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Boletim de Mordomia 
2022 - QuartoTrimestre 

 

 

1º Trimestre de 2022 

 
Departamento de Mordomia da UPASD 

DEUS PRIMEIRO – Leituras Devocionais 

Pastor Aniel Barbe 

“Adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as 
fontes das águas.” (Apocalipse 14:7) 
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PROPÓSITO 

Ao iniciarmos o último trimestre de 2022 e ao nos aproximarmos do fim de mais um ano de vida 

que o Senhor nos proporcionou devemos criar dentro de cada um de nós um espírito de profunda 

gratidão. Cada dia que passa é mais uma vitória, pois ao nosso lado existem, cada vez mais, 

rumores de sofrimento, guerra, crise e de morte. Basta abrirmos os noticiários televisivos ou um 

periódico qualquer para nos apercebermos do sofrimento que cada dia é maior neste velho 

planeta. 

A Terra geme e está com dores de parto. Brevemente o Senhor voltará para redimir os seus fiéis 

servos, para levá-los para longe dos conflitos. Cristo aguarda a nossa disponibilidade e 

liberalidade. Só assim terminaremos com a missão que nos incumbiu. Para tal devemos 

reconsagrar todo o nosso ser e projetos submetendo-os aos Seus planos. Afinal nada somos e 

nada levamos quando partimos desta vida. 

Quando colocamos “Deus Primeiro”, tudo o resto nos será acrescentado e a Sua obra se 

desenvolverá com maior intensidade e entrega da nossa parte. Estará Deus em primeiro lugar na 

minha vida? Certamente que terei de fazer alguma renuncia em alguns aspetos. Somos de difícil 

transformação porque cremos mais em nós próprios que no nosso Mestre. Só damos 

verdadeiramente fruto quando morremos para o eu. 

Como serão os nossos frutos deste trimestre? 

Departamento de Mordomia 
 

 

 

 

 

“Louvai ao SENHOR, porque ele é bom; porque a sua benignidade dura para sempre.  

Aquele que só faz maravilhas; porque a sua benignidade dura para sempre”.  

 

 

 

 

 
[Disponibilizamos, igualmente, estes materiais e os textos de mordomia em PPT, o que permite fazer uma leitura coletiva. 

https://mordomia.adventistas.org.pt/index.php/materiais-de-apoio/boletim-e-apresentacoes-de-mordomia ou no Site da UPASD – 
recursos Mordomia] 

 

 

 

 

 

https://mordomia.adventistas.org.pt/index.php/materiais-de-apoio/boletim-e-apresentacoes-de-mordomia
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1 de outubro de 2022  

Hoje, a Oferta é para o Fundo Local, Nacional e Mundial 

Dar frutos 

João 15:4 – “Estai a mim, e eu, em vós; como a vara de si mesma não poder dar fruto, se não 

estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim.” 

Louvamos com os nossos recursos como 

resposta ao chamado para dar fruto. João 

Batista apelou àqueles que iam a ele para 

serem batizados: “Produzi, pois, frutos dignos 

de arrependimento” (Mat. 3:8). Para João, o 

batismo e fazer parte do povo de Deus não 

eram suficientes. O Evangelho de Lucas 

partilha alguns exemplos concretos de 

“frutos do arrependimento” que João Batista 

deu àqueles que recorriam a ele. Ele pediu ao 

cobrador de impostos que não cobrasse mais 

do que era exigido. Exortou os soldados: “Não 

pratiquem extorsão” e “contentem-se com o 

seu salário”. E ordenou à multidão que 

partilhasse a segunda túnica e comida com 

aquele que não tem muito (Lucas 3:10-14, 

NVI). Estes exemplos relatados por Lucas 

têm algo em comum; estão relacionados com 

as nossas atitudes para com as finanças e as 

posses materiais. O fruto do arrependimento 

envolve ter cuidado com os meios que 

usamos para obter recursos e o uso dos 

nossos recursos para abençoar outros. 

A Bíblia conta a história de um homem, 

Nabal, o filho de Abraão, que foi ricamente 

abençoado, mas não produziu o fruto do 

arrependimento na sua vida material. Ele 

recusou-se a recompensar aqueles que 

protegeram o seu rebanho, e repreendeu 

severamente os servos de David que lhe 

foram pedir alguma comida. Esta atitude 

levou a sua esposa a chamá-lo malvado e a 

fazer o seguinte comentário: “Tal é ele qual é 

o seu nome. Nabal é o seu nome, e a loucura 

está com ele” (I Samuel 25:25). Tristemente, 

no dia seguinte, ele teve um enfarte. Dez dias 

depois, morreu. 

Ao refletirmos sobre a necessidade de 

produzirmos mais frutos de arrependimento 

na nossa vida material, apliquemos o 

conselho de Jesus: “Estai em mim, e eu, em 

vós”. O resultado excederá todas as nossas 

expectativas. 

Esta semana, ao louvarmos com o nosso 

dízimo e ofertas regulares, chamadas 

Promessa, podemos produzir frutos de 

arrependimento. 

Oração 

Senhor, queremos produzir frutos de 

arrependimento em todos os aspetos da 

nossa vida. Por favor, ajuda-nos a 

permanecermos ligados a Ti, diariamente, 

através da oração e do estudo regular da 

Bíblia. 

