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OFERTAS E DÍZIMOS 

7 de janeiro de 2022 

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

O Rio da Vida de Deus 

João 4:13-14 - “Respondeu-lhe Jesus: Quem beber desta água tornará a ter sede, mas quembeber 
da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Mas a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de 
água a jorrar para a vida eterna.

Já se perguntou o que acontece com as suas 

ofertas Prometidas? Pense nelas como um rio 

fluindo pelo mundo inteiro, fornecendo o apoio 

vital para edificar a obra de Deus em todos os 

campos missionários, local, regional e 

internacionalmente. 

Para onde vão as nossas ofertas? Onde são 

utilizadas? E o que é que elas apoiam? 

Se a sua oferta de promessa for distribuída 

conforme sugerido pelo Plano de Ofertas 

Combinadas, 50 a 60% apoiam o trabalho 

missionário da sua igreja local, 20 a 30% são 

utilizados nos esforços missionários regionais da 

nossa União e 20% são direcionados para o 

Fundo Missionário Mundial (ou Orçamento 

Mundial) que, entre outras coisas, apoia cerca de 

400 famílias missionárias em todo o mundo, e 

1.600 Pioneiros da Missão Global. 

É também do Fundo Missionário Mundial que as 

nossas ofertas missionárias são distribuídas 

entre as 13 divisões mundiais, mais a Missão da 

União do Médio Oriente, do Norte de África, da 

Missão da União Chinesa, da Conferência da 

União Ucraniana e do Campo de Israel (que são 

campos anexados à Conferência Geral) para 

ajudar essas regiões a construir e apoiar 

atividades missionárias nos seus territórios. O 

Fundo Missionário Mundial ajuda várias 

instituições da igreja que servem a igreja 

mundial. Por exemplo, esses fundos ajudam a 

financiar o trabalho missionário médico da 

Universidade de Loma Linda, a Rádio Mundial 

Adventista e a Hope Channel (TV mundial 

adventista), o ministério humanitário da ADRA, 

(Agência Adventista de Desenvolvimento e 

Socorro). 

Nos últimos anos, milhões de pessoas das 

regiões mais desafiadoras do mundo 

encontraram a salvação em Jesus e uniram-se à 

Igreja Adventista do Sétimo Dia. Um estudo 

recente mostra que a cada 22 segundos alguém 

se torna adventista do sétimo dia, e a cada 

quatro horas uma nova igreja é estabelecida. 

Graças às suas ofertas e ao foco da Missão 

Global, milhares de novas congregações foram 

estabelecidas em áreas anteriormente não 

alcançadas. Depois destes novos crentes serem 

batizados, como são eles acompanhados? Parte 

de nossas ofertas ajuda a discipular os novos 

crentes, ensinando-os a partilhar a sua nova fé 

na vizinhança. 

As suas ofertas do “rio de promessas” ajudam a 

crescer e a sustentar o trabalho missionário de 

maneira equitativa, local, regional e em todo o 

mundo. Por favor, mantenha este rio vivificante 

fluindo. Obrigado pelas suas ofertas e pelas 

orações contínuas pelo trabalho missionário de 

Deus em todo o mundo. 

A oferta do próximo Sábado destina-se ao Fundo Local, Nacional, Mundial 



OFERTAS E DÍZIMOS 

14 de janeiro de 2023 

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

Brasil: Missão na Amazónia 
 

Mateus 21:16 – “... e lhe disse: “Ouves o que estes estão dizendo?” E Jesus lhes disse: “Sim. Nunca 
leste: ‘Da boca de bebés e das crianças que amamentam, se aperfeiçoou o louvor.”

Vitória é uma menina de 10 anos que adora 

passar tempo com os seus pais e o seu irmão, 

Daniel. No entanto, Vitória fez algo que a maioria 

das jovens não faz. Organizou um pequeno 

grupo que se reúne todas as semanas para 

estudar a Bíblia. Mas não é um pequeno grupo 

regular. 

Vitória vive num afluente do rio Amazonas. Um 

dia por semana ela sobe numa pequena canoa e 

rema rio acima. Com habilidade e determinação, 

ela vai buscar um amigo para assistir ao estudo 

bíblico. 

Às vezes, o seu irmão vai com ela para ajudar. 

Quando a canoa está cheia, eles vão para outra 

ilha e amarram a canoa a uma árvore. Entram na 

selva e caminham sobre troncos caídos, 

tentando não cair na lama espessa que cobre o 

chão da floresta. Chegam a uma pequena casa 

construída sobre palafitas com vista para o rio. 

