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Mensagem
Aproximamo-nos do fim do ano 2021. Esperamos que neste derradeiro trimestre, e à medida
que as regras de confinamento vão sendo aliviadas, tenhamos mais possibilidades de visitar as
Igrejas. Existem conceitos espirituais profundos da Mordomia Cristã que estamos disponíveis para
partilhar e, com a ajuda do Espírito do Senhor, refletir em conjunto.
Temos datas disponíveis para podermos visitar a sua Igreja, especialmente, aquelas Igrejas
que no início da pandemia viram as visitas suspensas. Ao retificarem a planificação para este
trimestre, discutam a utilidade desta visita no conselho da Igreja, informem a Região Eclesiástica e
a União e contem com o apoio do Departamento de Mordomia.
ESTAMOS DISPONÍVEIS PARA VISITAR A SUA IGREJA e ajudar a descobrir o elevado privilégio de sermos
filhos de Deus, parceiros da Aliança, amigos de Jesus (Jo 15;15), dedicados ao Seu serviço.

PROPÓSITO
O Boletim de Mordomia contém uma mensagem para cada sábado, que nos chega a partir da
Conferência Geral, use-o e faça chegar estas mensagens à Igreja do Senhor.
•

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

•

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

Caso opte por apresentar os vídeos, nos dias de OFERTAS ESPECIAIS convém usar sempre o PPT, pois os
textos referentes às ofertas especiais do calendário da UPASD só estão disponíveis em PPT.
Tendo em conta estas considerações, escolha o que melhor se adaptar à sua congregação. O
importante é que os crentes, ao refletirem na sua relação com o Senhor, tenham bem presente o
objetivo da oferta desse sábado, e que saibam com antecipação qual é o destino da oferta do sábado
seguinte.
Maranata,
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2 de outubro de 2021
Hoje: Oferta para o Fundo Local, Nacional e Mundial

Ace e Roennna Sintos Colocaram Deus em Primeiro Lugar
Ace e Roenna Sintos decidiram colocar Deus em

Para piorar mais as coisas, tiveram de investir

primeiro lugar apesar do medo e da incerteza

em tecnologia para prestarem um melhor

que sentiam relativamente ao futuro. Foi aí que

serviço. Viviam uma vida simples, com a total

começou a sua transformação. O que podemos

garantia de que estavam no centro da vontade

aprender com esta história hoje, que nos

de Deus. Isto levou-os a dedicarem todos os

ajudará a colocar Deus em primeiro lugar na

seus dons a Deus.

nossa vida?

Muitos anos já se passaram agora, e a

Ace e Roenna são das Filipinas. Eles

transformação é inacreditável. Tanto Ace como

desenvolveram carreiras como empregados do

Roenna trabalham agora a tempo inteiro como

governo, detendo cargos elevados durante

líderes fundamentais da Iniciativa Evangelismo

muitos anos. Quando Roenna teve uma

Digital, um projeto global da Igreja Adventista

gravidez ectópica, o seu mundo de segurança e

do Sétimo Dia. Continuam a ter uma vida

conforto desabou. Ace não teve outra

simples e, agora, estão numa situação financeira

alternativa a não ser demitir-se e cuidar dela.

muito

Quando Roenna já se sentia bem para voltar ao

trabalhavam para o governo. Até têm toda a

trabalho, ela retomou a sua carreira na

tecnologia necessária para trabalhar para Jesus.

educação. Mas, Ace tinha outro plano. Ele

Ace e Roenna puseram Deus em primeiro lugar

sentiu-se chamado por Deus para se dedicar a

apesar do medo e da incerteza relativamente ao

tempo inteiro ao ministério da multimédia.

futuro. A coragem deles é uma inspiração para

Infelizmente, este novo chamado não incluía um

nós hoje. Jesus abdicou de tudo para nos

salário tão bom como no seu cargo anterior.

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

Nem de perto!

reino em primeiro lugar na nossa vida.

Ace e Roenna estudaram as possibilidades e

Enquanto os diáconos recolhem os dízimos e as

parecia que as contas não davam certo. Se Ace

ofertas, somos desafiados a pôr Deus em

se dedicasse ao ministério da multimédia, eles

primeiro lugar.

teriam de sacrificar o seu estilo de vida. Mesmo

Querido Pai celestial, louvamos-Te esta manhã

assim, nada parecia certo. Teriam eles a

com os nossos dízimos e ofertas. Oramos para

coragem de colocar Deus em primeiro lugar?

que nos dês a coragem de Te pôr em primeiro

No início, tudo era tão difícil como eles

lugar na nossa vida. No nome de Jesus, ámen.

mais

favorável

esperavam.

A oferta do próximo Sábado destina-se à Revista Adventista.

do

que

quando

9 de outubro de 2021
Hoje: Oferta para a Revista Adventista

Uma Oferta Correspondida
No ano corrente, 2021, a sua Revista Adventista

Por esse motivo, estas páginas preciosas estão

pode ser lida, mensalmente, na Internet. É assim que

disponíveis mesmo para aqueles que não têm

ela é apresentada: “A Revista Adventista, Órgão da

conseguido adquiri-las. “Todos os que tendes sede,

Igreja Adventista do Sétimo Dia em Portugal. É

vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde,

publicada mensalmente pela União Portuguesa dos

comprai e comei; sim, vinde e comprai, sem dinheiro

Adventistas do Sétimo Dia desde 1940 e editada pela

e sem preço…” (Is 55:1).

Publicadora SerVir, S. A..