A oferta do próximo Sábado destina-se ao fundo Local, Nacional e Mundial. 
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8 de outubro de 2022  

Hoje, a Oferta é para o Fundo Local, Nacional e Mundial 
 

Uma Questão de Confiança 

Efésios 5:25 – “Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a 

mesmo se entregou por ela..” 

Louvamos Deus com o nosso dízimo, ofertas 

e donativos porque Deus ama a Sua igreja. 

A igreja, como comunidade de crentes, foi 

fundada por Jesus (Mat. 16:18). Ele “mesmo 

se entregou por ela” (Efés. 5:25). Ele é a 

cabeça (Efés. 1:22) e “a principal pedra da 

esquina” da igreja (Efés. 2:20), que é o Seu 

corpo (Col. 1:18). E ela tem o bonito título de 

noiva de Cristo (Apoc. 19:7, 8). Deu-lhe a ela 

uma missão especial: servir como “a coluna e 

firmeza da verdade” (I Tim. 3:15). Ellen G. 

White fez esta declaração positiva sobre a 

igreja de Deus: “Fraca e defeituosa como 

possa parecer, a Igreja é o único objeto sobre 

o qual Deus concede, em sentido especial, a 

Sua suprema atenção. É o cenário da Sua 

graça, na qual Se alegra em revelar o Seu 

poder de transformar corações.” – Atos dos 

Apóstolos, p. 11, ed. P. SerVir. 

Em resposta ao amor de Deus pela Sua igreja, 

os crentes da igreja primitiva apoiavam tanto 

a comunidade da igreja local (Atos 2:45) 

como as comunidades das igrejas distantes. 

Depois de uma fome severa por todo o 

império romano, Lucas relata a resposta 

compassiva da Igreja de Deus: “E os 

discípulos determinaram mandar, cada um 

conforme o que pudesse, socorro aos irmãos 

que habitavam na Judeia” (Atos 11:29). Nos 

seus escritos, o apóstolo Paulo apela 

regularmente à recolha de fundos para a 

Igreja, o povo do Senhor, em Jerusalém (I 

Cor. 16:1-4; II Cor. 8:1—9:15; Rom. 15:14-

32). 

Para além disso, há uma clara evidência de 

crentes a apoiarem com os seus salários 

aqueles “que trabalham na palavra e na 

doutrina” (I Tim. 5:17, 18). Paulo subscreve 

tal prática ao citar Jesus: “digno é o obreiro 

de seu salário” (Lucas 10:7). A igreja primitiva 

de crentes aplicava o princípio geral do amor 

e da generosidade ao cuidar da Igreja de 

Deus. 

A Igreja não está isenta de falhas; nunca 

esteve. Mas é amada e tem um propósito 

único. Esta semana, ao louvarmos com o 

nosso dízimo e ofertas regulares, chamadas 

Promessa, podemos responder ao chamado 

para amar e apoiar aqueles que Jesus ama. 

Oração 

Senhor, agradecemos-Te por teres 

estabelecido a Igreja no mundo e nas 

comunidades locais. Ajuda-nos, por favor, a 

imitar o amor que tens pela igreja ao apoiar 

alegremente aqueles que fazem parte dela e 

da sua missão. 

A oferta do próximo Sábado destina-se à Revista Adventista. 
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15 de outubro de 2022  

Hoje, a Oferta é Para a Revista Adventista - Oferta Nacional 

Revista Adventista 

Desde 1940 que a Revista Adventista é o 

órgão oficial da Igreja Adventista do Sétimo 

Dia em Portugal, sendo um precioso elo de 

união espiritual entre os seus membros. 

Portanto, há mais de oitenta anos que esta 

Revista tem vindo a fomentar os valores e os 

ideais do Evangelho entre nós. Ela é, assim, 

um baluarte espiritual que participa 

ativamente no grande conflito em curso no 

mundo e, também, no nosso país. Ela é, ainda, 

um farol espiritual que continua a dissipar as 

trevas da superstição e a fazer brilhar a luz 

da tríplice mensagem angélica em Portugal. 

Portanto, dada a sua importância para a 

promoção da espiritualidade Adventista na 

nossa pátria, a Revista Adventista deveria 

estar presente em cada lar que arvorou a 

bandeira ensanguentada do Príncipe 

Emanuel com a inscrição: “Os mandamentos 

de Deus e a fé de Jesus.” De facto, é nas 

páginas da nossa Revista que se podem 

encontrar artigos que contribuem para o 

fortalecimento espiritual e para a formação 

teológica dos membros da Igreja. Na Revista 

Adventista acham-se também as 

comunicações oficiais sobre os projetos e os 

planos para a Obra em Portugal e, ainda, as 

notícias de todas as partes do Campo 

Português. Por isso, pode-se dizer que, a par 

com o Semestrário da Escola Sabatina, 

também os números mensais da Revista 

Adventista deveriam encontrar-se em cada 

lar Adventista do nosso país. Ao assinar a 

Revista Adventista por um preço módico, o 

membro de Igreja está a apoiar a Causa de 

Deus em Portugal e a desfrutar de um 

manancial de recursos espirituais e 

teológicos que fortalecerão a sua caminhada 

cristã e o tornarão mais capaz de dar a razão 

da sua fé. 