Esta é a casa de outro amigo que recebe as 

crianças para estudar a Bíblia para que ele 

também possa assistir. 

Os jovens começam com uma oração. Abrem o 

guia de estudo do seu pequeno grupo e leem a 

lição. Depois de discutirem o tópico da lição, o 

grupo canta hinos antes de terminam com uma 

oração. As crianças despedem-se e voltam para 

a canoa para regressarem a casa. 

Vitória dá uma razão simples para querer falar 

aos seus amigos sobre Jesus: “Porque eu quero 

estar no céu com eles”. Três amigos de Vitória 

foram batizados por causa do seu testemunho e 

convidam mais amigos para as suas aulas 

bíblicas semanais. Vitória aguarda ansiosamente 

o dia em que possa ser batizada. 

Se uma criança está disposta a enfrentar um 

grande rio para compartilhar a sua fé com os 

seus amigos, imagine o que nós podemos fazer 

para ajudar a espalhar o evangelho a outras 

pessoas. Tudo o que precisamos é de fé, 

coragem, do Espírito Santo e guias de estudo 

bíblico para apresentar Jesus a outras pessoas. 

As ofertas regulares e sistemáticas, chamadas 

Promessa, possibilitam que crentes jovens e 

idosos liderem grupos de estudos bíblicos como 

os da América do Sul. Vamos dar as nossas 

ofertas fielmente para que as pessoas ao redor 

do mundo tenham o que precisam para partilhar 

o amor de Deus com aqueles que estão ao seu 

redor. 

 

 

 
 

A oferta do próximo Sábado destina-se à Liberdade Religiosa 



OFERTAS E DÍZIMOS 

 
21 de janeiro de 2023 

Oferta: Destina-se à Liberdade Religiosa 

Portugal: Liberdade Religiosa 

 
II Timóteo 1:7 - “Porque Deus não nos deu e espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor, 
e de moderação.”  

 
Os direitos de liberdade de consciência, culto e religião são princípios fundamentais da dignidade humana, 

defendidos e promovidos pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. 

A AIDLR, Associação Internacional para a Defesa da Liberdade Religiosa, é uma ONG, com estatuto 

consultivo junto das Nações Unidas e do Conselho da Europa, apoiada pela Igreja Adventista. Em Portugal 

desenvolve diversas iniciativas para a promoção da Liberdade Religiosa. A revista Consciência e 

Liberdade, tem edição anual, e é a sua publicação oficial. 

A Igreja apoia a defesa dos seus membros e atua segundo os direitos e obrigações de uma comunidade 

radicada, enquanto a AIDLR age em favor dos direitos de qualquer pessoa que veja a sua liberdade de 

crer ou não crer em causa.   

As suas orações e a sua oferta são importantes para este ministério da Igreja e este serviço à comunidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

  



OFERTAS E DÍZIMOS 

28 de janeiro de 2023 

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

Albânia: A Missão Mudou-nos 
 

Mateus 28:19-20 – “Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do 
Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos ordenei; e eis que 
estou sempre convosco, até ao fim dos tempos."

 
Quando Deus chamou Delmar e Nati* e a sua 
filha Clara, de três anos, para servirem como 
missionários na Albânia, o casal preparou-se 
para embarcar numa nova aventura com Deus. 
Sabiam que viver num país estrangeiro 
aumentaria o stress da sua zona de conforto. 
Não demorou muito para conhecerem alguns 
dos desafios que enfrentariam ao trabalhar para 
levar o evangelho à Albânia. 

Durante anos, a Albânia proibiu a religião. Ainda 
hoje a religião não é uma prioridade para a 
maioria das pessoas. Há apenas 120 adventistas 
na Albânia. 

A família foi designada para servir na cidade de 
Korcë [KOR-chuh]. Eles tinham grandes planos, 
mas, apesar dos seus esforços, poucos estavam 
interessados em estudos bíblicos. Delmar estava 
desanimado. Todo o seu esforço não levou a 
nada. 

Então a família recebeu um chamado para 
pastorear uma grande igreja no Brasil. A oferta 
parecia perfeita, mas Nati não tinha tanta certeza 
assim. “Achas que fizemos tudo o que podíamos 
aqui? Sinto que Deus ainda tem trabalho para 
nós aqui.” O casal decidiu ficar e orar para que 
Deus os usasse. 

