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Bem-vindos aos novos temas das Leituras de Dízimos e Ofertas! 
Em 2020, as Leituras de Dízimos e Ofertas estão disponíveis em 
52 vídeos de dois minutos, resumindo a leitura de cada Sábado. 
Os vídeos foram criados para serem apresentados nas igrejas 
antes da recolha das ofertas e devem ser seguidos de um apelo 
pessoal (presencial) e oração. As duas últimas partes (apelo e 
oração) devem ser apresentadas presencialmente e não de forma 
virtual. 

O foco principal das “Leituras de Dízimos e Ofertas 2020—Fé, 
Confiança e Compromisso” é o de “dar como expressão da 
adoração.” Isto significa muito mais do que uma mera doação. 
Normalmente, os doadores sentem que estão a comprar algo e 
estão a ajudar ou favorecer alguém ou alguma coisa. Ao contrário 
disto, os doadores adoradores compreendem que pertencem 
a Alguém e que dão motivados pela perceção de que já foram 
ajudados ou favorecidos por Ele.

Outros temas de destaque nas histórias são: (1) o princípio de 
Deus Primeiro, (2) Promessa (ver página x), (3) o princípio da 
Casa do Tesouro, e (4) a importância dos compromissos (ver 
o Índice Temático para ter uma lista mais completa). Das 52 
leituras, 28 são histórias reais e 7 são facilmente identificadas 
como histórias fictícias, imaginadas para explicar a importância 
do tema (ver “Histórias Fictícias” no Índice Temático). Depois 
de muita relutância e oração, decidi incluir algumas histórias 
da minha própria família e da minha família mais alargada 
(identificadas no Índice Temático como “Histórias da Família do 
Autor”). Estas últimas histórias serão editadas mais tarde, com a 
adição de mais detalhes, as quais farão parte de um novo livro de 
testemunhos. Como afirmou Davi, “E me pôs nos lábios um novo 
cântico, um hino de louvor ao nosso Deus; muitos verão essas 
coisas, temerão e confiarão no Senhor” (Salmos 40:3).

Houveram outros autores que também contribuíram com 
sete leituras para este livro: Alyssa Truman da AWR (14 Mar.); 
Patricia Maxwell da Christian Record Services (11 Abr.); Andrew 
McChesney da  Adventist Mission (25 Abr.); ADRA (9 Maio); 
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Sylva Keshishian da Adventist Mission (11 Jul., 12 Set., 14 Nov.).

e Estou grato a Deus, que me motivou a escrever; à minha esposa, Mariluz, por ser 
suficientemente corajosa ao se unir a mim nesta aventura com Deus; aos meus pais
Irene e Osvaldino Bomfim, os quais viveram e me ensinaram o princípio de Deus 
Primeiro; às minhas filhas e seus esposos, Fernando e Luana, Gabriel e Alana, por 
permitirem que partilhasse as suas histórias; àqueles cujas histórias irão motivar 
a fidelidade de Deus: Jaime Jorge (EUA), Andrew MacChesney (EUA), Pavel Goya 
(Romênia), Elizabeth e Herbert Boger (Brasil), Ricardo Paccagnella (EUA), Edward 
Heidinger e sua família (Perú), Angelo Donaldo (Angola), Evelize Reinaldo e Luiz Pinho 
(Brasil), Luis Augusto (Brasil), Meropi Gjika (Albânia), Barna Magyarosi (Romênia), e 
Ruth e Edison Choque (Perú); ao Aniel Barbe e Hiskia Missah pelas suas sugestões 
inestimáveis; ao Allan Hecht por ajudar com o processo de edição; à Sandra Blackmer, 
revisora do texto, cujas contribuições valiosas deram mais clareza à mensagem; 
à Johnetta B. Flomo, que trabalhou incansavelmente na edição e design deste 
livro, tornando-o tão aprazível; e, finalmente, a Bruno Mastrocola e sua equipe da 
Synesthezia, os quais se comprometeram a fazer os vídeos dos Dízimos e Ofertas parte 
do seu ministério!

Espero que depois da apresentação destas leituras (ou vídeos) na sua igreja, não 
somente sejam abençoados os seus membros, mas como também você seja 
enriquecido(a) espiritualmente com o desejo maior de servir ao Senhor e reconsagrar a 
sua vida a Ele. 
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VÍDEOS DOS DÍZIMOS E OFERTAS 
Um Guia Fácil

Podem ser transmitidos ou baixados os vídeos de dois minutos (para cada um 
dos 52 Sábados) usando o código QR abaixo. Seguem abaixo as instruções de 
utilização:

• Os vídeos devem ser apresentados na igreja antes da coleta. 
• Não incluem o apelo ou a oração final, que devem ser apresentados pela 

pessoa responsável pela promoção das ofertas.
• Os vídeos podem (e devem) também ser partilhados nas redes sociais ou 

durante congressos, programas de jovens, acampamentos, comissões do 
conselho, Semanas de Oração de Mordomia, etc.

• Os vídeos foram gravados em inglês, mas cada divisão ou união tem 
permissão para traduzi-los nos diversos idiomas ou adaptá-los a sotaques 
regionais.

• O vídeo completo com a  trilha sonora original—sem dublagem/legendas—
também estará disponível gratuitamente, mediante pedido, às divisões e 
uniões.

• Os pastores das igrejas locais e diretores dos Ministérios da Mordomia 
devem ser informados acerca dos vídeos e da forma como estes podem ser 
baixados e partilhados nas suas igrejas, especialmente antes da coleta. 

• Os vídeos poderão ser visualizados através da ligação seguinte: https://
stewardship.adventist. org/2020-tithe-and-offerings-readings-videos

CALENDÁRIO DE DISPONIBILIDADE DOS VÍDEOS 
(DATA DE LANÇAMENTO) 

 

Trimestre     Data de Lançamento
Primeiro Trimestre (Jan–Mar 2020)  1 de novembro de 2019
Segundo Trimestre (Abr–Jun 2020)  16 de dezembro de 2019
Terceiro Trimestre (Jul–Set 2020)   7 de fevereiro de 2020
Quarto Trimestre (Out–Dez 2020)  23 de março de 2020
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PLANOS DE OFERTAS
Existem três planos diferentes de ofertas usados na Igreja Adventista do 
Sétimo Dia mundial.

O PLANO DE OFERTAS COMBINADAS foi votado 
como opção no Concílio Anual de 2002, após 
recomendação da Cimeira Mundial de Mordomia de 
2001. Este plano apoia todos os níveis da igreja, 
agrupando a totalidade dos fundos recolhidos. Os 
fundos são distribuídos de acordo com uma fórmula 
aprovada por cada divisão, mas dentro das 
porcentagens seguintes: 50-60 porcento para a 
igreja local; 20-25 porcento para os fundos da missão 
da CG e 20-25 porcento para a obra missionária nos 
campos locais. As divisões que usam atualmente este plano incluem: ECD, 
ESD, IAD, NSD, SAD, SID, SPD (Island Fields), SSD, SUD, WAD.

O CALENDÁRIO DE OFERTAS é a opção original. Neste plano, são 
promovidas e recebidas ofertas separadas durante o culto, depois da 
aprovação do calendário de ofertas votado anualmente pela comissão da 
Conferência Geral. O calendário das semanas anuais é estabelecido com 
determinadas ofertas selecionadas em conformidade. São atribuídas à 
igreja local cerca de 26 Sábados de ofertas e os restantes são distribuídos 
entre os demais níveis da organização da igreja ou designação no campo 
local. As ofertas soltas (que não estão dentro de envelopes preenchidos) 
são atribuídas às ofertas do dia. Existem seis dias de Ofertas Especiais para 
Ministérios Específicos. As divisões que usam atualmente este plano são 
EUD, Campo de Israel, MENA, SPD, TED.

O PLANO PESSOAL DE OFERTAS organiza as necessidades financeiras 
da igreja em três categorias e apresenta uma sugestão de porcentagem da 
renda do membro a ser dedicada a estas categorias. Estas são: Orçamento 
da Igreja Local (3-5%). Isto inclui despesas de utilidade pública, manutenção, 
seguros, despesas de operações escolares, revistas infantis, material de 
ensino, salários do pessoal, boletins. Orçamento de Avanço da Conferência 
(1-2%) para educação Cristã, evangelismo local, Escola Cristã de Férias, 
acampamentos de verão, revistas da união, etc. Orçamento Mundial (1-3%) 
para apoiar as necessidades da missão global da igreja, conforme promovido 
no Calendário de Ofertas aprovado. As ofertas da Escola Sabatina são 
recebidas e tratadas de acordo com o plano do Calendário de Ofertas. Este 
plano também inclui provisão para projetos especiais. A NAD usa atualmente 
este plano. 

50-60%
Orçamento 
da Igreja 
Local

20-25%Campo Local para Missão
20-25%
Conferência 
Geral para 
Missão
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                  JANEIRO
Ação Missionária/Orçamento da Igreja   4
Divisão     11
Orçamento da Igreja   18
Conferência/União   25

              FEVEREIRO
Ação Missionária/Orçamento da Igreja   1
Divisão       8
Orçamento da Igreja   15
Conferência/União   22
Orçamento da Igreja   29
     

     MARÇO
Ação Missionária/Orçamento da Igreja  7
Rádio Mundial Adventista  14*+
Orçamento da Igreja   21
Conferência/União   28

                    ABRIL
Ação Missionária/Orçamento da Igreja   4
Canal Hope    11*+
Orçamento da Igreja   18
Conferência/União   25

        MAIO
Ação Missionária/Orçamento da Igreja   2
Catastrophe et famine (NAD only)   9*+
Orçamento da Igreja   16
Conferência/União   23
Orçamento da Igreja   30

     JUNHO
Ação Missionária/Orçamento da Igreja   6
Divisão     13
Orçamento da Igreja   20
Conferência/União   27

Calendário de Ofertas—Mundial 2020

01

02

03

04

05

06

Para as divisões que adotaram este plano de ofertas.