Este gesto de generosidade precisa de ser apreciado

‘Eis que cedo venho.’ A nossa missão é realçar Jesus

e apoiado. Desde as origens da Igreja Adventista, que

Cristo usando artigos e ilustrações para demonstrar

este é o ‘modos operandi’ de Deus. Depois de uma

o Seu amor sem igual, dar as boas-novas do Seu

visão, Ellen White disse ao seu marido: "Tenho uma

trabalho presente, ajudar outros a conhecê-l’O

mensagem para ti. Deves começar a publicar um

melhor e manter a esperança da Sua breve vinda.

pequeno jornal e mandá-lo ao povo. Seja pequeno a

Este serviço de oferta da Revista Adventista tem

princípio; mas, lendo-o o povo, mandar-te-ão meios

como objetivo a divulgação e a consulta temática.”

com que o possas imprimir, e alcançará bom êxito

1

Assim, para além da edição mensal tradicional da

desde o princípio. Desde este pequeno começo foi-

Revista Adventista, a UPASD (União Portuguesa dos

me mostrado assemelhar-se a torrentes de luz que

Adventistas do Sétimo Dia) tem feito um esforço

circundavam o mundo."2

para disponibilizar a Revista Adventista on-line.

Hoje, sábado 9 de outubro, é o momento no qual

Mesmo aqueles que têm optado por não assinar a

pode contribuir, generosamente, para a continuidade

revista, ou não têm podido desfrutar do toque

deste projeto de evangelização por meio da página

material, ao folhear as páginas em papel, podem,

impressa.

agora, beneficiar dos preciosos conteúdos nas

Querido Pai celestial, louvamos-Te esta manhã com

páginas virtuais. Encontrão aí, ainda, a possibilidade

os nossos dízimos e ofertas. Oramos para que nos

de aceder ao arquivo das edições dos últimos anos da

dês a coragem de Te pôr em primeiro lugar na nossa

revista.

vida. No nome de Jesus, ámen.

Este é mais um instrumento de divulgação, usado
pela Igreja dos últimos tempos, promovendo a
proliferação das preciosas verdades da Palavra de
Deus. É necessário que o evangelho do reino seja
pregado em todo o mundo, em testemunho a
todas as gentes, para que o fim venha. (Mt 24:14).
1

A oferta do próximo Sábado destina-se ao 2fundo Local, Nacional e Mundial.

https://www.revistaadventista.pt/

Ellen G. White, Vida e Ensinos, p. 127
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16 de outubro de 2021
Hoje: Oferta para o Fundo Local, Nacional e Mundial

Lee Young Chan Colocou Deus em Primeiro Lugar
Lee Young Chan decidiu pôr Deus em primeiro lugar na

profeta Daniel, é possível dedicar a nossa vida, em tenra

sua vida. O que podemos aprender com a sua história

idade, e mantermo-nos fiéis a esse compromisso.

hoje, que nos ajudará a colocar Deus em primeiro lugar

Ellen White di-lo assim: “Tudo quanto de bom há na

na nossa vida?

Terra, aqui foi colocado pela generosa mão de Deus,

Lee batizou-se na Coreia do Sul quando tinha 17 anos,

como uma expressão do Seu amor pelo homem. Os

mas foram necessários mais alguns anos para que ele

pobres são Seus, e Sua é a causa da religião. O ouro e a

compreendesse totalmente o poder transformador

prata pertencem ao Senhor; e Ele poderia fazê-los

quando se é um mordomo fiel. Depois de terminar a

chover do Céu, se o quisesse. Mas, em vez disso, Ele fez

faculdade, ele decidiu pôr Deus em primeiro lugar a partir

do homem o Seu mordomo, confiando-lhe recursos não

do momento em que lhe ofereceram um trabalho.

para que fossem acumulados, mas usados em benefício

Tendo recusado uma oportunidade de emprego para

de outros. Deste modo, faz do homem o meio através do

poder guardar fielmente o sábado, ele acabou por

qual distribui as Suas bênçãos na Terra. Deus planeou o

encontrar trabalho como estafeta. Lee estava certo de

sistema de beneficência, a fim de que o homem se

que Deus iria providenciar tudo o que ele necessitasse.

pudesse tornar como o seu Criador: de índole

Esta certeza não tinha origem num acordo em que Deus

benevolente e abnegada, e ser finalmente coparticipante

iria abençoá-lo apenas se continuasse a ser fiel. Em vez

de Cristo, da eterna, gloriosa recompensa” ( Conselhos

disso, Lee acreditava que devia ser fiel com os seus

Sobre Mordomia, p. 15).

dízimos e ofertas, precisamente porque Deus já o tinha

Lee pôs Deus em primeiro lugar ao longo da sua vida de

abençoado com aqueles recursos.

adulto. A sua determinação é uma inspiração para nós

Colocar Deus em primeiro lugar nos dízimos e nas

hoje. Jesus abdicou de tudo para nos redimir, e o Seu

ofertas era um reconhecimento da providência e das

amor compele-nos a pôr o Seu reino em primeiro lugar

bênçãos de Deus.

na nossa vida. Enquanto os diáconos recolhem os

Quando Lee acabou por ter a sua própria família, Deus

dízimos e as ofertas, somos desafiados a pôr Deus em

providenciou uma casa confortável e um carro que agora

primeiro lugar.

ele usa para o ministério da igreja. Lee atribui todas estas

Querido Pai celestial, louvamos-Te esta manhã com os

bênçãos à oração fervorosa.

nossos dízimos e ofertas. Oramos para que nos dês a

Se Deus é fiel com aqueles que NÃO Lhe são fiéis,

coragem de Te pôr em primeiro lugar na nossa vida. No

imagine o quanto mais Ele é fiel com aqueles que seguem

nome de Jesus, ámen.

e dedicam as suas vidas a Ele! A história de Lee serve
para nos recordar que quando dedicamos a nossa vida a
colocar Deus em primeiro lugar, até os sacrifícios
proporcionam significado e aprendizagem. Tal como o
A oferta do próximo Sábado destina-se ao fundo Local, Nacional e Mundial.