Delmar e Nati repararam que havia muitas 
crianças na vizinhança. Talvez trabalhar com 
crianças fosse um bom começo. O casal 

preparou um campo de vólei e convidaram as 
crianças para brincar. Elas começaram a 
frequentar o pátio da igreja. Conheceram o 
Delmar e a Nati. O pátio da igreja encheu-se de 
crianças! Eles só precisavam de levá-los para 
dentro da igreja. 

Ângela, um dos membros da igreja, trouxe o seu 
amigo Fatjon [FAHT-ee-ohn] para se divertir. 
Fatjon e Delmar começaram a falar sobre Deus, 
e então deram início a estudos da Bíblia. Delmar 
convidou Fatjon para fazer parte do grupo de 
jovens. "Excelente!" disse Fatjon. “Quero ajudar 
estas crianças, e servir esta comunidade.” De 
imediato ficou a ajudar no trabalho com as 
crianças, e elas amavam-no. 

Fatjon ajudou a reunir os jovens, e alguns 
começaram a fazer perguntas sobre Deus. 
Delmar ficou emocionado ao batizar Fatjon, o seu 
primeiro batismo na Albânia! 

O grupo de jovens da igreja aumentou com 
muitos rostos novos. O Centro de Influência da 
igreja está a crescer. 

À medida que Delmar e Nati continuam a servir 
na linha da frente na Albânia, nós também 
podemos servir na linha da frente da missão ao 
devolvermos os nossos dízimos e ao 
entregarmos as nossas Ofertas da Promessa 
fielmente a Deus e à Sua obra. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

 

 

  



OFERTAS E DÍZIMOS 

4 de fevereiro de 2023 

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

Chipre: Fazer Amizade com um Engraxador 
 
Provérbios 11:24-25 (ESV)— “A pessoa dá de graça, mas fica cada vez mais rico; outro retém o 
que deveria dar, e só sofre carência. Quem traz bênção será enriquecido, e quem rega também será 
regado”. 
 
Yulian correu para uma esquina movimentada na 

cidade de Nicósia, Chipre, onde montou a sua 

banca de engraxador. Veio da Bulgária 10 anos 

antes à procura de trabalho. Mas o tabaco e o 

álcool consumiam a maior parte dos seus 

ganhos. Quando perdeu o emprego, a sua família 

disse-lhe para deixar a casa. Embora trabalhasse 

longas horas como engraxador, mal se 

conseguia sustentar. 

Um dia, Filip, um pioneiro da Missão Global 

também da Bulgária, cumprimentou Yulian e 

perguntou se ele precisava de ajuda. Yulian ficou 

surpreso. Foi bom ouvir alguém falar no seu 

búlgaro nativo e interessar-se por ele. Yulian 

ofereceu-se para engraxar os sapatos de Filip. 

Enquanto Yulian engraxava os sapatos de Filip, 

ele disse-lhe que Jesus nos amava, não 

importava quem eramos. A menção a Jesus 

chamou a atenção de Yulian. 

No dia seguinte, Filip voltou e perguntou se Yulian 

precisava de ajuda. Filip não precisava de nada, 

então os dois homens apenas conversaram um 

pouco e examinaram os livros que Filip tinha 

trazido. Filip parava com frequência e lia a Bíblia 

para Yulian. 

Os olhos de Filip encheram-se de lágrimas 

enquanto ele oferecia ao seu novo amigo a 

esperança de uma vida melhor em Jesus. Yulian 

entregou a sua vida a Deus. 

Yulian bebia e fumava há anos, mas decidiu 

abandonar o álcool e o tabaco. A sua família 

recebeu-o de volta, e agora Yulian conta que 

todos vão ouvir sobre o seu amor por Deus. 

Filip, um pioneiro da Missão Global, lidera um 

estudo bíblico em língua búlgara na Nicósia. 

Várias pessoas foram batizadas através do 

trabalho de Filip, um número significativo para 

um país onde a Igreja Adventista tem apenas 

cerca de 100 membros numa cidade, que tem 

um milhão de habitantes. Filip passa o seu tempo 

misturando-se com as pessoas, fazendo amigos 

e apresentando-lhes Jesus. 

Todo o cristão fiel devolve o dízimo das suas 

rendas após cada dia de pagamento. Mas Deus 

pede que façamos o mesmo com as nossas 

ofertas, dando uma oferta regular além do 

dízimo, uma percentagem de nossa renda para 

sustentar a obra de Deus em todo o mundo. 

Damos com fé, sabendo que Deus suprirá as 

nossas necessidades de acordo com Suas 

riquezas, não as nossas (Fp 4:19). 