LEITURAS DE DÍZIMOS E OFERTAS 2020   |   CALENDÁRIO

https://stewardship.adventist.org/

                  JULHO
Ação Missionária/Orçamento da Igreja   4
Orçamento da Missão Mundial  11*+
Orçamento da Igreja   18
Conferência/União   25

               AGOSTO
Ação Missionária/Orçamento da Igreja   1
Divisão       8
Orçamento da Igreja   15
Conferência/União   22
Orçamento da Igreja   29
     

            SETEMBRO
Ação Missionária/Orçamento da Igreja  5
Orçamento da Missão Mundial  12*+
(Oportunidades Excecionais)
Orçamento da Igreja   19
Conferência/União   26

            OUTUBRO
Ação Missionária/Orçamento da Igreja   3
Divisão     10*+
Orçamento da Igreja   17
Conferência/União   24
Orçamento da Igreja   31

            NOVEMBRO
Ação Missionária/Orçamento da Igreja   7
Sacrifício Anual (Missão Global)    14*+
Orçamento da Igreja   21
Conferência/União   28

            DEZEMBRO
Ação Missionária/Orçamento da Igreja   5
Divisão     12
Orçamento da Igreja   19
Conferência/União   26

Calendário de Ofertas—Mundial 2020

07

08

09

10

11

12

Para as divisões que adotaram este plano de ofertas.
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Ofertas Especiais
14 de março  Rádio Mundial Adventista
11 de abril  Canal Hope
9 de maio  Auxílio a Calamidades e Fome
8 de julho  Rádio Mundial Adventista
12 de setembro  Orçamento da Missão Mundial  
   (Oportunidades Excecionais)
14 de novembro Sacrifício Anual (Missão Global)

Ofertas do Décimo Terceiro Sábado para 2020
Divisão Interamericana   28 de março 
Divisão Norte Americana  27 de junho 
Divisão Pacífico Norte-Asiático  26 de setembro  
Divisão Pacífico Sul-Asiático  26 de dezembro

Sábados Sem Ofertas Designadas (DIVISÕES) 
Existem seis Sábados em 2020 que não têm ofertas designadas. A comissão 
de cada divisão deverá determinar estas ofertas para serem usadas na sua 
divisão, união ou conferência, as quais estão descritas como “Divisão” no 
calendário de ofertas.  
 
Estes Sábados são:
11 de janeiro
8 de fevereiro
13 de junho
8 de agosto
10 de outubro
9 de dezembro

Resumo das Ofertas 

Conferência Geral 6 
Divisão   6
Conferência/União 12
Igreja   28
Total:   52
*Programa facultado pela Conferência Geral
+Oferta Mundial

Calendário de Ofertas—Mundial 2020
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“PROMESSA”?
O  Q U E  É

• É um nome usado para as ofertas 
regulares e sistemáticas (é diferente das 
ofertas voluntárias), onde,

 § a regularidade da oferta é determi-
nada pela regularidade do recebi-
mento (da renda).

 § o sistema é proporcional (com base 
em procentagem).

• Regularidade, porcentagem e período de 
validade devem ser “afirmados,” “prometi-
dos” ou “decididos” pelo adorador (2 Cor. 
9:7).

• É dado como porcentagem ou proporção 
da renda (1 Cor. 16:1; Deut. 16:17).

• O adorador escolhe a porcentagem da 
renda que será dada regularmente como 
“Promessa” (qualquer porcentagem é 
válida).

• É considerada tão importante e 
obrigatória como o dízimo (Mal. 3:8-10).

• Deve ser dada depois de recebida 
qualquer renda (Prov. 3:9).

• Não precisa ser dada se a pessoa não 
recebe renda (2 Cor. 8:12).

• O adorador entrega-a imediatamente de-
pois do dízimo e antes de qualquer outra 
despesa ou oferta (Prov. 3:9; Mat. 6:33).

__ %

Antes de ler este livro, deve saber...
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UM POUCO MAIS: Em Malaquias 3:8-10, os dízimos e ofertas estão claramente colo-
cados sob o mesmo sistema. Isto sugere implicitamente pelo menos três característi-
cas semelhantes de ambos: (1) regularidade (de acordo com a renda), (2) proporcionali-
dade (uma proporção da receita), e (3) entrega (entrega na casa do tesouro).

Ellen G. White também concorda que os dízimos e ofertas estão sob o mesmo siste-
ma. Ela afirma que este sistema inclui o conceito de dar também ofertas em proporção 
à renda: “No sistema bíblico [palavra no singular] de dízimos e ofertas [ambos sob o 
mesmo sistema], as quantias pagas por várias pessoas certamente variarão muito, visto 
serem proporcionais às rendas”—Conselhos sobre Mordomia, p. 45 (ênfase em itálico).

Em outra citação, ela afirma que esta oferta, juntamente com o dízimo, ao contrário de 
ser voluntária, faz parte “da nossa obrigação.” Este pensamento está em harmonia com 
Malaquias 3:8-10, que apresenta a ideia de que não entregar esta oferta é consider-
ado por Deus como desonestidade. Eis a citação: “Essa questão de dar não é deixada 
ao impulso. Deus nos deu instrução a esse respeito. Especificou os dízimos e ofertas 
como sendo a medida de nossa obrigação. E Ele deseja que demos regular e sistemati-
camente”— Conselhos sobre Mordomia, p. 50.

COMPARAÇÃO DO DÍZIMO, PROMESSA E OFERTAS VOLUNTÁRIAS

CARACTERÍSTICAS/ 
OFERTA

DÍZIMO PROMESSA OFERTA 
VOLUNTÁRIA

REGULARIDADE Determinado pela 
renda

Determinada pela 
renda

ESPORÁDICA

SISTEMA Proporção da 
renda

Proporção da 
renda

Segundo o im-
pulso do coração

OBRIGATÓRIO Perpétuo Perpétua Circunstancial 
(quando tocado 
pelo Espírito)

PORCENTAGEM Pré-determinada 
por Deus (10%)

Escolhida pelo 
adorador ( __   %)

N/A

POSSIBILIDADE DE 
AJUSTAR A POR-
CENTAGEM

Não Sim N/A

ENTREGUE EM Casa do tesouro Casa do tesouro Local escolhido 
pelo adorador

BENEFICIÁRIOS 
FINAIS

Área local, region-
al e internacional

Área local, region-
al e internacional 
(sugestão)

Escolhido pelo 
adorador
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O novo ano traz novas oportunidades—com a 
renovação da misericórdia de Deus!

Já estabeleceu ou renovou as suas decisões 
ou propósitos (2 Cor. 9:7) para este ano? Estes 
propósitos incluem Deus e a vida do porvir? Já 
formou o hábito de acordar cedo cada manhã para 
buscar a Sua presença? Está a planejar seriamente 
enriquecer o seu tempo de devoção pessoal 
este ano ao buscá-lO fielmente, desenvolvendo 
o hábito de orar regularmente, estudar a Bíblia 
e a lição da Escola Sabatina? Está a sua família a 
planejar manter ou desenvolver o hábito de se 
reunir diariamente para um breve culto familiar 
(com todos os membros da família) no início e no 
fim de cada dia?

Já reafirmou a sua resolução de guardar o Sábado 
durante este novo ano do pôr-do-sol ao pôr-do-
sol, independentemente do que possa acontecer, 
e incluir nesta experiência aqueles que moram em 
seu lar, especialmente os seus filhos (Êxo. 20:8-
10)? Já decidiu dedicar este dia não apenas ao 
descanso egoísta, mas ao descanso da alma?

Já decidiu também frequentar a igreja e a Escola 
Sabatina ao Sábado, afastando-se de qualquer 
trabalho secular durante o dia, usando o tempo 
restante para buscar ao Senhor, confiando que Ele 
suprirá todas as suas necessidades (Sal. 34:8-10)? 

Já estabeleceu ou renovou o seu desejo de 
colocar Deus Primeiro e aprender a confiar nEle 
como Provedor e Mantenedor ao devolver o 
dízimo e dar também a sua “Promessa” (que é uma 
porcentagem regular)? Já decidiu separar o dízimo 
e a Promessa imediatamente depois de receber 
a sua renda e de tudo o que ganha (Prov. 3:9)? Já 
decidiu a porcentagem (           %) da sua renda a 
ser dedicada como Promessa, com a qual adorará 
a Deus neste novo ano?

APELO: Ao adorá-lO, poderá determinar ou 
renovar em oração a decisão de colocar Deus 
Primeiro em todas ou algumas áreas, e fazer disto 
um hábito.

ORAÇÃO: Querido Deus, por favor aceita e 
abençoa as decisões que tomamos em Tua 
presença, ao Te adorarmos com os Teus dízimos 
e ofertas!

