiar cada vez mais em Ti!

testemunho

prático

dessa

crença,

um convite cordial para participarem do culto
de sábado com os Duerksens. Impactada pelo
livro e pela simpatia dos missionários, Teresa
Próximo Sábado - 13º Sábado destina-se à Divisão Centro Oeste Africana (WAD)
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Oferta 13º Sábado: Divisão Centro Oeste Africana (WAD)
A Divisão Centro Oeste Africana (WAD) é

2. A abertura de uma escola primária e

composta por 22 países, desde a Mauritânia,

de um centro urbano de influência em

no Noroeste, à República Democrática do

Buchanan, na Libéria.

Congo ao Sul, e ao Chad, no Nordeste do

3. Abrir um centro médico em Abuja, na

continente africano.

Nigéria.

Com uma população de cerca de 350 milhões

APELO: Cada trimestre uma parte da nossa

de habitantes, há uma comunidade de

oferta chegará a cada um dos projetos que

aproximadamente 865.000 pessoas reunindo-

são propostos para receberem o apoio da

se em 3.400 igrejas nessa área do mundo. A

Igreja Mundial.

divisão foi reorganizada em 2003, quando a

Neste

administração da Igreja adicionou a África

contribuinte ativo na vida e nos projetos da

uma terceira divisão, a fim de acomodar o

Igreja mundial e responder aos apelos que

crescimento da igreja no continente.

ouvimos no decorrer deste trimestre.

A WAD tem, no seu território, três

ORAÇÃO: Senhor, abençoa as nossa ofertas

universidades. A Nigéria abriga a Universidade
Babcock, que inclui a Escola de Medicina
Benjamin S. Carson. Esta escola tem mais de

sábado

pode

tornar-se

recolhidas em todo o mundo para que em
conjunto possamos oferecer o apoio que a
Tua igreja precisa nesta parte do mundo.

5.800 alunos e está entre as três maiores
universidades adventistas em número de
matrículas. A Universidade Valley View fica no
Gana, e a Universidade Adventista Cosendai
está

localizada

nos

Camarões.

Esta

Universidade é uma das únicas duas
universidades particulares em que os títulos

num

26

são reconhecidos pelo governo dos Camarões.
A escola tem cerca de 370 alunos.
A sua oferta neste trimestre irá beneficiar três
projetos especiais:
1. A construção de uma escola primária
e secundária em Conacri, na Guiné.
https://oldwww.adventist.org/pt/igreja-mundial/centro-oeste-africana/
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