Deixe Deus desafiar o seu coração a determinar 

qual será a percentagem do seu salário para a 

sua Oferta de Promessa, sabendo que Deus 

cuidará para que todas as suas necessidades 

sejam supridas quando confiar e Lhe obedecer.

A oferta do próximo Sábado destina-se ao Fundo Local, Nacional, Mundial 



OFERTAS E DÍZIMOS 

11 de fevereiro de 2023 

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

Croácia: Dois Grandes Amores 
 

Êxodo 35:21 – “Vieram todos aqueles cujo coração se comove e cujo espírito está disposto, e 
trouxeram a oferta do Senhor para a obra da tenda da congregação, para todo o seu serviço, e para 
as vestes sagradas”.
 
Joshua, de onze anos, tem dois amores: Deus e 

o seu violino. Muito antes de ir para a escola, 

Joshua aprendeu a tocar violino. 

Na escola, Joshua tentou falar aos seus amigos 

sobre Deus. Mas eles não estavam interessados. 

Quando Joshua soube que ia haver uma Escola 

Bíblica de Férias (EBF, convidou os seus amigos 

para participarem. Alguns pareciam hesitantes, 

então Joshua disse: “Anda, vem! É ótimo!" 

Alguns amigos de Joshua frequentaram a EBF e 

gostaram e mostraram interesse em voltar. Uma 

garota, Mela, ficou tão impressionada que disse 

a Joshua: “É um milagre! Realmente existe um 

Deus!” Joshua ofereceu-lhe uma Bíblia e ela e a 

mãe estão a frequentar. Mela frequenta o Clube 

de Desbravadores e a mãe frequenta um 

Pequeno Grupo na igreja. 

Um dia, Joshua ouviu os pais a falarem sobre um 

menino que estava muito doente com um tumor 

no cérebro, a sua família não tinha dinheiro para 

pagar a operação. 

Joshua pensou um pouco e então disse: “Já sei! 

Podemos fazer um concerto para angariar 

dinheiro para ajudar esse menino!” 

“Tudo bem”, disse a mãe, “mas quem é que vai 

organizar?” 

"Eu!" Ele organizou tudo sozinho. Contou aos 

seus amigos e aos professores da escola de 

música a sua ideia, e 15 jovens músicos 

concordaram em tocar no programa. Joshua 

conversou com o pastor, que cedeu a igreja para 

o concerto. Cartazes foram afixados por toda a 

cidade para anunciar o concerto especial, a fim 

de convidar as pessoas a virem assistir a este 

programa de angariação de fundos. O concerto 

foi realizado na Igreja Adventista do Sétimo Dia. 

Cerca de 300 pessoas estiveram presentes, a 

maioria das quais nunca tinha entrado numa 

igreja adventista. 

Joshua e os amigos ficaram encantados quando 

souberam que tinham conseguido 8.600 kunas 

croatas (cerca de US$ 1.300)! É mais do que 

uma pessoa média ganha num mês, na Croácia! 

Joshua e os seus amigos ficaram felizes por 

poderem ajudar o menino doente e a sua família. 

Quem diria que um menino com o seu violino 

poderia causar tanto impacto para Deus? 

Imagine o que poderá fazer para ajudar as 

pessoas ao seu redor! 

Dar fielmente a Deus utilizando os nossos 

talentos e as nossas Ofertas de Promessa ajuda 

as pessoas ao redor do mundo, próximas e 

distantes, a ouvir a mensagem do amor de Deus 

pela primeira vez. Imagine como será no céu 

quando nos encontrarmos com aqueles que 

conheceram Jesus porque demos por amor.

A oferta do próximo Sábado destina-se à Educação/Escolas 



OFERTAS E DÍZIMOS 

18 de fevereiro de 2023 

Oferta: Destina-se à Educação/Escolas 

Portugal: Educação Adventista 

 
Mateus 5:16 – “Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e 
glorifiquem a vosso Pai que está nos céus”. 

O Tiago Barreto é um filho de Deus que foi 

transformado pela Educação Adventista. 

Na sua juventude, foi aluno da Rede Escolar 

Adventista do Sétimo Dia. Quando tinha 11 anos, 

os pais do Tiago emigraram, e ele passou a viver 

no Internato do CAOD. Esta foi a sua primeira 

experiência com a Igreja Adventista. Ainda hoje 

o Tiago recorda o seu primeiro contacto com a 

Igreja e a Educação Adventista, a atração que 

sentia quando assistia às meditações matinais no 

Colégio, e como esses momentos contribuíam 

para a preparação da sua mente para o resto do 

dia. Num mundo todo ele novo, longe de casa e 

dos familiares, a atenção dada pelos professores 

e pelos colegas trouxe à sua vida sensações e 

vivências que nunca tinha experimentado, e às 

quais não estava habituado.  