4 de janeiro de 2020

O HÁBITO DE DEUS PRIMEIRO

1
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Fugido de Cuba, o violinista Jaime Jorge tinha 
apenas 10 anos quando chegou com a sua família 
e sem o seu violino a Miami, Flórida, Estados 
Unidos, em 1980. Na luta pela sobrevivência, 
milagres começaram a acontecer quando os seus 
pais decidiram mudar a família para Milwaukee, 
Wisconsin, chegando durante o pior inverno em 
80 anos. Sem nada, a família recebeu muito apoio 
dos membros da igreja e dos vizinhos, e a mãe de 
Jaime consegui finalmente comprar-lhe um violino 
para ensaiar! Como não tinham dinheiro para 
comprar partituras, a sua mãe comprou também 
um toca-discos e um disco de um concerto de 
violino de Beethoven. “Você ouve e ensaia,” ela 
disse a Jaime.

Enquanto se candidatava a uma bolsa de estudos 
na Conservatória de Milwaukee, Jaime ensaiava 
aquela música específica muitas vezes! Durante a 
prova, quando um professor se admirava como é 
que um moço jovem conseguia tocar aquele tipo 
de música, Jaime contou-lhe sobre as dificuldades 
dos seus pais, o toca-discos e porquê que aquela 
era a sua única música. O professor, que tinha 
chegado da Europa três meses antes, perguntou 
quem era a pessoa que tocava no disco. Quando 
Jaime respondeu, o professor exclamou: 

“Eu consegui reconhecê-lo imediatamente pela 
forma como você tocou. Ele foi meu professor!”   
E Jorge Jaime conseguiu a bolsa de estudos!

Deus coordenou o tempo da família de Jorge 
chegar aos Estados Unidos com a altura em que o 
professor de Jaime 

chegou da Europa. O Senhor também guiou a 
família de Jorge àquela cidade específica, tendo 
cuidado das suas necessidades naquele inver-
no. Ele proveu o violino, o toca-discos, o disco 
de vinil certo, o conservatório e o contato com 
aquele professor específico, assim como a bolsa 
de estudos!

Jaime Jorge tornou-se um violinista Adventista 
conhecido, usando os seus talentos para pregar e 
ministrar às pessoas ao redor do mundo.

APELO: Ao colocar os seus dízimos e ofertas no 
prato, feche os seus olhos e adore Aquele que 
tem um plano para a sua vida, o qual pode prover 
segundo as suas necessidades.

ORAÇÃO: Pai Celestial, por favor aceita a nossa 
adoração e ajuda-nos a confiarmos em Teu poder 
para suprir não somente as nossas necessidades 
diárias mas também as especiais, segundo os Teu 
planos para o nosso bem. Ámen.

Conforme contado por Jaime Jorge a 29 de setembro de 
2018 na Igreja Brasileira de Washington

11 de janeiro de 2020

TOCANDO APENAS UMA MÚSICA

2
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Daniel estava enfermo há muitos dias, incapaz 
de trabalhar, porque estava “espantado acerca 
da visão,” que “não havia quem a entendesse” 
(Dan. 8:27). Enquanto estava na Babilônia, 
Daniel sabia, segundo o livro de Jeremias, que 
a restauração de Israel aconteceria imediata-
mente após os 70 anos de cativeiro.

Mas agora, conhecendo parcialmente alguns 
acontecimentos do grande conflito e do sofri-
mento do povo de Deus pelas épocas, Daniel 
estava abalado! Em vez de uma explicação 
detalhada, Deus disse-lhe duas vezes para selar 
a visão porque aludia ao futuro, ao tempo do 
fim (Dan. 8:26; 12:4).

Séculos mais tarde, enquanto João contemplava 
o anjo poderoso a segurar em sua mão aquele 
“livrinho aberto” (Rev. 10:2), ele foi figurativa-
mente ordenado a comê-lo. Era doce como o 
mel na boca, mas amargo no ventre. Esta visão 
aludia ao movimento Milerita, ao desapontam-
ento de 1844 e ao movimento Adventista do 
Sétimo Dia—o tempo que estamos a viver ago-
ra. Este era o tempo que Daniel contemplava no 
futuro, pouco antes da segunda vinda de Jesus, 
quando aumentaria o conhecimento do livro de 
Daniel (12:4).

Mas a ordem dada a João para comer o livrinho 
foi seguida de uma missão muito clara: “Importa 
que profetizes, outra vez, a muitos povos, e 
nações, e línguas e reis” (Apo. 10:11).

Isto significa que a nossa missão, assim como 
a nossa Promessa (ofertas regulares baseadas 
em porcentagem), devem alcançar muito mais 
do que a área limitada da nossa igreja local ou 
vizinhança. Ao trazermos as nossas ofertas e as 
juntarmos na “casa do tesouro,” iremos poder 
de planejar de forma mais eficaz para fazermos 
muito mais pelos outros, para irmos mais longe 
e mais rápido. E, segundo a Bíblia e o Espírito de 
Profecia, é este o plano de Deus para as nossas 
ofertas regulares e sistemáticas.

APELO: Ao juntarmos as nossas ofertas hoje, 
oremos para que “muitos povos, nações, línguas 
e reis” possam aprender a adorar a Deus como 
Criador, enquanto há tempo, porque se aproxi-
ma a hora do Seu juízo.

ORAÇÃO: Querido Senhor, ajuda-nos a es-
tarmos preparados para o dia da Tua vinda e 
sermos capazes de convidar outros também, 
através dos nossos dízimos e ofertas! Ámen.

18 de janeiro de 2020

UMA MISSÃO MUNDIAL
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“Em quase 16 anos nunca fui visitado pelo meu 
pastor! Não sei o que ele faz durante a semana. 
Decidi dar o meu dízimo para a caridade,” disse 
Ramón (não o seu nome verdadeiro) a um amigo 
de confiança.

Ramón era um bom membro da igreja. Ele ainda 
estava disposto a devolver o dízimo, mas estava 
magoado. De forma muito amável, o seu amigo 
explicou que cada pessoa é livre para escolher 
decidir obedecer à Bíblia no que respeita onde 
deve ser entregue o dízimo e as ofertas, ou se 
irá fazer aquilo que entende ser correto aos seus 
próprios olhos.

Em Deuteronômio 12 o Senhor deixou muito 
claro onde Ele espera que levemos os nossos 
dízimos e ofertas: “Mas buscareis o lugar que 
o Senhor, vosso Deus, escolher… para ali pôr o 
Seu nome e Sua habitação; e para lá ireis. A esse 
lugar fareis chegar os vossos holocaustos, e os 
vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, e a oferta 
das vossas mãos, e as ofertas votivas, e as ofertas 
voluntárias” (Deut. 12:5, 6). E Ele deixou ainda 
mais claro: “Não procedereis em nada segundo 
estamos fazendo aqui—cada qual tudo o que bem 
parece aos seus olhos” (Deut. 12:8). 

O amigo de Ramón disse-lhe que este conceito 
Bíblico é parte do que conhecemos como o 
“Princípio Casa do Tesouro,” que surge explici-
tamente em todo o Antigo Testamento, mas é 
também implicitamente

confirmado no Novo Testamento (1 Cor. 9:13). É 
sobre este conceito que o próprio Senhor afirma: 
“Trazei todos os dízimos à casa do Tesouro, para 
que haja mantimento na minha casa; e provai-me 
nisto … se eu não vos abrir as janelas do céu e não 
derramar sobre vós bênção sem medida” (Mal. 
3:10).

APELO: O Senhor convida-nos hoje a nos sub-
metermos completamente a Ele e a trazermos 
os nossos dízimos e ofertas aonde Ele disse que 
trouxéssemos. Ele convida-nos depois a “prová-
lO.” Aceitemos o Seu convite e sigamos a Sua 
orientação hoje!

ORAÇÃO: Pai Celestial, ajuda-nos a confiarmos 
cada vez mais em Ti e, em humilde submissão, se-
guir a Tua orientação encontrada na Bíblia, apesar 
dos nossos impulsos ou preconceitos. Que o 
Senhor Jesus seja adorado com os nossos dízimos 
e ofertas. Ámen. 

 25 de janeiro de 2020

RAMÓN E O PASTOR FALTOSO
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O telefone tocou. A voz simpática do outro lado 
era da Marta (não o seu nome verdadeiro): “Não 
concordo com o rumo que a minha conferência 
está a tomar com relação a certas questões, e 
quero saber para onde posso enviar os meus 
dízimos.”

O problema da Marta certamente desaparece-
ria se ela pudesse identificar corretamente os 
beneficiários nomeados por Deus dos dízimos e 
das ofertas. Devemos devolver o dízimo ao pastor 
ou a um líder da igreja? A quem devo entregar o 
meu dízimo?

O salmista compreendeu esta questão: “Oferece 
a Deus sacrifício de ações de graças e cumpre 
os teus votos para com o Altíssimo” (Sal. 50:14). 
E Davi também estava certo acerca do lugar 
específico onde deveria encontrar-se com Deus 
para pagar os seus votos: “Entrarei na Tua cada 
com holocaustos; pagar-te-ei os meus votos” 
(Sal. 66:13), que certamente também incluiriam o 
dízimo.