23 de outubro de 2021
Hoje: Oferta para o Fundo Local, Nacional e Mundial

Brenton Jackson Colocou Deus em Primeiro Lugar
Brenton Jackson decidiu pôr Deus em primeiro

Tudo o que Brenton precisava foi providenciado…

lugar na sua vida. O que podemos aprender com a

e continua a ser providenciado hoje. Brenton é um

sua história hoje, que nos ajudará a colocar Deus

discípulo totalmente dedicado, colocando sempre

em primeiro lugar na nossa vida?

Deus em primeiro lugar na sua vida. Ele está grato

Brenton nasceu na Nova Zelândia numa carinhosa

porque tudo o que tem vem de Deus.

família adventista. Ele amava Jesus e compreendia

Ellen White recorda-nos: “O Senhor não precisa

o quanto Deus o amava. No entanto, quando tinha

das nossas ofertas. Não O podemos enriquecer

13 anos, o seu mundo começou a colapsar. Os pais

com as nossas dádivas. Diz o salmista: “Tudo vem

divorciaram-se.

de Ti, e das Tuas mãos To damos.” No entanto,

Isto afetou profundamente a sua vida a ponto de

Deus permite-nos demonstrar a nossa apreciação

deixar a igreja, e viveu durante muitos anos sem

das Suas misericórdias pelos esforços abnegados

qualquer ligação ao cristianismo. Mas, a sua vida

para passá-las a outros. É esta a única maneira em

deu outra reviravolta quando ficou sem trabalho,

que nos é possível manifestar a nossa gratidão e

em vias de se tornar um sem-abrigo, e com nada

amor a Deus. E não proveu outro.” (Conselhos

menos do que 200 dólares no seu nome. “Como é

Sobre Mordomia, p. 18).

que isto aconteceu?”, perguntou-se ele repetidas

Brenton pôs Deus em primeiro lugar ao longo da

vezes.

sua vida de adulto. A sua determinação é uma

Mas, no seu momento mais baixo, ele lembrou-se

inspiração para nós hoje. Jesus abdicou de tudo

do amor de Deus que tinha vivenciado como

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

criança. Lembrou-se do sacrifício que os pais

o Seu reino em primeiro lugar na nossa vida.

fizeram ao pôr Deus em primeiro lugar em tudo

Enquanto os diáconos recolhem os dízimos e as

aquilo que ganhavam. Brenton apercebeu-se de

ofertas, somos desafiados a pôr Deus em primeiro

que nunca lhes faltou nada em casa, por isso

lugar.

decidiu transformar a sua vida. Confiando o seu

Querido Pai celestial, louvamos-Te esta manhã

futuro a Deus, Brenton doou os seus 200 dólares

com os nossos dízimos e ofertas. Oramos para que

à Igreja Adventista local. Tal como a viúva nos

nos dês a coragem de Te pôr em primeiro lugar na

tempos

nossa vida. No nome de Jesus, ámen.

bíblicos,

Jesus

observou

Brenton

enquanto Lhe dava tudo aquilo que tinha. O que
aconteceu a seguir foi algo que não está nada
aquém de um milagre.

A oferta do próximo Sábado destina-se ao fundo Local, Nacional e Mundial.
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30 de outubro de 2021
Hoje: Oferta para o Fundo Local, Nacional e Mundial

Sarah Colocou Deus em Primeiro Lugar
Sarah decidiu pôr Deus em primeiro lugar na sua

“Eu orei”, disse Sarah, “e quando retirei a mão do

vida. O que podemos aprender com a sua história

óleo, não estava nada queimada.” No dia seguinte,

hoje, que nos ajudará a colocar Deus em primeiro

o pai da jovem senhora chamou a Sarah para lhe

lugar na nossa vida?

pedir desculpas. Disse-lhe que tinha castigado a

Quando o marido a deixou, Sarah sabia que tinha

filha e pediu a Sarah que orasse pela sua família.

de encontrar uma forma de se sustentar. Mas não

Sarah ficou feliz por poder incluir esta família nas

sabia onde procurar um trabalho. Ela orou,

suas orações.

pedindo orientação, e Deus impressionou-a a

“Agora, estão transformados”, diz Sarah. “Eles

partilhar a Sua Palavra com as pessoas que viviam

aceitaram Deus, e prestam culto connosco na

à sua volta. A Índia não é um país cristão, por isso

nossa igreja.” Cinco famílias testemunharam o

esta tarefa era difícil.

facto de Sarah ter escapado ilesa naquele dia. Eles

Sarah começou a visitar os vizinhos nas suas

ficaram maravilhados, e também pediram as suas

casas. “Orei pelos doentes, e eles ficaram bem”,

orações. Hoje, Sarah trabalha como pioneira

disse ela. “Orei por aqueles que tinham espíritos

missionária, apoiada pelas ofertas dos Adventistas

malignos, e os espíritos foram embora. Orei por

do Sétimo Dia de todo o mundo. O seu ministério

aqueles que não conseguiam ter filhos, e eles

está a apresentar muitas pessoas a Jesus e à Sua

puderam começar uma família.”

graça salvadora.