O Tiago viveu no Internato do CAOD dos 11 aos 

18 anos, e quando, hoje, olha para trás, as suas 

palavras são: “A Educação Adventista salvou a 

minha vida; os princípios que aprendi ensinaram-

me que a dependência de Deus é a única forma 

de dar a volta às dificuldades da minha vida. 

Todas as bênçãos que tenho – e agradeço todos 

os dias as bênçãos que Deus me tem dado – 

existem porque a Educação Adventista permitiu 

sempre que me mantivesse no caminho que 

Deus desenhou para mim, e tenho a certeza de 

que vai fazer o mesmo com as minhas filhas.”  

O Tiago é pai de duas meninas, e escolheu para 

elas a educação em que acredita – a Educação 

Adventista, que mudou a sua vida; a educação 

que dará às suas filhas a preparação e o 

acompanhamento espiritual que ele próprio 

teve na sua infância. Atualmente, uma é aluna no 

Colégio Adventista e a outra na Creche e Jardim 

de Infância Arco Íris, em Setúbal. 

A Educação Adventista prepara, transforma e 

salva pessoas para Jesus! 

Hoje, é o dia da decisão, entreguemos os nossos 

pequeninos ao cuidado do nosso Grande Mestre 

para que eles cresçam no temor do Senhor. 

Sejamos generosos nas nossas ofertas, para que 

estas instituições possam oferecer um trabalho 

cada fez melhor e possam educar crianças que 

não se compram e nem se vendem. 

Obrigado pela sua dedicação a este ministério. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A oferta do próximo Sábado destina-se ao Fundo Local, Nacional, Mundial 



OFERTAS E DÍZIMOS 

25 de fevereiro de 2023 

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

Geórgia: O Pequeno Missionário 
 
Hebreus 13:15, 16 -“Com o auxílio de Jesus, oferecemos continuamente o nosso sacrifício de louvor 
a Deus, ao confessor aos outros a glória do Seu nome. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir 
o que vocês têm com os que possam necessidade, pois sacrifícios como esse são muitos agradáveis a 
Ele.” 
Luka e os seus pais vivem na Geórgia, um 

pequeno país que pertenceu à União Soviética. 

O pai de Luka é pastor, ele cresceu a aprender a 

amar Jesus. 

Um dia na igreja, o seu pai anunciou que iria fazer 

umas reuniões especiais para apresentar Jesus 

às pessoas. Pediu a todos que convidassem 

alguém para vir assistir. Luka sabia exatamente 

quem é que iria convidar; a sua professora do 

Jardim de Infância! 

Luka amava a sua professora, a Srª Keti. Ele 

queria que ela aprendesse sobre o amor de 

Jesus, tal como ele. 

No dia seguinte, na escola, Luka convidou a Srª 

Keti para as reuniões e entregou-lhe um convite 

onde se encontravam todas as informações. 

A Srª Keti disse-lhe que iria fazer tudo para 

assistir. Luka ficou emocionado, quando a viu 

entrar na igreja, na primeira noite. Luka deu-lhe 

as boas-vindas e sentou-se ao seu lado, para que 

ela não se sentisse só. A Srª Keti assistiu às 

reuniões regularmente. Ela disse a Luka e aos 

seus pais que as mensagens eram o que ela 

precisava. Quase no final das reuniões ela disse 

ao pai de Luka que queria que Jesus vivesse na 

sua vida e perguntou-lhe o que devia fazer para 

se tornar uma adventista. Luka estava muito feliz 

porque a sua professora também amava Jesus. 

A Srª Keti visitou as classes infantis na igreja e 

soube que as crianças na Geórgia não tinham 

Bíblias nem trimensários na sua língua. Era muito 

difícil para as elas lembrarem-se de todas as 

histórias que a monitora lhes contava ao Sábado. 

Uma percentagem da Oferta da Promessa, que 

é enviada para todos os membros espalhados 

por todo o mundo, ajuda os adventistas na 

Geórgia a comprarem a Bíblia e i9mprimirem 

trimensários na língua do Lukas. Neste momento 

as crianças da igreja de Luka já podem ler as 

suas Bíblias e os seus trimensários para 

aprenderem mais sobre Deus. 

Ele partilha as lições com os seus amigos da 

escola e convida-os a irem à igreja para 

aprenderem acerca de Deus.  