Para facilitar o acesso a este tesouro de 

verdades teológicas e de valores espirituais, 

foi criado um site na Internet que permite a 

consulta online da Revista Adventista por 

todos os que tiverem interesse em pesquisar 

os materiais que foram sendo publicados 

desde 1940 (www.revistaadventista.pt). No 

entanto, a Revista em papel continua a ser o 

meio mais fácil e mais prazeroso de aceder ao 

conteúdo variegado que é publicado cada 

mês na Revista Adventista. Porque não fazer 

a experiência de assinar a Revista Adventista 

este ano? Deus certamente abençoará a sua 

decisão de assim fazer. 

Neste Sábado, o Senhor dá-lhe a 

oportunidade de poder contribuir com a sua 

oferta para a sustentação do ministério 

insubstituível da Revista Adventista entre o 

povo de Deus que habita em Portugal. Por 

favor, seja generoso na sua dádiva de amor. 

Oração: Deus Altíssimo, adoramos-Te esta 

manhã também mediante a entrega do nosso 

dízimo e das nossas ofertas. Por favor, aceita 

este dom que dedicamos à Tua Obra. No 

nome de Jesus, Ámen! 

A oferta do próximo Sábado destina-se ao fundo Local, Nacional e Mundial. 
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22 de outubro de 2022 

Hoje, a Oferta é para o Fundo Local, Nacional e Mundial 

Como Reconhecimento das Bênçãos Espirituais 

Números 18:24 – “Porque os dízimos dos filhos de Israel, que oferecerem ao Senhor em oferta 

alçada, tenho dado por herança aos levitas.” 

Louvamos Deus com o nosso dízimo e 

ofertas porque Ele designou líderes 

espirituais para ministrar ao Seu povo. Os 

livros de Moisés mencionam dois grupos 

especiais de líderes espirituais e como eram 

sustentados. Lemos em Números 18:2: “E 

também farás chegar contigo a teus irmãos, 

a tribo de Levi, a tribo de teu pai, para que se 

ajuntem a ti e te sirvam; mas tu e teus filhos 

contigo estareis perante a tenda do 

Testemunho.” Este capítulo faz uma revisão 

das tarefas atribuídas aos sacerdotes e aos 

levitas. Os sacerdotes foram nomeados para 

o altar e o interior do tabernáculo; os levitas 

deviam cuidar de tudo o resto que estivesse 

relacionado com o tabernáculo. Cada grupo 

tinha responsabilidades específicas, embora 

Israel como um todo fosse um “reino 

sacerdotal e povo santo” (Êxo. 19:6). O 

ministério deles trazia bênçãos espirituais. 

Como eram sustentados nas suas 

necessidades? Lemos em Números 18:8 e 

24: “Todas as coisas santas dos filhos de 

Israel; por causa da unção as tenho dado a ti 

e a teus filhos por estatuto perpétuo.” 

“Porque os dízimos dos filhos de Israel, que 

oferecerem ao Senhor em oferta alçada, 

tenho dado por herança aos levitas.” Deus 

deu aos sacerdotes as ofertas santas que 

eram d’Ele, e o Seu dízimo santo aos levitas. 

Esta transferência de recursos foi um meio 

que Deus usou para apoiar os líderes 

espirituais no Israel antigo. Esta provisão 

estava ligada ao facto de que os seus 

importantes ministérios requeriam dedicação 

total. Tanto Jesus como Paulo consideravam 

que o mesmo princípio deveria ser aplicado 

para apoiar os líderes espirituais designados 

pela igreja (Mat. 10:9, 10; I Cor. 9:3-10; 16:2). 

Pastores e outros líderes espirituais são uma 

fonte de bênçãos. O meu dízimo e ofertas 

pagam-lhes? A resposta é: Não! O dízimo e 

as ofertas, uma vez devolvidas, tornam-se 

propriedade de Deus, que Ele usa como 

quiser. No entanto, uma boa razão para dar é 

formar uma parceria com Deus para apoiar o 

trabalho essencial do ministério. Esta 

semana, ao louvarmos com o nosso dízimo e 

ofertas regulares, chamadas Promessa, 

estamos a desfrutar do privilégio de 

participar na missão salvífica de Deus. 

 

Oração 

Senhor, como reconhecimento das bênçãos 

espirituais que recebemos através da Tua 

igreja e dos servos designados por Ti, 

trazemos-Te o nosso dízimo e ofertas. 

Somos abençoados por fazermos parte do 

Teu plano.

A oferta do próximo Sábado destina-se ao Fundo Local, Nacional e Mundial. 
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29 de outubrode 2022  

Hoje, a Oferta é para o Fundo Local, Nacional e Mundial 
 

Para Todos… de Tudo 

Génisis 14:20 – “E (Abraão) deu-lhe o dízimo de tudo.” 

Louvamos Deus com o nosso dízimo e 

ofertas porque é um privilégio e uma bênção. 

Mas será mesmo esse o nosso sentimento? 

Em alguns lugares, há debates acesos sobre 

quem deve devolver o dízimo. Alguns 

restringiram a prática da devolução do dízimo 

a um grupo limitado, ao citarem Levítico 

27:30, 32: “Também todas as dízimas do 

campo, da semente do campo, do fruto das 

árvores são do Senhor; santas são ao 

Senhor.” “No tocante a todas as dízimas de 

vacas e ovelhas, de tudo o que passar debaixo 

da vara, o dízimo será santo ao Senhor.” Esta 

passagem refere-se ao dízimo dos produtos 

da terra e do gado. Está a prática do dízimo 

reservada aos agricultores e aos criadores de 

gado? Estarão os homens de negócios, os 

mecânicos, professores, construtores, ou 

qualquer outra pessoa que recebe o salário 

em dinheiro, isentos da experiência de 

devolver o dízimo? Alguns podem regozijar-

se com esta restrição, enquanto outros 

ficariam tristes por seres excluídos do 

privilégio e das bênçãos. O contexto mais 

amplo de Levítico 27 ajuda-nos a resolver 

esta questão. 