Não ter uma fonte de rendimento foi um

Sarah pôs Deus em primeiro lugar nos seus

tremendo sacrifício. Mas, como podia ela

momentos mais difíceis. A sua coragem é uma

abandonar as pessoas que precisavam tanto de

inspiração para nós hoje. Jesus abdicou de tudo

Deus? Ela pôs Deus em primeiro lugar e esperou

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

que Deus providenciasse o que ela precisava,

o Seu reino em primeiro lugar na nossa vida.

mesmo que demorasse algum tempo.

Enquanto os diáconos recolhem os dízimos e as

Algumas pessoas ficaram felizes com a visita de

ofertas, somos desafiados a pôr Deus em primeiro

Sarah, mas outras não gostavam que alguém fosse

lugar.

a casa delas. Um dia, Sarah visitou uma família que

Querido Pai celestial, louvamos-Te esta manhã

estava a adorar o seu deus. Eles exigiram que ela

com os nossos dízimos e ofertas. Oramos para que

se juntasse a eles no culto, mas ela recusou-se.

nos dês a coragem de Te pôr em primeiro lugar na

Zangada, uma jovem senhora, mergulhou a mão de

nossa vida. No nome de Jesus, ámen.

Sarah numa panela com óleo a ferver.

A oferta do próximo Sábado destina-se ao fundo Local, Nacional e Mundial.
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06 de novembro de 2021
Hoje: Oferta para o Fundo Local, Nacional e Mundial
Abraham Colocou Deus em Primeiro Lugar
Abraham decidiu pôr Deus em primeiro lugar na

Abraham maravilhou-se com a forma como

sua vida. O que podemos aprender com a sua

Deus estava a abençoá-lo, e decidiu que não

história hoje, que nos ajudará a colocar Deus em

queria dar apenas um dízimo. Ele queria

primeiro lugar na nossa vida?

devolver dois dízimos. Ele pediu ao pastor

Abraham é um Maasai abastado na Tanzânia.

adventista que o fosse visitar. Abraham levou

Esta tribo africana é muito conhecida pelo seu

os visitantes para o campo e começou a contar

gado. Não há nada mais precioso para os

dois dízimos.

Maasai do que o seu gado. É comum um Maasai

“Uma, duas, três, quatro, cinco”, contou

lamentar com mais intensidade a morte de um

Abraham as vacas do seu rebanho. “Seis, sete,

touro do que a perda de um membro da família.

oito, nove.” Quando chegou à décima vaca, deu

Afinal de contas, o valor de um touro é superior

instruções a um ajudante para colocar uma

a 1 000 dólares americanos.

etiqueta na orelha da vaca para que fosse

Quando Abraham ficou a conhecer o amor de

colocada de lado como dízimo.

Jesus através da Rádio Mundial Adventista,

“Essa é para o Senhor”, disse ele. Depois, contou

decidiu pôr Deus em primeiro lugar na sua vida,

a décima primeira vaca e disse ao seu ajudante

independentemente das consequências. Foi aí

que também lhe colocasse uma etiqueta na

que deus 100 vacas como dízimo ao Senhor. Os

orelha. Esta seria o seu segundo dízimo. Depois,

vizinhos e os amigos não conseguiram

começou novamente a contar a partir do

compreender isso. Tinham a certeza de que ele

número um.

tinha enlouquecido.

Abraham pôs Deus em primeiro lugar apesar

Logo depois de Abraham ter devolvido o dízimo

das opiniões dos amigos e dos vizinhos. A sua

das 100 vacas, algo singular aconteceu ao seu

coragem é uma inspiração para nós hoje. Jesus

gado. As vacas começaram a dar à luz gémeos.

abdicou de tudo para nos redimir, e o Seu amor

As vacas normalmente dão à luz apenas um

compele-nos a pôr o Seu reino em primeiro

bezerro de cada vez, mas todas as vacas de

lugar na nossa vida. Enquanto os diáconos

Abraham começaram a ter gémeos. Abraham

recolhem os dízimos e as ofertas, somos

tinha dado 100 vacas e, agora, tinha mais vacas

desafiados a pôr Deus em primeiro lugar.

do que antes.

Querido Pai celestial, louvamos-Te esta manhã

Os vizinhos ficaram chocados. “Chama o teu

com os nossos dízimos e ofertas. Oramos para

pastor, eu também quero dar o dízimo”, disse

que nos dês a coragem de Te pôr em primeiro

um dos vizinhos. “Também queremos que as

lugar na nossa vida. No nome de Jesus, ámen.

nossas vacas tenham gémeos”, disse outro.
A oferta do próximo Sábado destina-se à Semana de Oração e Sacrifício.
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13 de novembro de 2021
Hoje: Oferta à Semana de Oração e Sacrifício.