Segundo a Bíblia, o dízimo deve ser levado como 
ato de adoração a Deus, o verdadeiro beneficiário, 
e ser entregue na casa do tesouro (ver Deut. 12; 
2 Crô. 31; Nee. 10, 12, 13; Mal. 3:8-10). Na Igreja 
Adventista do Sétimo Dia, a igreja local serve 

como depósito da casa do tesouro, que é a con-
ferência. E Deus tem a capacidade de determinar 
como é que o dízimo deve ser usado: ser distribuí-
do igualmente (2 Crô. 31:14-21) para apoiar o 
ministério do evangelho autorizado ao redor do 
mundo (Núm. 18:21; Mat. 28:19, 20; Apo. 14:6).

Os dízimos e ofertas não devem ser considerados 
como meios de recompensa, vantagem ou castigo 
pelo comportamento de um líder, mas como 
forma de adorar a Deus por Suas muitas bênçãos. 
Basear a nossa forma de dar no desempenho dos 
líderes (seres humanos falíveis) pode levar-nos 
a ignorar a ordem clara de Deus de trazermos o 
dízimo e as ofertas à casa do tesouro e prová-lO 
(Mal. 3:10).

APELO: São os meus dízimos e ofertas manipu-
lados como demonstração do poder humano, ou 
são levados ao lugar designado por Deus para 
honrá-lO e adorá-lO em humildade e mansidão? 
Peçamos ao Senhor que nos conceda a motivação 
certa, ao adorá-lO na Sua casa de oração.

ORAÇÃO: Querido Senhor, obrigado por nos con-
ceder o privilégio de adorá-lO hoje, ao trazermos 
humildemente os nossos dízimos e ofertas a Ti e à 
Tua casa. Ámen! 

1 de fevereiro de 2020

PORQUE TRAGO A MINHA OFERTA?
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“Também levou Moisés consigo os ossos de José, 
pois havia esse feito os filhos de Israel jurarem 
solenemente, dizendo: Certamente, Deus vos vis-
itará; daqui, pois, levai convosco os meus ossos’” 
(Êxo. 13:19).

O que nos ensinam os ossos de José? Quase 
estragado pelo amor do seu pai, José foi criado 
em um “berço de ouro.” Preferido acima dos seus 
irmãos, ele usava as melhores roupas que o seu 
pai podia comprar. Sendo que uma vida fácil e su-
perprotegida podem prejudicar o desenvolvimen-
to do caráter de uma criança, o Senhor permitiu 
misericordiosamente que fosse levado do seu 
lar, perdendo repentinamente tudo o que mundo 
podia oferecer, exceto a vida e a saúde.

Mas em vez de ficar desanimado, José decidiu 
fazer um compromisso de colocar Deus primeiro 
em todas as coisas. E a sua determinação não foi 
abalada mesmo depois de ter sido aprisionado in-
justamente e colocado no que era provavelmente 
o nível mais baixo onde um ser humano podia 
chegar para além da morte. Mas dali, o Senhor 
elevou-o diretamente à segunda posição mais 
poderosa no país, no mundo então conhecido. 
Tinha novamente todos os confortos que a vida 
podia oferecer. Quando Satanás não nos conseg-

ue derrubar com provações, ele tem frequente-
mente mais sucesso ao oferecer-nos distinção e 
bem-estar. Desenvolver-se-ia o caráter de José 
sob esta provação enganosa? Manteria ele os seus 
olhos fixos no seu futuro eterno, ou seria atraído 
pela vida no palácio? O pedido estranho que ele 
mais tarde fez aos seus irmãos revela que ele 
permaneceu firme no seu compromisso para com 
Deus! Os seus olhos ainda estavam fixos na Terra 
Prometida e não nos luxos ou pompa do Egito. 
“Certamente Deus vos visitará,” ele disse aos seus 
irmãos, “e fareis transportar os meus ossos saqui 
[Gên. 50:25].” José não planejava distrair-se com a 
vida fácil do Egito. Os seus olhos estavam fixos no 
plano de Deus para o futuro, em outra terra, que 
seria dada por Deus ao Seu povo!

APELO: Ao devolvermos o nosso dízimo e darmos 
a nossa Promessa (oferta regular baseada em por-
centagem) lembremo-nos que os nossos recursos 
espirituais, emocionais e materiais devem ser 
investidos em outra Terra!

ORAÇÃO: Pai Celestial, por favor aceita os nossos 
dízimos e ofertas como símbolo do nosso desejo 
de herdarmos a vida eterna no céu e de colocar-Te 
primeiro em todas as coisas aqui!

8 de fevereiro de 2020

OS OSSOS DE JOSÉ
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“Quantos de vós não têm renda?” perguntou o Pas-
tor Josino Campos à sua grande congregação num 
Sábado de manhã durante os anos ‘70, na Univer-
sidade Adventista Brasileira em São Paulo, Brasil. 
Alguns membros da igreja, incluindo Marcos, de 
11 anos, levantaram as mãos. Sorrindo para eles, o 
pastor acrescentou: “Este é o melhor momento na 
vida para se tornarem Prometedores!”

Mas como é que posso tornar-me Prometedor se 
não tenho renda? pensou Marcos. Ele sabia que ser 
Prometedor significava fazer um compromisso de 
devolver regularmente o dízimo e dar ofertas como 
porcentagem anteriormente prometida da renda.

O pastor parece ter lido o pensamento de Marcos! 
“Se forem Prometedores agora, mesmo sem terem 
renda, isto significa que a vossa renda é zero, 
certo?” continuou o pastor. Depois acrescentou: 
“Quanto é 10 porcento de zero?” Depois de uma 
longa pausa, o pastor continuou: “E suponhamos 
que prometeram dar 5 porcento da vossa renda 
como ofertas, quanto é que seria 5 porcento de 
zero?” 

Marcos ainda estava com dificuldade de entender a 
ideia quando o pastor concluiu:

“Obviamente, o dízimo de zero é zero, e 5 porcento 
de zero é zero. Então, se você for um Promete-
dor mas não tiver renda, irá dar ‘zero’ de dízimo 
e ‘zero’ de oferta como Promessa (oferta regular 
baseada em porcentagem), e será fiel!” E depois o 
pastor sugeriu que aqueles que não tivessem renda 
orassem: “Senhor, sabes que eu decidi tornar-me 
Prometedor, mas não tenho renda. Se desejas mei-
os para fazer avançar a Tua obra na terra, por favor 
concede-me a renda. De tudo o que me deres, 
eu devolverei primeiro o dízimo e darei as minhas 
ofertas baseadas em porcentagem.” E foi isto que 
fez o Marcos Bomfim, o autor deste texto e diretor 
atual de Mordomia da CG. 

APELO: Sendo o Senhor sempre o primeiro a 
dar, Ele convida-nos a devolver somente depois 
de Ele nos ter dado algo. Damos todas as vezes 
que somos abençoados, não para que sejamos 
abençoados, mas porque já fomos abençoados, 
reconhecendo-O a Ele como Fonte de tudo o que 
temos.

ORAÇÃO: Pai Celestial, ao devolvermos o dízimo e 
darmos as nossas ofertas, ajuda-nos a reconhecer 
que és o Doador e Mantenedor de todos nós!

15 de fevereiro de 2020

QUANTO É O DÍZIMO DE ZERO?

7



LEITURAS DE DÍZIMOS E OFERTAS 2020  |   8

https://stewardship.adventist.org/

“Estou disposto a pecar, Irmão Lee,” disse Osvald-
ino Bomfim jovialmente ao caixa da conferência, 
um imigrante coreano a trabalhar na Conferência 
de São Paulo, Brasil, no princípio dos anos ‘60. 
“Por favor dê-me um recibo,” acrescentou Bomfim 
ao entregar o seu dízimo, “antes que use este 
dinheiro para meu proveito.”

O que o irmão Lee não sabia é que Bomfim estava 
a tentar zombar de algo que lhe causava grande 
mágoa. Colportando enquanto estudava teologia, 
ele saiu de casa naquela tarde com precisamente 
CR$36.00 (Cruzeiros, antiga moeda brasileira) 
no seu bolso, o valor exato que devia a Deus em 
dízimo.

Se ele pagasse o dízimo antes de vender quais-
quer livros, ele arriscaria não poder comprar 
alimentos necessários para Marcos, o seu filho 
de 3 anos, o qual se recuperava de uma cirurgia. 
Mas ele sabia que esperar para o Sábado seguinte 
seria arriscado, uma vez que a tentação de usar 
o dinheiro para fins pessoais tornar-se-ia ainda 
mais forte. Então, ele decidiu eliminar o risco ao 
colocar Deus primeiro.

Sem dinheiro, Bomfim dirigiu até ao seu campo e 
falou com o primeiro potencial cliente. Depois de 
ouvir a apresentação, o cliente chamou um amigo 

para ouvir também. Surpreendentemente, cada 
um comprou uma coleção de livros—ao preço que, 
naquele tempo seria suficiente para comprar uma 
vaca!

Embora Bomfim não tivesse consigo os livros, os 
clientes passaram um cheque e pagaram adian-
tado, pedindo a Bomfim que entregasse os livros 
quando os recebesse!

Momentos mais tarde, Bomfim regressou ao 
escritório da conferência, não mais disposto a 
pecar; em vez disso, ele pegou os livros, louvando 
ao Senhor pela Sua capacidade de cuidar dos Seus 
filhos! Anos mais tarde, como diretor de Colporta-
gem da Divisão Sul-americana, Bomfim ensinou 
os colportores a também confiarem no Senhor!