Este capítulo dá instruções sobre redimir e 

trocar coisas que foram dedicadas ao Senhor 

por dinheiro. Este câmbio inclui pessoas, 

animais, casas, terra e campos dedicados ao 

Senhor. Os israelitas podiam cambiar o 

dízimo dos produtos da terra por dinheiro, 

mas não era feita nenhuma provisão para 

trocar o dízimo de animais, e não há qualquer 

menção do dízimo de dinheiro ganho. A 

explicação mais provável para esta omissão 

tem a ver com o principal sentido do capítulo 

– converter artigos dedicados ao Senhor em 

dinheiro. Se 10 por cento do rendimento já 

fosse em dinheiro, não haveria necessidade 

de fazer a troca e mencioná-lo na lista de 

Levítico 27.  

É claro que todos os dízimos de animais, da 

terra, ou de quaisquer outras fontes são 

dedicados ao Senhor. Ele espera o dízimo de 

tudo e de todos. A prática não está 

restringida aos agricultores. Esta semana, 

todos somos convidados a louvar o Provedor 

com o nosso dízimo e ofertas regulares, 

chamadas Promessa. 

Oração 

Senhor, agradecemos-Te pelo privilégio e 

pela bênção que todos recebem através do 

dízimo. Pela Tua graça, queremos respeitar 

aquilo que é dedicado a Ti.

 

A oferta do próximo Sábado destina-se ao fundo Local, Nacional e Mundial. 
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5 de novembro de 2022  

Hoje, a Oferta é para o Fundo Local, Nacional e Mundial 
 

Reclamar as Suas Promessas 

Salmo 34:8 – “Provai e vede que o Senhor é bom; bem-aventurado o homem que nele confia.” 

Louvamos Deus com recursos porque isso 

coloca-nos numa condição em que podemos 

reclamar as Suas promessas. 

A Bíblia está cheia de promessas. Everett R. 

Storms passou um ano e meio a contar as 

promessas da Bíblia, e descobriu 7 487 

promessas que Deus fez à humanidade. As 

promessas de Deus têm três características: 

são verdadeiras, todos podem reclamá-las e 

são, frequentemente, condicionais. 

Paulo escreveu sobre a sua confiança nas 

promessas de Deus: “Porque todas quantas 

promessas há de Deus são nele sim” (II Cor. 

1:20). Quando Deus diz: “Sim”, ninguém pode 

dizer “Não!”. 

Algumas são condicionadas pela fé e pela 

obediência (Mat. 21:22; Isa. 59:2). Sobre a 

obediência, Ellen G. White escreve: “Todos os 

que Lhe obedecem podem, com confiança, 

pedir o cumprimento das Suas promessas” 

(Parábolas de Jesus, p. 91, ed. P. SerVir). 

Um incidente na vida de Fred Stirewalt, um 

agricultor de Hollister, na Califórnia, mostra o 

valor da obediência ao reclamar as promessas 

de Deus. Uma tarde, Fred observou que o seu 

campo estava coberto de besouros soldado. 

Imediatamente, compreendeu o resultado 

desastroso que se avizinhava: estas pequenas 

criaturas comem até que não haja nada verde 

para comer. Sentindo-se impotente, teve uma 

conversa elucidativa com a sua filha Helen. 

Helen perguntou: “Papá, tu devolves o dízimo, 

não é?” 

“Sim”, respondeu ele. 

“Então, porque não pedes a Deus que cumpra 

as Suas promessas e mande os besouros 

embora?” 

Convictos destas palavras, ajoelharam-se e 

oraram, reclamando as promessas de 

Malaquias 3:10, 11. 

Logo depois de orarem, eles viram uma nuvem 

de pássaros negros que pousavam nos campos. 

Os pássaros negros ficaram pouco tempo, mas 

não restou nem sequer um besouro quando 

eles foram embora.*  

Deus tem um Céu cheio de bênçãos para 

aqueles que cooperam com Ele. Esta semana, 

ao louvarmos com o nosso dízimo e ofertas 

regulares, chamadas Promessa, estamos a 

colocar-nos na posição em que podemos 

reclamar as Suas promessas. 

Oração 

Estamos gratos pelas Tuas promessas de 

bênçãos espirituais e temporais. Reclamámo-

las para a nossa vida. Remove todas as dúvidas 

e infidelidade que possam ser obstáculos. 

*História de Fred Stirewalt adaptada a partir de 

http://guidemagazine.org/pdfs/Guide-5-23-20.pdf, 

pp. 12-14. 

 

 
A oferta do próximo Sábado –  Oferta Anual de Sacrífício 
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12 de novembro de 2022  

Hoje, a Oferta é  Anual de Sacrifício – Oferta Mundial 
 

Oferta de Sacrifício Anual – Missão Global 

Efésios 5:1, 2 – “Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados; e andai em amor, como 

também Cristo vos amou e se entregou a si memso por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em 

cheiro suave.” 

O que está disposto a sacrificar pela missão? 