“Eu Vou”
Pela imensa Graça de Deus chegámos ao fim de

O Pr. Ted Wilson, Presidente da Igreja mundial, na

mais uma Semana de Oração mundial. Mas, muito

sua introdução à Semana de Oração, relembra-

mais importante, continuamos envolvidos na

nos: “A Igreja Adventista do Sétimo Dia é um

causa de Deus. “Durante quase 100 anos, têm sido

movimento profético, suscitado por Deus num

recolhidas as ofertas para a missão mundial da

tempo específico da história da Terra para

Igreja. No ano passado, na nossa Divisão, foram

proclamar uma mensagem específica que poderia

oferecidos cerca de 900 000 Euros no âmbito da

ser dada apenas neste tempo: a tríplice mensagem

Semana de Oração – cerca de 2% acima da oferta

dos três anjos de Apocalipse. Agora é o tempo de

do ano anterior.

estudarmos estas mensagens, de orarmos com

Considerando o decréscimo em cerca de 25% nas

coração aberto à orientação vinda de Deus e de

outras ofertas para as nossas missões mundiais

nos entregarmos completamente nas Suas mãos,

(as ofertas da Escola Sabatina e do 13º Sábado),

dizendo: “Eu irei proclamar as mensagens dos três

isto é um sinal do interesse concedido à pregação

anjos!”4

do Evangelho antes e depois da pandemia do

Que a sua resposta ao tema da Semana de Oração

Coronavírus.

“Eu Vou – Enviado para Partilhar”5 seja um

As ofertas da Semana de Oração serão enviadas,

envolvimento total nesta proclamação final.

na sua totalidade, para a Conferência Geral. Ela irá

Querido Pai celestial, louvamos-Te esta manhã

usar estas ofertas para manter o apoio financeiro

com os nossos dízimos e ofertas. Oramos para que

aos missionários e aos pioneiros da Missão Global

nos dês a coragem de Te pôr em primeiro lugar na

nos países onde não é possível financiar

nossa vida. No nome de Jesus, ámen.

localmente o trabalho missionário. Estes países
são, em especial, aqueles que estão localizados na
Janela 10/40 (entre o 10º e o 40º paralelo). Os
Centros de Influência, como são chamados,
também beneficiarão com estas ofertas, de modo
a espalharmos o evangelho entre a população das
grandes cidades.”3

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

3

Norbert Zens, Revista Adventista, setembro de 2021, p. 6

4

Ted Wilson, Revista Adventista, setembro de 2021, p. 4

5

Tema da Capa da Revista Adventista, setembro de 2021

20 de novembro de 2021
Hoje: Oferta para o Fundo Local, Nacional e Mundial

Advent Press Colocou Deus em Primeiro Lugar
A Advent Press decidiu pôr Deus em primeiro lugar. O

da Escola Sabatina. Isto foi o ponto de viragem da

que podemos aprender com esta história hoje, que nos

publicadora.

ajudará a colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida?

Para glória de Deus, a publicadora, que quase foi leiloada,

A Advent Press é a Casa Publicadora da Igreja

é agora uma das melhores casas publicadoras

Adventista do Sétimo Dia no Gana. A empresa estava

adventistas no mundo adventista – a primeira em África

altamente endividada para com o governo do Gana, os

e a décima terceira a nível mundial. Subsidiou um pastor

fornecedores e a Divisão Centro Oeste Africana, no

na Universidade de Valley View para que entrasse no

montante de 2 milhões de dólares americanos. Todo o

ministério evangélico. Atualmente, está a subsidiar outro

complexo estava lamacento e as máquinas eram

aluno na Universidade Adventista de África.

obsoletas. Não era capaz de pagar os salários aos

Todas as máquinas obsoletas foram substituídas a um

funcionários. Poucos viam o seu potencial e estavam

custo de 2,5 milhões de dólares americanos. O complexo,

preparados para leiloar os bens que tinham.

anteriormente lamacento, agora está pavimentado, os

Mas, a nova gerência chegou a um acordo com os

edifícios foram renovados e construíram seis unidades

funcionários a fim de levarem a cabo uma série de

para acomodar os funcionários. Atualmente, o

mudanças drásticas, em que iriam pôr Deus em primeiro

pagamento dos salários não representa qualquer

lugar nas suas vidas, tanto individual como

problema, mesmo no contexto da COVID-19. A

corporalmente. Tomaram as medidas necessárias para

publicadora tem as suas próprias carrinhas de

pagarem a dívida em 10 anos, sabendo que seria

distribuição e um gerador de emergência. De facto, a

necessário um milagre para o conseguir. No entanto, a

fidelidade na devolução do dízimo, a oração, o

dívida foi paga em sete anos e, hoje, a Advent Press é um

compromisso e a dedicação mudou o destino da

excelente exemplo de eficácia tanto nos negócios como na fé.

publicadora.

O primeiro passo foi um compromisso coletivo e

A Advent Press pôs Deus em primeiro lugar. A coragem

individual de devolver o dízimo, mesmo que não o

deles é uma inspiração para nós hoje. Jesus abdicou de

pudessem fazer. O segundo passo foi estabelecer grupos

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

de oração em diferentes lugares. Eles creram e confiaram

o Seu reino em primeiro lugar na nossa vida. Enquanto

que Deus iria responder às suas orações. Outra medida

os diáconos recolhem os dízimos e as ofertas, somos

foi reduzir os salários em 50 por cento durante cinco anos.

desafiados a pôr Deus em primeiro lugar.

O milagre não teria acontecido se os funcionários,

Querido Pai celestial, louvamos-Te esta manhã com os

incluindo a gerência, não tivessem colocado Deus em

nossos dízimos e ofertas. Oramos para que nos dês a

primeiro lugar em tudo. Para surpresa deles, Deus

coragem de Te pôr em primeiro lugar na nossa vida. No

começou a responder às orações. Um voluntário

nome de Jesus, ámen.

ofereceu-se para subsidiar a impressão dos trimensários
A oferta do próximo Sábado destina-se ao fundo Local, Nacional e Mundial.