APELO: Exercitemos também a nossa confiança 
em Deus, como Provedor celestial, ao colocá-lO 
em primeiro lugar. As Suas promessas são tão 
reais hoje como eram no passado.

ORAÇÃO: Querido Deus, por favor aumenta a 
nossa fé, ao ousarmos colocar-Te primeiro, não 
apenas ao entregarmos os nossos dízimos e ofer-
tas, mas em todos os aspetos da nossa vida.

22 de fevereiro de 2020

ESTOU DISPOSTO A PECAR
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“Mais dois meses e este relacionamento vai estar 
terminado,” disse Cleide ao seu vizinho, Marcos, 
zombando dele depois de vê-lo conversar com 
uma moça. Ela estava certa. O seu relacionamento 
“sério” mais longo não durou mais de três meses, 
principalmente por causa da sua imaturidade 
emocional e incapacidade de amar.

Depois, durante uma Semana de Oração no colé-
gio Adventista em São Paulo, Brasil, Marcos ouviu 
falar sobre o princípio “Deus Primeiro”: “Buscai, 
pois, em primeiro lugar, o Seu reino e a Sua 
justiça, e todas estas coisas vos serão acrescenta-
das” (Mat. 6:33). Embora o contexto do versículo 
esteja relacionado com finanças, estes princípios 
também podem ser aplicados a outras áreas da 
vida, pensou ele. 

“Comece tudo com oração e a possibilidade de 
sucesso será maior,” disse o pastor.

Então, a primeira vez que Marcos convidou Mari 
para sair, ele não tinha certeza do que fazer. Ele 
desejava colocar Deus primeiro ao convidá-lO 
para ir com eles, mas ele nunca tinha orado com 
uma moça antes! Pensaria ela que ele é estranho? 
Será que ela o rejeitaria por causa disto? Eviden-
temente, o Espírito o convidava a confessar Cristo 
e este foi um ponto decisivo

em sua vida. “Se ela me deixar por causa de uma 
oração,” ele decidiu, “quanto mais cedo melhor.”

Assim, mesmo constrangido, ele convidou Mari a 
orar com ele antes de ligar o motor do pequeno 
Volkswagen Passat que tinha pedido emprestado 
do seu pai. Ele acreditava que a sua chance seria 
melhor se colocasse Deus primeiro. E este foi o 
início de um relacionamento que resultaria no seu 
casamento três anos mais tarde, a 13 de maio de 
1986. Desde então, Marcos e Mari têm dedicado 
as suas vidas ao serviço de Deus como missionári-
os Adventistas no seu país e no estrangeiro.

APELO: Deus nos chama para O colocarmos 
em primeiro lugar em todos os aspetos da vida, 
incluindo os nossos relacionamentos e até as 
nossas finanças. E colocamos Deus primeiro em 
nossas finanças quando separamos o Seu dízimo e 
a nossa Promessa (ofertas regulares baseadas em 
porcentagem), antes de quaisquer outras despe-
sas. Deus garante que todas as outras coisas que 
precisamos nos “serão acrescentadas” (Mat. 6:33).

ORAÇÃO: Querido Deus, reconhecemos-Te como 
nosso Provedor e Mantenedor divino. Ajuda-nos a 
colocar-Te em primeiro lugar em cada área da nos-
sa vida e aceita os dízimos e ofertas que trazemos 
hoje, depois de reconhecermos o Teu cuidado por 
nós. Ámen.

29 de fevereiro de 2020

“DEUS PRIMEIRO” NO NAMORO

9
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«“Vou tentar chegar a casa antes de chover,” pen-
sou Marcelo, 43, enquanto andava em sua bicicle-
ta e as nuvens se acumulavam em São Bernardo 
do Campo, uma das prefeituras mais afluentes do 
Brasil. O que ele não antecipou foi que este não 
seria um percurso normal. Um vídeo amplamente 
circulado mostra o momento em que a inundação 
súbita o apanhou durante a chuva, no centro da 
cidade, e como ele tentou corajosamente resistir 
às águas que subiam rapidamente, enquanto 
segurava sua bicicleta.

“Largue a bicicleta,” alguém gritou de uma varan-
da, ao ele passar perto de um poste, estando com 
dificuldade em ficar de pé contra a forte corrente. 
Muitos outros gritaram a mesma sugestão, à 
medida que as águas aumentavam gradualmente 
em velocidade e volume, com Marcelo ainda agar-
rado à sua bicicleta. O vídeo mostra finalmente o 
momento em que Marcelo cai, ainda agarrado à 
bicicleta. O seu corpo foi encontrado mais tarde 
naquele dia pelos bombeiros e enterrado a 25 de 
novembro de 2018. Ele perdeu muito mais do que 
a bicicleta que estava tentando salvar!

Qual é a “bicicleta” que o Senhor nos pede que 
larguemos hoje? É um relacionamento que está 

afastando alguém para longe de Deus? Um 
emprego que está impedindo alguém de guardar 
o Sábado? Um hábito doentio que está destruin-
do a nossa vida, ou hábitos financeiros que nos 
impedem de devolver os dízimos e ofertas?

A nossa vida eterna também pode ser arriscada 
se acolhemos coisas que Jesus nos pede para 
renunciarmos. Quando Jesus nos pede para aban-
donarmos algo, é mais do que um prova para a 
vida eterna! Esta renúncia nos abençoará, mesmo 
nesta vida aqui! Ellen G. White diz que “Jesus não 
requer do homem nenhum sacrifício real; pois seja 
o que for que se nos peça abandonar, é apenas 
aquilo sem o que estaríamos melhor”—Ellen G. 
White, Conselhos sobre Mordomia, p. 182).

APELO: Ao adorarmos ao Senhor com os nossos 
dízimos e ofertas agora, oremos para que os nos-
sos corações também possam ser desconectados 
das coisas deste mundo e conectados a Ele e ao 
Seu plano eterno para nós!

ORAÇÃO: Pai Celestial! Por favor aceita o que 
trazemos hoje como prova do nosso desejo de 
colocar tudo a Teus pés!

7 de março de 2020

QUAL É A SUA BICICLETA?
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A Rádio Mundial Adventista é um ministério de mídia da 
Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Dia. Com 
mais de 1,000 estações de rádio ao redor do mundo, é de 
longe o ministério de mídia com o maior alcance. O ano 
passado apenas foram adicionadas 26 estações de rádio 
em diversos países.

O rádio ainda é o meio principal de comunicação na 
maior parte do mundo. Não tem fronteiras, paredes e 
limites. Pode entrar nas casas e corações com a men-
sagem do evangelho e ir onde os missionários não podem 
entrar.

O alvo principal das transmissões da Rádio Mundial 
Adventista é a janela 10/40, composta por partes do 
Norte de África, Médio Oriente e Ásia—áreas atualmente 
fechadas à mensagem do evangelho, mas facilmente 
alcançadas pela rádio.

Todos os dias, a AWR recebe emails, cartas e mensagens 
vindas de todo o mundo que tocam o coração das pes-
soas que ali trabalham, as quais oram pelas necessidades 
e pedidos todas as semanas. Recentemente, um homem 
escreveu:

“O meu nome é Amir. Moro no Irã e tenho ouvido o 
vosso programa de rádio. Abriu a minha mente e eu 
desejo saber mais sobre Jesus. É ilegal aqui ter outros 
livros religiosos, mas mandem por favor o vosso livro por 
email e correio. Por favor cubram com um envelope escu-
ro e tapem o título para não ser confiscado.”

APELO: Atualmente, a AWR transmite programas em mais 
de 100 línguas diferentes, tendo planos para preparar 
sermões evangelísticos para transmissão em mais de 
1,000 línguas e dialetos, para que cada pessoa no planeta 
possa ouvir a mensagem do evangelho em sua língua. 
O vosso apoio fiel da Rádio Mundial Adventista está 
a tornar isto possível. Agradecemos as vossas orações 
e por se unirem ao maior chamado de sempre—o de 
salvar almas. Hoje, a oferta é destinada à Rádio Mundial 
Adventista.

ORAÇÃO: Pai, obrigado pela oportunidade de trabalhar-
mos na obra de salvação de almas. Por favor abençoa o 
ministério da Rádio Mundial Adventista. Sabemos que é 
somente através do Teu Espírito que a obra pode avançar 
e vidas podem ser transformadas para o reino do céu. Em 
nome de Jesus, Ámen.

Enviado por Alyssa Truman para a AWR.

14 de março de 2020

UM MINISTÉRIO DE GRANDE ALCANCE

11
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Alguns podem perguntar quem  inventou a 
prática de devolver o dízimo, porquê que a Igreja 
o requer, ou até mesmo porquê que deve ser ex-
atamente dez por cento. Não seria aceitável uma 
porcentagem diferente? A resposta é que a prática 
de devolução do dízimo não é uma invenção da 
Igreja. Tal como o Sábado e o casamento, o dízimo 
foi estabelecido pelo próprio Deus para toda a hu-
manidade (não apenas para os judeus) muito antes 
do surgimento na nação judaica, e é praticado 
hoje por todos aqueles que reconhecem Deus 
como Criador e Provedor, aqueles que aceitam 
toda a Bíblia como Sua palavra.