Os Pioneiros da Missão Global são os heróis 

não-celebrados da Missão Global. Em todo o 

mundo hoje, centenas destes leigos vão para 

áreas não penetradas e grupos de pessoas 

para darem início a novas congregações 

Adventistas do Sétimo Dia. Muitos destes 

lugares, onde começam a trabalhar, são áreas 

onde a igreja nunca teve sucesso no passado, 

mas ninguém disse aos pioneiros que eles 

não o conseguem fazer. Por isso, com uma 

pequena ajuda financeira, eles vão e vivem 

entre as pessoas, pondo em prática o método 

do ministério de Cristo. Eles misturam-se 

com as pessoas de várias formas: nos campos 

de arroz, jogando futebol com as crianças, nas 

cidades. Eles mostram simpatia e suprem as 

necessidades de formas muito práticas. 

Depois, conquistam a confiança das pessoas, 

e convidam-nas para seguirem Jesus. Estes 

pioneiros integram-se, tal como Jesus o fez 

de forma encarnacional, na comunidade. Eles 

sacrificam o seu tempo e esforços para 

viverem de forma simples, e levarem outros a 

uma relação de amor com Deus.  

Apelo: Historicamente, a Oferta Anual de 

Sacrifício insere-se no fim da Semana de 

Oração, e é uma oportunidade para nos 

sacrificarmos pela missão. Por isso, por favor 

contribua generosamente para esta 

importante oferta. 

Oração 

Querido Senhor, por favor ajuda-nos a 

sacrificar algo de que realmente não 

precisamos e a contribuir com o seu valor 

para a Oferta Anual de Sacrifício. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A oferta do próximo Sábado destina-se ao Fundo Local, Nacional e Mundial. 
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19 de novembro de 2022  

Hoje, a Oferta é para o Fundo Local, Nacional e Mundial 

A Regularidade Pede Regularidade 

Lamentações 3:22, 23 – “As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos; 

porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã; grande é a tua fidelidade.”

Louvamos Deus através de ofertas regulares 

como resposta à abundância e à regularidade 

do Seu cuidado. Enquanto passou por provas, 

sofrimentos e humilhações, o profeta 

Jeremias usou a forma do plural para falar 

sobre a compaixão e as misericórdias de 

Deus. Ele foi alvo da aliança, do amor, da 

graça, da bondade, da amabilidade, da 

compaixão de Deus e muito mais. Para além 

de serem multifacetadas, as manifestações 

de Deus durante a crise de Jeremias foram 

diárias e regulares, não ocasionais. 

Ele não teve de escolher entre uma grande 

bênção de vez em quando, ou milagres 

diários. Deus providenciou os dois. Israel 

respondeu à regularidade de Deus ao adotar 

um padrão regular de adoração e doação. 

Números 28 e 29 falam sobre a regularidade 

na adoração e na doação. Os israelitas 

estavam a adorar todos os dias, todas as 

semanas e todos os meses e durante todas 

as festas anuais. Relativamente às ofertas, 

eles levavam: “dois cordeiros de um ano, sem 

mancha, cada dia, em contínuo holocausto” 

(Núm. 28:3). Curiosamente, aquilo que 

levavam durante as festas semanais, mensais 

e anuais era para “além do holocausto 

contínuo”. Durante a Festa dos Tabernáculos, 

eles ofereciam o maior número de ofertas 

especiais, mas há oito menções no texto, um 

para cada dia da festa, às ofertas especiais 

que eram dadas para além das ofertas diárias 

regulares (Núm. 29:12-38). 

O exemplo acima diz-nos que a melhor 

prática é não sermos adoradores apenas 

durante a semana da Páscoa, na época de 

Natal ou nos sábados especiais. Um Deus 

que Se manifesta contínua e regularmente 

espera o mesmo padrão de adoração dos 

Seus filhos. Como é que este princípio se 

traduz na forma como ofertamos? É sempre 

uma alegria participar nas ofertas especiais 

que apoiam alguns bons projetos ou 

ministérios. No entanto, é oportuno que 

estas ofertas ocasionais e donativos sejam 

para além de, ou um complemento, das 

nossas ofertas regulares. O ponto de partida 

para esta prática é decidir antecipadamente 

a proporção, ou a percentagem, do nosso 

rendimento que será dedicado às ofertas 

regulares. 

Oração 

Senhor, estamos gratos pela tua abundância 

e cuidado regular. Em resposta, escolhemos 

adorar-Te regularmente e separar uma 

percentagem do nosso rendimento como 

ofertas regulares. Ajuda-nos no nosso 

compromisso. 

.  

 

 

A oferta do próximo Sábado destina-se ao Fundo Local, Nacional e Mundial. 
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26 de novembro de 2022  

Hoje, a Oferta é para o Fundo Local, Nacional e Mundial 
 

Não se Limite a Gerir… Produza Riqueza 

Deuteronómio 8:18 – “Antes, te lembrarás do Senhor, teu Deus, que ele é o que te dá força 

para adquirires poder; para confirmar o seu concerto, que jurou a teus pais, como se vê neste 

dia.” 

Louvamos Deus com o nosso dízimo e 

ofertas porque Ele dá-nos o poder para 

produzir riqueza. A parábola dos talentos 

conta a história de três servos que receberam 

uma parte da propriedade do seu mestre, e 

dos relatos de como eles usaram a sua parte 

para produzir mais riqueza. Os três servos 

tinham isto em comum: eles devolveram 

fielmente ao seu mestre o que Lhe pertencia. 