27 de novembro de 2021
Hoje: Oferta para o Fundo Local, Nacional e Mundial

Joe e Susan Colocaram Deus em Primeiro Lugar
Joe e Susan decidiram colocar Deus em primeiro lugar

O próximo milagre foi vender este mesmo carro. Dentro de

apesar do medo e da incerteza que sentiam relativamente ao

uma semana, Joe foi abordado por Wayne, o responsável

futuro. O que podemos aprender com esta história hoje, que

pelas compras da sede da Igreja Adventista. Wayne

nos ajudará a colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida?

perguntou a Joe se ele queria vender o jipe. “Um missionário

Joe é diretor de TI, em Silver Spring, Maryland. Ao estacionar

em África solicitou a compra especificamente de um Isuzu

em casa, depois de uma viagem de campismo, durante o fim

Trooper”, disse ele. “Estás disposto a vendê-lo?” Ele ofereceu

de semana, Joe Marcellino viu um rasto de óleo pela estrada

a Joe um preço razoável e o veículo foi enviado para África.

fora, vindo do seu jipe Isuzu Trooper. Joe ligou ao seu amigo

Ao ver as preocupações de Joe, ele prometeu mantê-lo

Eric, pedindo ajuda.

informado sobre o que aconteceria ao jipe. O veículo tinha

Eric descobriu que o óleo tinha saído pela junta de borracha

cerca de 64 000 quilómetros na altura da venda. Passados

do filtro de óleo e avisou-o de que provavelmente o motor

18 meses, Wayne contou ao Joe que o jipe tinha feito mais

tinha ficado bastante danificado. Ele orçamentou a

de 160 000 quilómetros. Alguns anos mais tarde, Wayne

reparação em mais de 3 000 dólares americanos.

disse que o jipe já tinha ultrapassado os 480 000

Recentemente casados, Joe e Susan tinham cerca de 3 000

quilómetros.

dólares no banco. Mas, Joe não queria gastar o dinheiro no

“Foi o Senhor que o manteve a funcionar para este

jipe porque o casal tinha-se atrasado na devolução do

missionário!”, disse Joe. Agora, com 61 anos, Joe disse que a

dízimo, e estava a dever cerca de 1 500 dólares dos últimos

experiência lhe ensinou uma importante lição sobre a missão

três meses. Susan não tinha dúvidas. “Temos de devolver os

e a importância de devolver primeiro o dízimo.

nossos primeiros frutos”, disse ela. Joe e Susan oraram e

Joe e Susan puseram Deus em primeiro lugar. A fé deles é

decidiram devolver o dízimo em vez de reparar o jipe.

uma inspiração para nós hoje. Jesus abdicou de tudo para

Depois desta decisão, Eric contactou Joe e aconselhou-o a

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

contactar a estação de serviço que lhe tinha mudado o óleo

primeiro lugar na nossa vida. Enquanto os diáconos

recentemente, exatamente antes da viagem de campismo. A

recolhem os dízimos e as ofertas, somos desafiados a pôr

estação de serviço enviou um mecânico a casa de Joe e,

Deus em primeiro lugar.

depois de uma inspeção, assumiu a responsabilidade pelos

Querido Pai celestial, louvamos-Te esta manhã com os

danos no motor. O seguro da estação de serviço pagou-lhes

nossos dízimos e ofertas. Oramos para que nos dês a

3 000 dólares.

coragem de Te pôr em primeiro lugar na nossa vida. No

Quando a reparação estava concluída, Joe recebeu a conta

nome de Jesus, ámen.

de 1 500 dólares do mecânico. Para sua surpresa, os 3 000
dólares do seguro da estação de serviço eram suficientes
para cobrir os custos da reparação e o dízimo. Joe e Susan
estão certos de que colocar Deus em primeiro lugar levará a
resultados milagrosos e inesperados.
A oferta do próximo Sábado destina-se ao fundo Local, Novos Templos.

4 de dezembro de 2021
Hoje: Oferta de Gratidão e Louvor para o Fundo de Novos Templos

Templos para o Senhor
Quando meditamos sobre as mensagens de Deus

operário ganha o seu salário, mas é como se caísse

para o povo judeu na época da reconstrução do

em saco roto. (Ag 1:4-6)” 6

Templo em Jerusalém, o que podemos aprender

Israel respondeu positivamente aos apelos dos

hoje, que nos ajudará a colocar Deus em primeiro

profetas e os resultados não se fizeram esperar.

lugar na nossa própria vida?

“E temeu o povo diante do Senhor.” (Ag 1:12).

A época era de restauração, reavivamento e

Então Ageu trouxe outra mensagem da parte do

reforma. Estas três vertentes da experiência

Senhor; “Eu estou convosco.” (Ag 1:13).

espiritual do povo judeu comprovaram ser

Quando vê as condições difíceis da casa do Senhor

indissociáveis. As circunstâncias dos judeus

em alguns lugares, sente-se incomodado? Já se

regressados de Babilónia eram muito difíceis.

tem perguntado sobre o que coletivamente

Ellen White escreveu: “Aos que tinham perdido o

poderíamos fazer?