Ele sente-se muito feliz porque a igreja tem um 

plano de oferta; ao darmos regularmente e 

sistematicamente as nossas ofertas podemos 

ajudar os membros e os missionários, de outros 

países a espalharem o amor de Jesus. 

As crianças também podem participar na Oferta 

da Promessa, não importa a percentagem que 

entregamos a Deus.

 
A oferta do próximo Sábado destina-se ao Fundo Local, Nacional, Mundial 



OFERTAS E DÍZIMOS 

4 de março de 2023 

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

Etiópia: Conhecendo Jesus 

João 9:4 - “Devo fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia; vem a noite em que ninguém 

pode trabalhar.”

Talessa viveu nas colinas escarpadas da Etiópia 

toda a sua vida. A maioria dos 85 milhões de 

habitantes do país vive fora das cidades, 

sobrevivendo com os alimentos que conseguem 

cultivar no solo seco e empoeirado. Todos os 

dias Talessa viaja a pé muitos quilómetros para 

se encontrar com os seus vizinhos e membros da 

igreja. Ela fala a língua deles; conhece as suas 

lutas; e granjeou a confiança de todos ao seu 

redor. Talessa é uma pioneira da Missão Global. 

Depois de partilhar uma lição bíblica e uma 

oração, Talessa continua a sua jornada para a 

próxima casa. Às vezes, a próxima casa é uma 

viagem de oito horas. Os crentes têm uma igreja 

para a sua crescente congregação – uma igreja 

que Talessa construiu com o seu próprio 

dinheiro. 

Muitas pessoas desta região da Etiópia adoram 

ídolos. Ficam assombrados pela superstição e 

pelo medo. Talessa conta-lhes a história de 

Jesus e como Ele livrou as pessoas dos 

demónios quando Ele andou nesta terra. Talessa 

convida-os a aprender mais sobre Jesus, o Filho 

de Deus, que os ama e quer que vivamos com 

Ele para sempre. 

Em todo o mundo, milhares de pioneiros como 

Talessa estão a trabalhar para partilhar a 

mensagem de amor de Deus com aqueles que 

se cruzam com ela. Com o seu apoio, Talessa 

encontra-se com muitas que têm fome de saber 

que Deus é mais poderoso que o diabo, que os 

seus ídolos não valem nada. Então, ela caminha 

pelas encostas da Etiópia, partilhando o amor de 

Deus. 

Por favor, ore pelos pioneiros da Missão Global e 

pelas pessoas com quem eles trabalham. O 

chamado para ir e dizer ao mundo que Jesus vai 

voltar em breve não pode ser mantido ou 

expandido a menos que os crentes continuem a 

dar as suas ofertas regularmente. 

As nossas ofertas devem ser dadas como uma 

Promessa – uma aliança com Deus – dando fiel e 

regularmente uma percentagem dos nossos 

rendimentos para apoiar os programas que Deus 

instituiu para alcançar todas as pessoas nesta 

terra para que Jesus possa voltar. 

Se a sua Oferta de Promessa for distribuída 

conforme sugerido pelo Plano de Ofertas 

Combinadas (que é recomendado e promovido pela 

Conferência Geral), então 50 a 60% ajudam a 

apoiar o trabalho missionário da sua igreja local, 

20 a 30% contribuem para os esforços 

missionários regionais da sua União, e 20% são 

sempre, para o Fundo Missionário Mundial (ou 

Orçamento Mundial), produzindo um apoio 

equilibrado a todos os empreendimentos 

missionários mundiais da igreja. É nosso dever 

orar e dar para que outros tenham a 

oportunidade de encontrar Jesus no céu um dia

 A oferta do próximo Sábado destina-se à Rádio Mundial Adventista (AWR) 



OFERTAS E DÍZIMOS 

11 de março de 2023 

Oferta: Hoje, destina-se à Rádio Mundial Adventista (AWR) 

Filipinas: Guerreiros de Jesus 

 

Jeremias 24:7 – “Dar-lhes-ei um coração para que me conheçam, porque eu sou o Senhor; e eles 

serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, porque eles se voltarão para mim de todo o coração”. 

 

Certa manhã, na ilha de Mindoro, Filipinas, 

Jaslene* preparava o pequeno-almoço para a 

sua família. De repente, tiros quebraram o 

silêncio. O seu marido, António, correu para 

dentro de casa, agarrou na arma e começou a 

atirar para todo o lado. Soldados rebeldes 

fizeram-lhe uma emboscada. 