No entanto, os primeiros dois fizeram algo 

mais. Eles produziram riqueza com aquilo que 

tinham recebido, e foram recompensados por 

isso. Uma vez que Deus promete “força para 

adquirires poder” a todos os Seus servos, é 

uma pena que o terceiro servo tenha falhado 

nesta área e não tenha recebido a 

recompensa do mestre. 

Como crentes, somos responsáveis por aquilo 

que recebemos e por aquilo que podemos 

produzir. Ellen G. White escreveu estas 

palavras: “Quando fazemos profissão de fé 

em Cristo, comprometemo-nos a nos 

tornarmos tudo quanto nos seja possível 

como obreiros do Mestre, e devemos cultivar 

cada faculdade ao mais elevado grau de 

perfeição, para que possamos fazer o maior 

bem de que formos capazes” (Parábolas de 

Jesus, p. 222, ed. P. SerVir). O crescimento, 

em todas as áreas da vida, e a participação na 

produção de recursos é uma missão divina. 

Esta responsabilidade muitas vezes exige 

coragem, força, perseverança e 

autodisciplina. É uma jornada diária penosa. 

No entanto, ninguém precisa de desanimar 

ou desistir. Deus fez uma promessa 

permanente: a capacidade de produzir 

riqueza. 

O princípio para “fazer o maior bem” é um 

convite para reavaliarmos a forma como 

ofertamos. Hoje, através das nossas ofertas 

fiéis, somos uma fonte de bênção. Esta 

semana, ao louvarmos com o nosso dízimo e 

ofertas regulares, chamadas Promessa, que 

possamos refletir e orar sobre como 

podemos ser uma bênção ainda maior, ao 

fazermos aumentar os nossos recursos até 

ao seu verdadeiro potencial. 

Oração 

Senhor, louvamos-Te por nos confiares os 

Teus recursos. Em parceria contigo, 

comprometemo-nos a fazer aumentar os 

nossos recursos e a nos tornarmos canais 

ainda maiores das Tuas bênçãos para a 

humanidade. 
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3 de dezembro de 2022  

Hoje, a Oferta é para o Fundo Local, Nacional e Mundial 

Provedor Especial 

Salmo 145:15 – “Os olhos de todos esperam em ti, e tu lhes dás o seu mantimento a seu 

tempo.” 

Louvamos Deus com os nossos recursos 

porque Ele satisfaz frequentemente as 

nossas necessidades, mesmo antes de elas 

surgirem. Num sonho, o Senhor informou o 

faraó sobre os sete anos de fome severa que 

iriam atingir o Egito. No entanto, antes do 

início da crise, Ele deu sete anos de 

abundância. Sob a liderança inspirada de 

José, eles puderam guardar o excedente e 

prepararem-se de forma adequada para a 

crise. Deus providenciou antes da 

necessidade. José falou aos seus irmãos 

sobre o Deus que atua antecipadamente: 

“Pelo que Deus me enviou diante da vossa 

face, para conservar vossa sucessão na terra 

e para guardar-vos em vida por um grande 

livramento” (Gén. 45:7). As nossas 

necessidades e emergências de hoje nunca 

apanham Deus de surpresa, nem O deixam 

desnorteado. 

Durante a pandemia do COVID-19, uma 

família testemunhou a forma como Deus 

atuou ainda antes das necessidades deles. 

Como estavam num país estrangeiro, a 

esposa teve de renovar a autorização de 

trabalho. O processo demorou muito mais do 

que era esperado. Depois de alguns meses de 

espera, a autorização de trabalho que ela 

tinha caducou, e ela perdeu o trabalho. O 

orçamento familiar ficou desequilibrado. No 

início, eles pensaram que a autorização 

chegaria dentro de alguns dias. Mas não foi 

assim. Curiosamente, exatamente sete meses 

antes de ela perder o trabalho, na semana em 

que muitas empresas estavam a fechar e a 

dispensar funcionários, causando uma 

elevada taxa de desemprego recorde, ela 

milagrosamente manteve o trabalho. Isto 

permitiu à família consolidar o seu fundo de 

emergência, sem saberem da dificuldade que 

enfrentariam em breve. Consultavam 

regularmente o estado do pedido dela. O 

tempo de espera aumentou, passou de três 

meses para quatro, cinco e, por fim, nove 

meses. Foi um tempo de prova. Durante este 

período alargado, o fundo de emergência 

consolidado manteve-os à tona. Mais 

precisamente, foi a ação de Deus que tomou 

providências antes de as necessidades terem 

surgido. 

Esta semana, ao louvarmos com o nosso 

dízimo e ofertas regulares, chamadas 

Promessa, demonstremos a nossa gratidão 

ao Provedor, que já tem soluções para as 

nossas crises imprevistas. 

Oração 

Senhor, louvamos-Te porque para além de 

saberes o futuro, já preparaste o caminho que 

temos pela frente. És o nosso Provedor especial. 

 

A oferta do próximo Sábado destina-se  aos Novos Templos 
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10 de dezembro de 2022  

Hoje, a Oferta  destina-se aos Novos Templos 

 

Trazei Todos os Dízimos… 

Malaquias 3:10: “Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na 

minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos se eu não vos abrir as 

janelas do céu e não derramar sobre vós tal bênção, que dela advenha a maior abastança.” 