ânimo, Ageu dirigiu a penetrante pergunta: ‘Ora

Precisamos de fazer o exercício de comparar a

bem, eu pergunto se é tempo para vocês viverem

nossa casa com a Casa de Deus. Deixemo-nos

em casas luxuosas, enquanto o Meu Templo está

sensibilizar!

em

vosso

Será agora o tempo de despender valores

procedimento, declara o Senhor.’ Porque têm feito

suficientes para reabilitar ou adquirir mais lugares

tão pouco? Porque é que se têm preocupado com

dignos para a adoração? Siga o princípio

as vossas próprias casas, e não se preocupam com

consagrado pela inspiração divina: “se tem muitos

a casa do Senhor? Onde está o zelo que já

ou poucos recursos, pouco interessa, contribua de

sentiram pela restauração da casa do Senhor? O

forma proporcional às bênçãos que o Senhor lhe

que é que têm lucrado em vos servirdes a vós

tem dado. Até uma criança pode e deve contribuir

mesmos? O desejo de fugir da pobreza tem-vos

com alegria!”

levado a negligenciar o templo, mas esta

Hoje, neste dia, a sua oferta será consagrada

negligência acarretou sobre vós exatamente o que

totalmente à reabilitação ou à construção de

receavam. Vocês semearam muito, mas recolhem

Novos Templos.

pouco. Têm alimento, mas não o bastante para

Querido Pai celestial, louvamos-Te esta manhã

ficarem saciados; têm que beber, mas não o

com os nossos dízimos e ofertas. Oramos para que

suficiente para ficarem satisfeitos; têm roupas

nos dês a coragem de Te pôr em primeiro lugar na

para vestir, mas não chegam para se aquecerem; o

nossa vida. No nome de Jesus, ámen.

ruínas.

Prestem

atenção

ao

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

EGW, Profetas e Reis, p. 381, edição P. SerVir

11 de dezembro de 2021
Hoje: Oferta para o Fundo Local, Nacional e Mundial

Fernando Colocou Deus em Primeiro Lugar
Fernando decidiu colocar Deus em primeiro lugar

empréstimo, mas uma oferta voluntária — uma

apesar do medo e da incerteza que sentia

devolução ao Mestre dos Seus próprios bens, que

relativamente ao futuro. O que podemos aprender

Ele vos tem emprestado. Se amais Deus acima de

com esta história hoje, que nos ajudará a colocar

todas as coisas, e ao próximo como a vós mesmos,

Deus em primeiro lugar na nossa vida?

cremos que disso dareis provas tangíveis nas

O Dr. Fernando é um médico de Brasília, a capital

ofertas voluntárias para o nosso trabalho

do Brasil. A nossa história começa quando ele viu

missionário. Há pessoas a salvar, e oxalá possais

um vídeo sobre uma família missionária adventista

ser colaboradores de Jesus Cristo na salvação

na Mongólia. Ele desejava ser missionário, mas os

dessas pessoas por quem Cristo deu a Sua vida. O

seus compromissos no Brasil impossibilitavam-no

Senhor vos abençoará no bom fruto que derdes

de ir.

para a Sua glória. Oxalá o Espírito Santo que

Ele falou com a esposa e ela concordou

inspirou a Bíblia tome posse do vosso coração,

aumentarem as ofertas para as missões que

levando-vos a amar a Sua Palavra, que é espírito e

davam na sua igreja adventista local. Foi uma

vida. Que isto vos abra os olhos para descobrirdes

decisão difícil, mas em breve descobriram a alegria

as coisas do Espírito de Deus. A razão por que,

de colocar Deus em primeiro lugar através das

hoje, há tanta religião ananicada é por o povo não

ofertas para as missões.

ter aplicado à sua vida a abnegação e o sacrifício.”

Seis meses mais tarde, juntaram-se em família

(Conselhos Sobre Mordomia, p. 51).

para ver outro vídeo que tinha sido enviado da

Fernando e a sua família colocaram Deus em

Mongólia. No vídeo, os missionários agradeceram

primeiro lugar. A sua fé é uma inspiração para nós

à sua família o sacrifício feito através das ofertas.

hoje. Jesus abdicou de tudo para nos redimir, e o

Ele viu a igreja e o estúdio que foram construídos

Seu amor compele-nos a pôr o Seu reino em

com as ofertas deles. Fernando e a sua família

primeiro lugar na nossa vida. Enquanto os

consideram-se missionários por intermédio das

diáconos recolhem os dízimos e as ofertas, somos

suas ofertas, e não conseguem imaginar como

desafiados a pôr Deus em primeiro lugar.

poderiam voltar atrás, quando não tinham

Querido Pai celestial, louvamos-Te esta manhã

assumido este compromisso nas suas vidas.

com os nossos dízimos e ofertas. Oramos para que

Ellen White escreveu sobre isto: “Não é chegado

nos dês a coragem de Te pôr em primeiro lugar na

agora o tempo em que devemos começar a

nossa vida. No nome de Jesus, ámen.

diminuir as nossas posses? Que Deus vos ajude,
que possais fazer algo agora, a fim de que
depositeis no banco do Céu. Não pedimos um
A oferta do próximo Sábado destina-se ao fundo Local, Nacional e Mundial.
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18 de dezembro de 2021
Hoje: Oferta para o Fundo Local, Nacional e Mundial

Quando Você Colocou Deus em Primeiro Lugar
Lembra-se quando pôs Deus em primeiro lugar

Hollywood convenceu-nos a muitos de nós de que o

apesar do medo e da incerteza relativamente ao

nosso coração está em primeiro lugar. É por isso que

futuro? O que podemos aprender com a sua história

esperamos sempre até termos vontade de fazer algo

hoje, que nos ajudará a colocar Deus em primeiro

antes de fazê-lo. Nunca teremos vontade de devolver

lugar na nossa vida?