Jaslene agarrou nos filhos e correu para a 

floresta, onde se esconderam entre os arbustos 

até que os tiros cessaram. Mais tarde, Jaslene e 

os filhos voltaram para casa. Ficaram a saber que 

o António tinha sido morto. O coração de Jaslene 

disparou de ódio. Ela decidiu criar os seus filhos 

para lutarem e vingar a morte de seu pai. 

Quando o menino mais velho chegou aos 13 

anos, juntou-se aos rebeldes. Jaslene ensinou as 

crianças mais novas a sobreviverem na selva, a 

procurarem comida e a utilizarem uma arma para 

matar. 

Um dia Jaslene estava a ouvir o rádio enquanto 

trabalhava. Ouviu os acordes de um hino que 

tocaram o seu coração: “Voltando, voltando, 

Jesus está voltando!” 

O orador falou sobre Jesus, o bondoso e 

amoroso Salvador. Fascinada, Jaslene parou 

para ouvir. O seu coração aqueceu-se ao ouvir 

que Deus a amava e lhe oferecia perdão. Aceitou 

Jesus como seu Salvador e tentou perdoar seus 

inimigos. Os seus filhos seguiram o seu exemplo 

e todos foram batizados. 

Um dia Jaslene conheceu o locutor da Rádio 

Mundial Adventista. Com lágrimas nos olhos, ela 

perguntou-lhe: “Pastor, por que demorou tanto 

tempo para nos vir contar as boas novas sobre 

Deus? Se ao menos tivesse vindo antes do meu 

marido ter morrido, ele teria desistido de lutar 

antes que fosse tarde demais.” Então 

acrescentou: “Esta transmissão deve ir para 

outras aldeias nas montanhas! Eles precisam de 

ouvir sobre Jesus antes que seja tarde demais!” 

A igreja, também as pode utilizar para alcançar 

pessoas para o Salvador em todas as partes do 

mundo. Jaslene e os seus filhos encontraram 

alegria e perdão para substituir o ódio existente 

nos seus corações. Eles encorajam os seus 

amigos a trocar as balas por Bíblias e a 

descobrirem que Jesus traz verdadeira alegria e 

significado às suas vidas, que lhes chegam 

através das ondas da AWR. 

A nossa vida foi mudada pelo Salvador, e 

podemos mostrar a nossa gratidão e amor dando 

as nossas ofertas fielmente. As nossas Ofertas 

de Promessa são presentes para Deus.

 
 

*Os nomes foram alterados. Duane McKey é presidente da Rádio 
Mundial Adventista 

A oferta do próximo Sábado destina-se ao Fundo Local, Nacional, Mundial 



OFERTAS E DÍZIMOS 

18 de março de 2023 

Oferta: Destina-se ao Fundo Local, Nacional, Mundial 

Portugal: As Cabras Fazem Amigos 

1 João 5:13 – “Estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que 
saibais que tendes a vida eterna, e para que continueis a crer no nome do Filho de Deus." 
 

A família de Christof cansou-se da vida na cidade 

e mudou-se para uma pequena vila no cimo de 

uma montanha em Portugal para estar mais 

perto de Deus e uns dos outros. A sua nova casa 

tem um jardim e muito espaço para ele e os seus 

irmãos brincarem. 

A família não falava português quando 

chegaram, então Christof e a sua mãe decidiram 

dar-se a conhecer ajudando os vizinhos. 

Começaram a aprender o português o que lhes 

permitia conversar com os seus vizinhos. 

O Christof conheceu um vizinho, o António, 

pastor de cabras. O Christof perguntou ao 

António se podia ajudá-lo a cuidar das cabras. 

Ele concordou e começou a ensinar o Christof 

como cuidar dos animais brincalhões. Quando o 

Christof soube que o António não sabia ler nem 

escrever, ofereceu-se para ler para o seu novo 

amigo. Quando o Christof visitou o António, ele 

ofereceu-lhe a sua Bíblia. 

O António ouviu algumas histórias da Bíblia.  

Ficou feliz por ter alguém que lhe lia as 

mensagens especiais de Deus. Também lhe 

disse que acreditava que Deus existia; e que 

anos atrás a sua avó acreditava no sábado como 

o dia de descanso e adoração de Deus. O 

Christof estava feliz por ter encontrado um amigo 

com quem podia compartilhar as histórias de 

Deus. 