Quando pensamos na nossa própria casa, 

temos em mente um local onde me sinto 

acolhido em família, num local que me 

pertence e onde me sinto protegido e 

perfeitamente integrado. Da mesma forma, 

quando nos referimos à igreja que 

frequentamos, é fácil referirmo-nos a ela 

como a nossa igreja, pelos mesmos motivos: 

nela sentimo-nos acolhidos, protegidos, 

integrados e frequentemente observamos 

particularidades que foram fruto da nossa 

decisão de nos envolvermos na edificação e 

manutenção do espaço. 

E o que fazemos em relação às comunidades 

recém-formadas ou com menos capacidades 

financeiras? Pensamos nelas como parte da 

“minha igreja”? Quando o profeta Malaquias 

desafia o povo a trazer os Dízimos à casa do 

tesouro refere-se não só aos Dízimos mas 

também às ofertas. E a oferta como a que 

hoje se recolhe têm como finalidade ajudar, 

para que todos possam sentir que têm um 

espaço de adoração a que possam chamar  

a sua casa/igreja. Enquanto mordomos de 

Deus estamos incumbidos de zelar pela igreja 

que em primeiro lugar é d’Ele mas que 

também é nossa por intermédio do nosso 

envolvimento pessoal!  

Com a participação de cada um de nós na 

recolha desta oferta para os Novos Templos 

tenho a certeza que um manancial de 

bênçãos cairá sobre a igreja, logo a começar 

pelo crescimento do número de pessoas que 

se sentirão em casa ao ter um espaço 

dedicado ao Senhor para entrar! Isto é 

cumprir a ordem de amar o próximo como a 

nós mesmos… Desejar e trabalhar para que 

cada crente possa ter um espaço digno que 

possa chamar “a minha igreja”! 

Oração 

Senhor, ajuda-nos a envolver neste projeto 

de criarmos Novos Templos para que os teus 

filhos Te possam adorar condignamente e aì 

possam receber as Tuas bençãos.. 

 

 

 

A oferta do próximo Sábado destina-se ao Fundo Local, Nacional e Mundial. 
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17 de dezembro de 2022  

Hoje, a Oferta é para o Fundo Local, Nacional e Mundial 
 

Ele Faz-nos Gigantes 

 

I Samuel 17:37 – “O Senhor me livrou da mão do leão e da do urso; ele me livrará da mão deste 

filisteu, então, disse Saul a Davi: Vai-te embora, e o Senhor seja contigo.”

Louvamos Deus com os nossos recursos 

porque ninguém como Ele nos capacita para 

enfrentar os desafios da vida. Saul e o seu 

exército saíram para combater contra os 

filisteus. Os filisteus tinham atravessado a 

fronteira para Israel. Com Golias no campo de 

batalha, os soldados do exército de Saul 

enfrentavam a possibilidade de terem de 

lutar contra um gigante. Este desafio foi 

extraordinário. Após o primeiro dia, a primeira 

semana, o primeiro mês, Golias continuou a 

ameaçar e a assustar os israelitas. Mas, 

David, um rapazinho de Belém, sabia que o 

Senhor podia providenciar o resgate de 

desafios internos, incomuns e persistentes. 

Capacitado por Deus, ele ficaria conhecido ao 

longo da História como aquele que matou o 

gigante. 

Tal como David, um jovenzinho ultrapassou 

os desafios da sua vida. Ele cresceu com o 

sonho de se tornar pregador, mas debatia-se 

com uma grave gaguez. Esta incapacidade era 

inata, e a aplicação de várias estratégias para 

remediar o problema não surtiram efeito. O 

problema arrastou-se durante muitos anos. 

O problema era interno, para lá do normal, e 

persistente. No entanto, capacitado por 

Deus, ele viu a sua voz ser curada e pôde viver 

o sonho da sua vida. Todos conhecemos a 

famosa fórmula para uma vida feliz: os pais 

enviam os filhos para a escola, depois os 

filhos estudam arduamente e passam nos 

exames, iniciam uma carreira bem 

remunerada, casam e têm uma vida longa e 

pacífica. Infelizmente, a vida real muitas vezes 

não se encaixa neste ideal. Problemas 

inesperados tornam-se companheiros de 

toda a vida. No entanto, em Deus podemos 

contar as nossas vitórias, aquelas que por 

vezes são as mais improváveis segundo os 

critérios humanos. Não são elas razões 

suficientes para louvar Deus com os nossos 

melhores recursos? Esta semana, ao 

louvarmos com o nosso dízimo e ofertas 

regulares, chamadas Promessa, que 

possamos recordar as inúmeras intervenções 

de Deus. 

Oração 

Senhor, estamos gratos pelas muitas 

operações de resgate que realizaste na nossa 

vida. A Tua eficácia deixa-nos sem palavras. 

Em resposta, dedicamo-nos a nós e aquilo 

que temos de melhor a Ti. 
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24 de dezembrode 2022 

Hoje, a Oferta é para o Fundo Local, Nacional e Mundial 
 

Felicidades Para o Bebé Real 
 

Mateus 2:2 – “Onde está aquele que é nascido rei dos Judeus? Porque vimos a sua estrela no 

oriente e viemos adorá-Lo.” 