o dízimo e as ofertas se não o fizermos de forma

Lembra-se quando se enamorou de Jesus pela

consistente, porque o nosso coração só estará no

primeira vez? Cada de um nós teve aquele primeiro

reino de Deus se for ali onde investimos o nosso

momento em que nos sentimos arrebatados pelo

tempo e dinheiro.

amor de Jesus. Nada era mais importante do que

Se quiser sentir aquele primeiro amor novamente,

seguir Jesus e reconhecê-l’O como rei da nossa vida.

comece hoje por devolver o dízimo fielmente a Deus;

Fez todos os sacrifícios para santificar o sábado.

defina uma oferta e cumpra-a; passe tempo com a

Comeu as coisas certas e leu bons livros. Viu vídeos

Palavra de Deus e em oração; e dedique o seu tempo

adequados e resistiu à música inapropriada. Evitou

a ajudar a cumprir a missão da igreja e também a

maus websites e ansiava orar e conversar com Deus.

aliviar o sofrimento dos outros. Dízimos, ofertas,

Infelizmente, para si e para a sua família, isso não

louvor, missão, compaixão. Comece por aqui, quer

durou muito. O seu primeiro amor desvaneceu, e

tenha vontade ou não. Depois, veja ao longo das

iniciou-se uma guerra entre a culpa e a graça, que

semanas seguintes como o seu amor a Deus irá

duraria até hoje. O que daria para voltar àquele

aumentar e como será muito mais fácil seguir Jesus.

primeiro amor que teve outrora?

“Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará

Acontece que há coisas das quais pode abdicar e que

também o vosso coração.”

fá-lo-á retroceder, em 40 dias ou menos.

Você pôs Deus em primeiro lugar. A sua fé é uma

Nomeadamente, o seu tempo e o seu dinheiro. Eles

inspiração para nós hoje. Jesus abdicou de tudo para

são o seu tesouro mais valioso e, a menos que os

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

coloque primeiro no reino de Deus, não há outra

reino em primeiro lugar na nossa vida. Enquanto os

forma de entregar o seu coração totalmente a Jesus.

diáconos recolhem os dízimos e as ofertas, somos

Eis a forma como o próprio Jesus o diz: “Não ajunteis

desafiados a pôr Deus em primeiro lugar.

tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo

Querido Pai celestial, louvamos-Te esta manhã com

consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas

os nossos dízimos e ofertas. Oramos para que nos

ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a

dês a coragem de Te pôr em primeiro lugar na nossa

ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam,

vida. No nome de Jesus, ámen.

nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí
estará também o vosso coração” (Mateus 6:19-21).
A oferta do próximo Sábado destina-se à Divisão Norte da Ásia Pacífico – 13.º Sábado.
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25 de dezembro de 2021
Hoje: Oferta: 13.º Sábado - Divisão Norte da Ásia Pacífico

De todo o Mundo a Ásia
Temos o enorme privilégio de ter chegado ao

O tempo urge, cada vez mais, para que a

último 13.º Sábado de 2021. Por que razão

proclamação das Mensagens dos Três Anjos

Deus lhe tem conservado a vida? Certamente

do Apocalipse se concretize! Este é o tempo

porque ainda deverá ter uma missão para si

de apoiarmos, de coração, a Missão mundial

e para mim.

da Igreja para que essas mensagens

A Igreja Adventista do Sétimo Dia, inspirada no

cheguem, realmente, “a toda a nação, e tribo,

estudo da Palavra de Deus, e pela influência do

e língua, e povo” (Ap 14:6).

Espírito Santo, desenvolveu uma estrutura

Este é o privilégio que nos é concedido pelo

organizacional, a nível mundial que é única.

facto de estarmos vivos nestes tempos tão

Neste trimestre, o nosso envolvimento na

singulares, de onde já antevemos os alvores

Missão mundial, permitirá contribuir com as

da eternidade.

nossas ofertas para centros de evangelização

Querido Pai celestial, louvamos-Te esta

em lugares tão longínquos como a Mongólia,

manhã com os nossos dízimos e ofertas. A

Taiwan, Coreia do Sul e Japão.

Tua obra progride maravilhosamente!

Tudo faremos a partir desde cantinho do

Abre os nossos corações, para que a

extremo Oeste da Europa. A sua oferta

generosidade das nossas ofertas, nos leve a

ajudará a implantar um Centro Adventista de

desfrutar da realização deste esforço mundial

Estilo de Vida em Ulaanbaatar, na Mongólia.

de evangelização, e faça crescer ainda mais a

Mais nenhuma denominação religiosa tem

Tua obra. Que em breve se implante o Teu

esta missão de ensinar sobre saúde, só os

reino sobre toda a Terra. No nome de Jesus,

adventistas! Quer participar?

ámen.

Em Taiwan serão implantados três Centros

Urbanos de Influência!
Na Coreia do Sul um Centro de Cuidados

para Crianças imigrantes. Ainda na Coreia do
Sul será implantado um Centro Missionário.
No Japão será financiado um programa de
evangelismo pela Internet.
Todas estas ferramentas de evangelização
eram impensáveis há muito poucos anos, mas
todos percebemos a importância destes
meios para chegar a pessoas e lugares que de
outra forma seria humanamente impossível.
A oferta do próximo Sábado destina-se ao fundo Local, Nacional e Mundial.