Abraão e Jacó devolveram o dízimo muito antes 
do estabelecimento da nação judaica e a lei do 
dízimo foi reafirmadas pelos israelitas quando 
estavam prestes a formar a sua nação (Lev. 27:30, 
32). Mas como é que podemos saber se o dízimo 
deve ser dez porcento (10%) de toda a nossa 
renda?

Podemos entregar outra porcentagem ou um valor 
diferente? Devemos devolver o dízimo apenas do 
nosso salário? E outras receitas?

 

A própria palavra ‘dízimo’ é uma tradução da 
palavra hebraica ‘maaser’ que significa “um 
décimo” ou dez porcento. Nada mais, nada menos. 
Então, qualquer outra porcentagem não pode ser 
chamada de ‘dízimo;’ é muito importante o crente 
verificar regularmente a sua renda, de qualquer 
origem, reconhecê-la como bênção de Deus e 
calcular o valor exato que representa um décimo 
da bênção.

APELO: Aceitemos o convite de Salomão: “Honra 
o Senhor com todos os teus bens e com as 
primícias de toda a tua renda; e se encherão far-
tamente os teus celeiros, e transbordarão os teus 
lagares” (Provérbios 3:9, 10).

ORAÇÃO: Querido Senhor, reconsagramos a nossa 
vida a Ti hoje, assim como o nosso desejo de 
confiar em Ti, devolvendo a porcentagem correta 
das nossas bênçãos financeiras como dízimo. Por 
favor, abençoa-nos ao Te adorarmos!

21 de março de 2020

É UMA INVENÇÃO DA IGREJA?

12
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“Quando é que devemos trazer ofertas a Deus?” 
perguntou Martha à Jackie, que lhe dava estudos 
Bíblicos. “Deve ser todos os meses, todos os 
Sábados, quando sinto gratidão em meu coração 
ou quando há um apelo do púlpito, quando 
tenho conhecimento de um bom projeto, ou até 
quando sinto que é o momento de dar? Há algum 
princípio Bíblico que posso usar para determinar 
quando devo dar ofertas?”

“Embora a Bíblia diga que não devemos aparecer 
diante do Senhor de mãos vazias (Deut. 16:16),” 
disse Jackie, “Também é verdade que o Senhor 
não espera que levemos qualquer coisa antes 
que Ele nos dê algo. Paulo diz que ‘será aceita 
conforme o que o homem tem e não segundo o 
que ele não tem (2 Cor. 8:12)’. É o que Deus dá 
que deve motivar as pessoas a darem,” acrescen-
tou Jackie.

“Quer dizer que devemos dar ofertas sempre que 
devolvemos o dízimo?” perguntou Martha. “Bem,” 
disse Jackie, “em Malaquias 3:8, há indicação clara 
de que tanto os dízimos e as ofertas são igual-
mente exigidas e esperadas. E o contexto também 
indica que não dar qualquer um destes leva à 
separação de Deus e ruína material, assim como 
ao declínio moral e espiritual” (versos 9-12).

 

“E,” continuou a Jackie, “Salomão também indica 
o princípio geral sobre a regularidade das ofertas: 
‘Honra ao Senhor com os teus bens e com as 
primícias [a primeira parte ou a melhor parte] de 
toda a tua renda’ (Prov. 3:9). Ele quer dizer que a 
regularidade com a qual honramos a Deus deve 
ser estabelecida pela frequência da nossa renda, 
tal como o fazemos com o dízimo. Então, os 
dízimos e ofertas devem ser entregues todas as 
vezes que recebemos uma bênção (renda), como 
lembrança que Deus é a Fonte dessa bênção.”

“A mensageira de Deus para os últimos dias 
afirma que ‘Essa questão de dar não é deixada ao 
impulso. Deus nos deu instrução a esse respeito. 
Especificou os dízimos e ofertas como sendo 
a medida de nossa obrigação. E Ele deseja que 
demos regular e sistematicamente…’” (E.G. White, 
Conselhos sobre Mordomia, p. 80). “Martha,” 
perguntou Jackie, “você gostaria de ser uma 
Prometedora, comprometendo-se a dar ofertas 
sempre que o Senhor a abençoa?”

APELO: Levemos a Ele o que Lhe pertence, tão 
frequentemente quanto Ele nos abençoa!

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

28 de março de 2020

QUANDO TRAZER AS OFERTAS?
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Era Sábado de manhã e o pastor estava realizando 
uma cerimônia de renovação de votos.

Isto encorajaria os membros a se reconsagrarem à 
guarda do Sábado, a serem fiéis aos seus cônjuges 
e também a prometerem devolver o dízimo e uma 
porcentagem da sua renda em ofertas.

A Martha não se sentia confortável com o último 
voto. “Porquê que devo tomar um voto com 
relação às ofertas?” ela perguntou à Jackie, que 
lhe dava estudos Bíblicos. “Não posso só dar 
quando o meu coração for tocado, ou se pensar 
que há um projeto que desejo apoiar?” disse Mar-
tha. Jackie respondeu que, “uma vez que o nosso 
coração é ‘enganoso acima de todas as coisas, 
e desesperadamente corrupto’ (Jer. 17:9), não 
podemos confiar apenas nos nossos sentimentos 
ou impulsos sobre o que é certo.”

Jackie mencionou também que, segundo Ellen 
G. White, “não é seguro ser dominado pelos 
sentimentos ou pelo impulso” quando entrega-
mos as nossas dádivas, porque a nossa inclinação 
natural para o egoísmo é mais forte que o amor e, 
assim, como regra, “o mal ganha a vitória.” Ela diz 
também que “Se somos controlados pelo impulso 
ou mera simpatia humana,” podemos deixar de dar 
se “nossas dádivas são mal-usadas ou dissipadas.” 

É por isso que os Cristãos devem agir guiados 
por princípios fixos, seguindo o exemplo de 
abnegação e sacrifício-próprio do Salvador (E. G. 
White, Conselhos sobre Mordomia, p. 16).”

 “Então,” disse Jackie, “os votos ou promessas 
tomados humildemente na presença de Deus, irão 
demonstrar que permitimos que o Seu Espírito 
tome o nosso coração de pedra e nos dê um 
coração criado por Ele, disposto a ‘agir guiado por 
princípios fixos,’ e cumprir a Sua vontade. Não 
prometemos que iremos fazer por nossas próprias 
forças, mas pelo Seu milagre em nós,” acrescentou 
Jackie, “uma vez que ‘Deus é quem efetua em vós 
tanto o querer como o realizar, segundo Sua boa 
vontade’ (Fil. 2:13).”

Depois de orar fervorosamente, Martha decidiu 
que não seria mais controlada pelos sentimentos, 
projetos ou simpatia nas suas dádivas, mas por 
princípios, prometendo dar uma porcentagem 
regular e sistemática da sua renda como oferta.

APELO: “Fazei votos e pagai-os ao Senhor, vosso 
Deus; tragam presentes todos os que O rodeiam, 
Àquele que deve ser temido (Sal. 76:11).”

ORAÇÃO: Senhor, por favor aceita os votos que 
tomamos em Tua presença hoje!

4 de abril de 2020

PORQUÊ QUE OS VOTOS SÃO IMPORTANTES
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A Christian Record Services for the Blind  cele-
brou o seu 120º aniversário há dois anos. Teve 
início em 1898, quando Austin Wilson, um jovem 
de 26 anos cego, apresentou a sua ideia à Con-
ferência Geral, para produzir a revista Christian 
Record Braille. Felizmente, muitos entenderam a 
sua visão e se voluntariaram, doaram e trabalha-
ram com Austin Wilson para continuar a missão 
vital deste ministério sem fins lucrativos.

O Ministério Nacional da Saúde dos EUA calcula 
que haverão cerca de 4 milhões de indivíduos 
cegos até 2050 e a Lancet Global Health prevê 
que os casos irão aumentar para 115 milhões 
mundialmente. Estes números avultados são 
difíceis de compreender.

Depois de receber e ler “Death Defeated,” (Morte 
Vencida), um livro publicado recentemente em 
braile pela Christian Record, Marilyn, membro da 
Christian Record há mais de 30 anos, telefonou 
e disse, “Obrigada.” Com uma voz chorosa, ela 
explicou quanto o livro significava para ela, que 
estava a passar um momento difícil com a perda 
do seu esposo.

A oferta especial de hoje irá apoiar o ministério da 
Christian Record para pessoas cegas.

 

De uma forma, você está a manter viva a visão 
de Austin Wilson. Está a partilhar o evangelho de 
Cristo com pessoas—como Marilyn—que precisam 
das Suas palavras de conforto e esperança traduz-
idas para braile, letra gigante ou áudio.

Sejamos agradecidos pelos nossos olhos e feche-
mo-los enquanto leio: “Porquanto o Senhor mes-
mo, dada a Sua palavra de ordem, ouvida a voz do 
arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá 
dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão 
primeiro; depois, nós, os vivo, os que ficarmos, 
seremos arrebatados juntamente com eles, entre 
nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e, 
assim estaremos para sempre com o Senhor” (1 
Tess. 4:16).

APELO: Todos nós estaremos com o Senhor para 
sempre. Marilyn irá rever o seu esposo. Iremos 
rever nossos familiares e amigos. Teremos até 
oportunidade de ver Austin Wilson e agrade-
cer-lhe pessoalmente pela visão para a Christian 
Record. Ámen.

ORAÇÃO: Querido Senhor, por favor abençoa a 
Christian Record Ministries, e faz de cada um de 
nós uma bênção viva para esta organização.