Louvamos Deus com os nossos recursos 

porque o Bebé Real, Jesus, nasceu no planeta 

Terra. O fascínio pelos bebés reais tem 

transcendido todas as eras. Uma busca pelo 

nome “Archie”, um bebé real nascido na 

família Mountbatten-Windsor em 2019, dar-

nos-á milhões de resultados. O nascimento 

de um bebé real cria muitas vezes burburinho 

nos meios de comunicação social, e as 

pessoas querem saber todos os detalhes 

minuciosos, por curiosidade e admiração. Da 

mesma forma, ao ver a Sua estrela, os Magos 

deixaram tudo e todos para trás e 

embarcaram numa viagem cansativa, 

demorada e insegura, para lá das fronteiras 

da sua terra natal. Quando chegaram a 

Jerusalém, revelaram o propósito da sua 

viagem: “aquele que é nascido rei dos judeus 

… viemos a adorá-lo”. A descrição que temos 

deste ato de adoração merece a nossa 

atenção. 

Conhece alguns cânticos de Natal que os 

Magos tenham cantado ao bebé Jesus? Sabe 

que oração eles fizeram ao Rei recém-

nascido? Consegue lembrar-se das palavras 

que José e Maria lhes dirigiram aquando da 

sua visita? Ou alguma recordação que 

tenham levado para casa? Não encontramos 

essa informação em nenhum lugar nos 

Evangelhos. Este silêncio é surpreendente e 

possivelmente significativo! O foco era outro: 

“E, entrando na casa, acharam o menino com 

Maria, sua mãe, e, prostrando-se, o adoraram; 

e, abrindo os seus tesouros, lhe ofertaram 

dádivas: ouro, incenso e mirra” (Mat. 2:11). 

Eles honraram o Bebé Real ao presenteá-lo 

com dádivas. 

A celebração do Nascimento de Jesus 

continua a ser um grande evento na maioria 

dos países e para muitos cristãos. Este ano 

não será exceção. Ouvir hinos de Natal, 

desfrutar da comida desta época, sermos 

abençoados e abençoar os nossos entes 

queridos com prendas, e participar em alguns 

programas edificadores da igreja é a definição 

de Natal para muitos de nós. Esta semana, ao 

louvarmos com o nosso dízimo e ofertas 

regulares, chamadas Promessa, que 

possamos recordar os Magos que adoraram 

o Bebé Real, dando aquilo que tinham. 

Oração 

Senhor, ao falarmos, cantarmos e refletirmos 

sobre o nascimento de Jesus, ajuda-nos a 

dedicar tempo e energia a buscar-Te, e a usar 

os nossos recursos para Te honrar como Rei. 
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31 de dezembro de 2022 

Hoje a Oferta é a do 13.º Sábado - Divisão Pacífico do Sul 

Adoração Total 

Romanos 12:1: “Rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso 
corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.” 

Louvamos a Deus com o dízimo e as ofertas 

porque expressa o nosso desejo de lhe 

oferecer tudo. Nas suas cartas para os 

crentes em Roma, Paulo explica 

extensivamente que a salvação em Jesus é 

livremente acessível a todos pela fé. Depois, 

menciona a nossa resposta adequada à 

misericórdia de Deus: “que apresenteis o 

vosso corpo em sacrifício vivo.” Cristo morreu 

por nós. Em troca, vivemos totalmente para 

Ele. Adoramos o Salvador ao frequentar os 

serviços da igreja e ao devolver o nosso 

dízimo e as ofertas, mas a verdadeira 

adoração não acaba à porta da igreja; só 

começa ali. Estas palavras de Jesus merecem 

a nossa atenção: “Dizimais a hortelã, e a 

arruda, e toda a hortaliça e desprezais o Juízo 

e o amor de Deus! Importava fazer essas 

coisas e não deixar as outras” – (Lucas 

11:42). O dízimo e as ofertas, embora sejam 

essenciais, são apenas uma componente da 

vida do adorador. Fazem parte de um estilo 

de vida em que nos oferecemos a nós 

mesmos, a Deus e aos outros. 

Terry, de Hong Kong, dá-nos um exemplo do 

que significa dar a nossa vida como oferta a 

Deus. Na década de 1980, ele tinha pela 

frente uma brilhante carreira como 

engenheiro. Licenciou-se no Politécnico 

Hatfield, no Reino Unido, como engenheiro 

eletrotécnico, e mais tarde foi selecionado 

pelo governo de Hong Kong para se 

especializar numa tecnologia avançada, 

conhecida por poucos. Apesar do seu 

sucesso, Terry compreendeu que faltava algo 

na sua vida. Encontrou a peça que faltava 

quando conheceu Jesus e batizou-se em 

dezembro de 1988. Sete  meses mais tarde, 

dedicou a sua vida ao serviço de Deus. Deixou 

para trás o seu futuro promissor para se 

matricular no seminário e estudar teologia. 

Nas suas próprias palavras: “nada debaixo do 

Sol é mais importante do que conhecer Jesus 

e herdar a vida eterna.” Ele é conhecido como 

evangelista Terry. O Dr. Terry Tsui é 

atualmente o presidente da Faculdade 

Adventista de Taiwan. 

Esta semana, ao louvarmos com o nosso 

dízimo e a nossa oferta possa ser uma e 

xpressão da nossa dedicação total a Deus. 

 

Oração 

Senhor, quem somos e aquilo que 

possuímos pertencem a Ti. Oramos para 

que nos ajudes a viver uma vida de 

dedicação ao mais alto nível ao iniciarmos 

o novo ano. 