O Christof convidou o António para ir à igreja, o 

problema é que a igreja adventista mais próxima 

ficava muito longe e as estradas eram muito 

difíceis para os velhos ossos de António. Então, 

a família do Christof decidiu ir à casa do António 

para adorar e ler a Bíblia com ele. 

A notícia espalhou-se pelo bairro. Outros vizinhos 

também quiseram participar. O António convidou 

todos aqueles que se quisessem juntar a eles 

para irem à sua casa para estudarem a Bíblia.  

Nas montanhas do centro de Portugal, as 

pessoas estão a ouvir a mensagem de Deus 

porque um menino compartilhou o amor de Deus 

com um pastor de cabras. 

As nossas fiéis Ofertas, dadas regular e 

sistematicamente como o dízimo, e distribuídas 

conforme sugerido pelo Plano de Ofertas 

Combinadas, apresentam Jesus às pessoas que 

vivem nas aldeias nas montanhas e nas grandes 

cidades. O Plano de Ofertas Combinadas propõe 

que 50 a 60% de suas Ofertas de Promessa 

devam ajudar a apoiar o trabalho missionário da 

sua igreja local, 20 a 30% devam apoiar os 

esforços missionários regionais da sua 

associação e 20% sempre devem apoiar o Fundo 

Missionário Mundial (ou Orçamento Mundial), 

que suporta os missionários, missões, 

programas, projetos e instituições no exterior 

focados na preparação de mais missionários.  

 

A oferta do próximo Sábado destina-se à Divisão Este-Central Africana (ECD) – 13º Sábado 



OFERTAS E DÍZIMOS 

25 de março de 2023 

Oferta: 13º Sábado – destina-se à Divisão Este-Central Africana (ECD) 

Brasil: Os Vizinhos Notados 

Romanos 12:2 – “E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da 

vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.” 

 

A cidade de Salvador no Brasil está a mudar. A 

Igreja Adventista está a crescer rapidamente; 

mas apesar do grande crescimento, ainda 

existem áreas inexploradas na cidade. 

Durante anos, o José bebeu e fez distúrbios na 

comunidade. O Ari sabia que José estava 

desempregado, então ofereceu-lhe um emprego 

na sua empresa, que se dedica à construção de 

igrejas. 

O José percebeu que o Ari era atencioso com ele 

e falava muito de Deus enquanto os outros o 

tratavam rudemente. Com o tempo, o Ari 

convidou o José para ler a Bíblia com ele. 

O José sentiu o seu coração a mudar. Coisas que 

ele gostava, já não lhe dizem nada. A sua vida foi 

transformada. José aceitou Jesus como o seu 

Salvador e pediu para ser batizado. 

Os vizinhos de José viram as mudanças que se 

operaram nele. Não punha a música alta e não 

se embebedava todas as noites. Os vizinhos 

perguntaram: “O que aconteceu contigo? Estás 

tão diferente!” 

“Conheci Jesus”, disse José, com os olhos 

brilhando de alegria. 

Alguns duvidavam que um bêbado pudesse 

mudar tanto. O José começou a convidar os seus 

vizinhos para irem a sua casa às sextas-feiras à 

noite para estudarem a Bíblia e orarem pelas 

suas necessidades. O José apontou para a 

Bíblia, mostrando-lhes um Criador que se 

importa profundamente com eles. 

Os vizinhos de José estão a aprender a conhecer 

Deus. Como resultado, 10 pessoas foram 

batizadas e outras estão-se a preparar para o 

batismo. Pequenos Grupos como o do José 

formam o núcleo da igreja em Salvador. Esses 

pequenos grupos tornam-se em congregações, 

que se dividem em pequenos grupos e 

espalham-se pela cidade. 

Há cinco anos, a liderança da igreja no estado da 

Bahia, onde fica Salvador, estabeleceu a meta de 

construir 1.000 igrejas em cinco anos. O objetivo 

foi alcançado, e as 1.000 igrejas representam 

congregações crescentes de crentes que, como 

José, foram transformados por Jesus. A vida de 

José testemunha que não importa as lutas que 

possamos a estar a enfrentar, Jesus pode 

transformar tudo. 

As nossas ofertas regulares e sistemáticas, 

chamadas Ofertas de Promessa, são a sua 

parceria com Deus. Ele promete: “Dai, e dar-se-

vos-á: boa medida, recalcada, sacudida e 

transbordante.  Pois com a mesma medida com 

que medires, será medido de volta para ti” (Lucas 

6:38, NKJV). Se duvida desta promessa, teste 

Deus. Prove-O e verá por si mesmo.



OFERTAS E DÍZIMOS 

 