Enviado por Patricia Maxwell para a Christian Records.

11 de abril de 2020

A VISÃO DE MARILYN
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Martha, uma nova crente, compreende que os 
dízimos e as ofertas não devem ser controlados 
por emoções, impulsos, projetos ou simpatia 
humana, mas devem ser prometidos de um 
princípio fixo, tão frequentemente como a sua 
renda (bênção de Deus). Ela sabe que no plano 
de Deus, tanto os dízimos como as ofertas são 
indispensáveis para preparar o mundo para a 
Sua segunda vinda. Ela também sabe que Deus 
estipulou o dízimo como sendo 10% da sua renda. 
“Mas como é que vou prometer as ofertas?” ela 
perguntou a Jackie, a sua instrutora Bíblica.

Jackie disse-lhe que Paulo estabeleceu o Princípio 
do Propósito, sugerindo que devemos propor 
em nossos corações o que vamos dar (2 Cor. 
9:7). “Alguns prometem um valor fixo a ser dado 
regularmente,” disse Jackie, “mas há um problema 
neste caso: como cumprir a promessa se não há 
renda ou se a pessoa perde o emprego? Por outro 
lado, se a renda é variável, ou se aumenta, um 
valor fixo pode não expressar a gratidão de forma 
adequada.”

“Outro princípio,” explicou Jackie, “é o Princípio 
da Proporção. A Bíblia sugere que devemos dar 
ofertas segundo a bênção (Deut. 16:17), ou de 
acordo com a prosperidade (1 Cor. 16:2)–que se 
torna mais fácil se dermos uma proporção (%) da 

bênção. Neste sistema justo de ofertas com base 
em porcentagem, os que ganham mais dão mais; 
os que ganham menos dão menos; e os que não 
ganham nada, não dão nada e são considerados 
verdadeiramente fiéis!”

Jackie disse depois à Martha que, segundo Ellen 
G. White, “Foi pelo próprio Senhor Jesus Cristo, 
que deu Sua vida pela vida do mundo, que foi ide-
ado o plano do dar sistemático.” Ela diz também 
que, se este plano for adotado, “não dependeria a 
causa… [de Deus] da beneficência da incerteza de 
dádivas resultantes de impulso, e que variam se-
gundo os mutáveis sentimentos do homem” (E. G. 
White, Conselhos sobre Mordomia, pp. 39, 123).

“Você pode, em oração, prometer dar uma 
porcentagem da sua renda como oferta regular,” 
disse Jackie, “tão frequente quanto as bênçãos de 
Deus.”

APELO: Deus chama-nos a darmos ofertas regu-
lares (sempre que Ele nos abençoa) e sistemáticas 
(proporcionais), como resposta às Suas bênçãos!

ORAÇÃO: Senhor, por favor aceita a oferta do 
nosso coração hoje! Ámen!

18 de abril de 2020

DOIS PRINCÍPIOS DE DOAR
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As dívidas acabavam com o meu salário. Eu era o 
culpado.

O meu salário diminuiu significativamente quando 
mudei de emprego, mas os meus hábitos de 
gastar continuaram os mesmos. Como resultado, 
fiquei ainda mais enterrado em dívidas.

Depois de devolver o dízimo, quase não tinha 
dinheiro para pagar as contas.

Sentia-me muito mal. Antes de mudar de em-
prego, eu dava 10 porcento do meu salário de 
dízimo; 10 porcento de ofertas; e 10 porcento 
para ações de caridade. Agora devolvia apenas 
o dízimo e demoraria ainda pelo menos quatro 
anos para estar livre de dívidas. Não querendo 
esperar tanto tempo, pensei sobre Malaquias 3, 
onde Deus nos desafia a prová-lO com os nossos 
dízimos e ofertas.

Respirando fundo, decidi começar a dar 10 
porcento do meu salário bruto como oferta 
missionária, para além do dízimo, esperando 
encontrar algum trabalho extra para recuperar o 
dinheiro da oferta. Mas mesmo sem trabalho, dez 
meses depois de ter começado a dar as ofertas, eu 
estava livre de dívidas! 

É difícil explicar o que aconteceu. Esta é a 
matemática de Deus, uma vez que Ele não me 
deu dinheiro a mais; em vez disso, ele tornou a 
minha vida mais econômica. Pouco tempo depois 
de começar a dar ofertas, tive que comprar um 
bilhete de avião para visitar o meu pai que estava 
doente. O bilhete da viagem completa, compra-
do no último minuto, custou apenas $110, um 
desconto substancial do preço normal de $250. 
Depois disso, um amigo ofereceu-se para me levar 
ao aeroporto, poupando o custo do Uber. Depois, 
alguns amigos convidaram-me a ficar no seu quar-
to de visitas, de graça. A lista não acaba.

APELO: “Eu creio,” diz Andrew, “Deus abençoa 
aqueles que Lhe dão com mais do que podemos 
pedir ou imaginar!”

ORAÇÃO: Pai celestial! Por favor aumenta a nossa 
fé, para ousarmos provar e ver que o Senhor é 
bom (Sal. 34:8)!

(Adaptado do texto de Andrew Mac- Chesney, 
editor da Adventist Mission; ele trabalha na Con-
ferência Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia).

25 de abril de 2020

FIQUEI LIVRE DE DÍVIDAS!
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Faminto há muitos dias, Pavel orou, “Senhor, por 
favor perdoa-me por usar os Teus dízimos em 
tempo de necessidade. Mas se me ajudares a 
devolvê-los, eu prometo que nunca mais vou usar 
os Teus recursos para meu benefício, ainda que 
eu morra.”

A viver como estudante casado na Romênia da era 
comunista e sem salário, Pavel decidiu algum tem-
po antes usar o dízimo de 40 lei (moeda romena) 
que tinha separado, para comprar alimentos para 
a sua família. Ele e Dana, sua esposa, estavam fa-
mintos e as latas que recolhiam para vender quase 
não davam para comprar o leite do seu filho. 
Ele pegou o dinheiro planejando devolver o que 
tinha “tomado emprestado” do Senhor logo que 
possível, esperando que Deus “compreendesse.” 
Mas depois o seu pai faleceu e a situação piorou, 
porque deixou de receber o estipêndio que vinha 
do seu pai!

Chegando a casa da faculdade naquele dia, Pavel 
encontrou uma carta com 50 lei. Ele resistiu à 
tentação de usar o dinheiro; em vez disso, ele 
enviou imediatamente ao tesoureiro da igreja os 
40 lei que devia a Deus, mais 5 lei de dízimo do 
presente que recebera.

Com os 5 lei restantes, ele e Dana compraram 
algum pão e iogurte. “Tudo bem Pavel?” per-

guntou um membro da igreja de 92 anos uns 
dias mais tarde. “Você não parece estar bem. O 
que se passa? Porque você caminha em vez de 
pegar o ônibus?” perguntou o homem. Pavel não 
conseguiu escapar às suas perguntas. O homem 
depois disse, “Bem, sou um advogado aposentado 
e tenho algum dinheiro. Orei a Deus a pergun-
tar quem poderia ajudar. Agora já sei. Daqui em 
diante, até você terminar a faculdade, irei enviar 
500 lei todos os meses para cuidar das vossas 
necessidades.” E depois acrescentou, “Mas não 
se esqueça de partilhar com outros quando for 
abençoado.”

Pavel Goia é atualmente o editor da revista 
Ministry e trabalha na Conferência Geral em Silver 
Spring, Maryland, EUA.

APELO: Aproveitemos as crises para fortalecermos 
a nossa confiança no Senhor, aprendendo sobre o 
Seu poder para salvar!

ORAÇÃO: Querido Senhor, ajuda-nos a confiar  
que és o Provedor. Por favor, ajuda-nos a exercitar 
esta confiança ao devolvermos aquilo que Te 
pertence com um coração agradecido!

Podem ser lidos mais detalhes desta história no livro, 
One Miracle After the Another por Gregg Budd, pp 115-
118 (Review and Herald).

2 de maio de 2020

MORRENDO DE FOME
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“Depois do furação, eu não queria voltar para 
casa.” Estas foram as palavras de Glorimar, que 
perdeu a sua casa e esperança depois da tem-
pestade assoladora.

A sua doação para a Oferta de Auxílio a Calami-
dades e Fome hoje irá ajudar pessoas como 
Glorimar e sua família em países ao redor do 
mundo através da ADRA, a Agência Adventista de 
Desenvolvimento e Recursos Assistenciais.

A trabalhar em mais de 130 países, a ADRA é o 
braço humanitário da Igreja Adventista do Sétimo 
Dia. Através do seu apoio, esta agência proporcio-
na justiça, compaixão e amor aos que necessi-
tam, através do desenvolvimento comunitário 
e resposta a calamidades. No ano passado, os 
apoiantes da ADRA responderam a 104 emergên-
cias globais e parte da oferta de hoje irá percorrer 
o mundo para alcançar ainda mais pessoas quan-
do mais estas precisarem.

 

APELO: Hoje pode fazer mais do que partilhar 
os seus dólares. Pode honrar a Deus ao partil-
har sobrevivência, proteção e esperança. O seu 
envolvimento é vital. A sua generosidade pode ser 
usada por Deus para encher estômagos vazios e 
levar conforto àqueles que perderam tudo.

ORAÇÃO: Querido Senhor, elevamos a Ti a oferta 
de hoje. Ajude-nos a alcançar os famintos, os que 
sofrem e os que passam por crises. Faça o Seu 
poder conhecido através das nossas humildes 
contribuições e leve esperança e promessa aos 
que mais precisam hoje.

Enviado pela ADRA para Calamidades e Auxílio

9 de maio de 2020

AS MÃOS DE DEUS
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Embora a maioria de todos os que casam têm 
intenção de permanecer no relacionamento, 
cerca de metade dos casais nos países ocidentais 
perdem o seu amor e acabam no divórcio. As es-
tatísticas mostram que uma proporção  semelhan-
te de Adventistas também perde o seu amor por 
Deus e abandonam a igreja, arriscando a sua vida 
eterna. A pergunta é, como é que posso evitar que 
isto aconteça?

“Ama ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, 
alma, forças e entendimento” foi a resposta de 
Cristo (Lucas 10:27). Da mesma forma que uma 
conexão emocional entre duas pessoas cresce à 
medida que estas passam tempo juntas, num rel-
acionamento de confiança, a ligação emocional a 
Deus será desenvolvida como resultado do tempo 
que é passado diariamente em atividades como 
oração, leitura e reflexão na Bíblia, estudando as 
lições da Escola Sabatina, iniciando e encerrando 
o Sábado com o culto.

Mas Jesus, estabeleceu ainda outro princípio im-
portante para o desenvolvimento da afeição para 
com Deus: “Onde está o teu tesouro, aí estará 
também o teu coração” (Mat. 6:21. Se os meus 
recursos, que são portadores de afeições, forem 
investidos na terra, sujeitos à ação dos

ladrões, ferrugem, etc., então as minhas afeições 
também estarão lá. Mas se o meu tesouro for 
investido no céu, ao ajudar os pobres e apoiar 
a obra de Deus, devolvendo o dízimo e dando a 
minha Promessa, então as minhas afeições tam-
bém estarão lá e o meu tesouro estará protegido 
para sempre. 

É sugerida uma ligação entre dar e o apego 
emocional num estudo realizado com 1,054,367 
membros que abandonaram a igreja entre 2015-
2017 em uma divisão. Cerca de 90 porcento des-
tas pessoas não devolveram os dízimos ou deram 
ofertas no mínimo três anos antes de se afastar-
em. Esta ligação entre dar para a causa de Deus e 
o apego emocional a Ele também é enfatizado por 
Ellen G. White. Ela afirma que “A cada depósito 
feito [na tesouraria de Deus], tornar-se-ão [os do-
adores] mais ligados à causa da verdade presente” 
(Conselhos sobre Mordomia, p. 45).

APELO: Fortaleçamos a nossa conexão com Deus 
hoje, ao adorá-lO também com os nossos dízimos 
e ofertas!

ORAÇÃO: Pai Celestial, por favor aceita a nossa 
adoração hoje, em nome de Jesus, ámen!  

16 de maio de 2020

UMA CONEXÃO FORTE
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Pode Deus ser subornado pelos nossos dízimos 
e Promessa (ofertas regulares e sistemáticas), 
oferecendo sempre proteção especial, bênçãos 
e respondendo às orações daqueles que Lhe dão 
ofertas fielmente?

Embora a Bíblia ensine que a infidelidade a Deus 
nos dízimos e ofertas traz uma maldição (Mal. 
3:8-10), também é evidente que Ele não pode 
abençoar aqueles que dão enquanto ignoram 
outros aspetos conhecidos da Sua vontade. “Se 
eu no coração contemplava a vaidade [qualquer 
iniquidade], o Senhor não me teria ouvido” (Sal. 
66:18), disse Davi. Salomão diz também que “o 
que desvia os ouvidos de ouvir a lei [em todos os 
seus pontos], até a sua oração será abominável” 
(Prov. 28:9). Deus não se comove com exercícios 
religiosos, incluindo a devolução do dízimo e 
entrega da Promessa, enquanto o doador tem 
um coração orgulhoso ou infringe teimosamente 
qualquer outro aspeto da Sua vontade (Isa. 1:11-
15). Mas como a Bíblia diz que “todos pecaram” 
(Rom. 3:23) e merecem a morte (Rom. 6:23), como 
é que as ofertas e dízimos de um pecador podem 
ser aceites por Deus?

A resposta é que Cristo morreu em expiação 
pelos nossos pecados (Rom. 6:23); é àqueles que 
confessam os seus pecados, reconhecendo

que não podem mudar a si próprios (Jer. 13:23), 
“Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados 
e nos purificar de toda injustiça” (1 João 1:9). 
A purificação é uma obra do Espírito Santo que 
transforma o coração (Eze. 36:26), e deve ante-
ceder qualquer ato de adoração. É tão importante 
quanto o perdão, porque sem perdão o pecador 
continuaria a pecar vez após vez. A purificação é 
tão crítica que no livro de Malaquias é dito que 
somente depois dessa experiência a “oferta de 
Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor” 
(Mal. 3:2-4). Deus aceita os dízimos e ofertas 
apenas daqueles que aceitam a morte de Jesus 
em seu lugar, confessam os seus pecados e não 
deixam de pedir que o Espírito Santo transforme 
os seus corações.

APELO: Ao devolver o seu dízimo e dar a sua 
Promessa hoje, tire tempo para confessar os seus 
pecados e pedir um coração novo e purificado. É 
somente quando confessamos os nossos pecados, 
colocando-os sobre Aquele que os carregou, que 
as nossas ofertas poderão ser agradáveis e aceites 
por Ele.

ORAÇÃO: Senhor, ao trazermos os nossos dízimos 
e ofertas, por favor aceita a oferta do nosso 
coração. Toma-o, purifica-o e cura a sua infideli-
dade!

23 de maio de 2020

QUANDO AS OFERTAS SÃO ACEITES
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Os rituais, tal como casamento, graduações 
ou funerais, são cerimônias que nos ajudam a 
compreender e assimilar momentos significati-
vos ou mudanças na vida. Semelhantemente, as 
dedicações de crianças, batismos, culto familiar e a 
adoração pública ao Sábado são práticas impor-
tantes para aqueles que desejam crescer espiritual-
mente.

O Senhor determinou que o Sábado deveria ser 
um ritual semanal coletivo, uma Santa Convocação 
(Lev. 23:3, Miqra do hebreu), que significa reunião 
ou assembleia. Indica que Ele espera que nos 
reunamos regularmente para adorá-lO cada Sába-
do. Ellen G. White diz que “O encontro coletivo 
com Cristo [no Sábado] fortalece a alma para os 
embates e provações da vida” (Testemunhos para 
a Igreja, vol. 6, p. 322). Salientando a importância 
da adoração pública, não virtual nos últimos dias, 
nós somos admoestados a não “deixar de congre-
gar-nos, como é costume de alguns” (Heb. 10:25).

E o que fazer quando adoramos juntos no Sábado? 
Fazemos essencialmente quatro coisas: (1) traze-
mos os nossos dízimos e ofertas, agradecendo a 
Deus como nosso Provedor; (2) oramos, falamos 
com Ele; (3) estudamos a Sua palavra, ouvindo o 
que Ele nos diz; e (4) cantamos, em louvor a Deus.

A oferta, o primeiro elemento estabelecido por 
Deus para adoração pública imediatamente depois 
da queda, continua a ser essencial na liturgia, 
uma vez que aponta para Cristo, não só como o 
Provedor mas também como a Oferta de Deus ao 
mundo.

Embora todo o dízimo e a maior parte das ofertas 
possa ser dado eletronicamente, ainda é impor-
tante que cada membro da família aprenda a adorar 
a Deus como seu Criador, Provedor e Redentor, ao 
trazer ofertas em cada reunião pública onde estas 
são recolhidas. Em vez de considerá-los apenas 
uma formalidade, ou até mesmo uma “contribuição” 
para os projetos e ministérios da igreja, os dízimos 
e ofertas devem ser vistos como uma forma de 
adoração a Deus, fortalecendo o nosso amor e 
desenvolvendo a nossa confiança nEle.

APELO: Depois de deixar a sua oferta no prato, 
incline a sua cabeça e agradeça a Deus por suprir 
todas as suas necessidades. Peça-Lhe que aumente 
a sua fé, para poder reconhecer o Seu cuidado cada 
vez que receber a sua renda.

ORAÇÃO: Pai Celestial, por favor aceita os dízimos 
e ofertas que trazemos hoje, como prova do nosso 
desejo de Te servir e adorar! Ámen!

30 de maio de 2020

UM RITUAL IMPORTANTE 
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Prometer algo ao Senhor quando a pessoa está 
sob a influência da convicção do Espírito Santo, é 
algo que a pode proteger contra a instabilidade do 
coração natural e enganoso (Jer. 17:9).

Guardar o Sábado, permanecer casado com 
o mesmo cônjuge a vida toda, ter uma dieta 
saudável, devolver o dízimo e dar a Promessa 
(ofertas regulares e sistemáticas baseadas em por-
centagem), ou até mesmo ajudar os necessitados, 
irá raramente acontecer natural ou espontanea-
mente, porque a tendência natural do coração hu-
mano é buscar os seus próprios interesses e não a 
vontade de Deus ou o bem-estar dos outros.

É por isso que os votos, quando feitos sob a 
influência de Deus em obediência à Sua palavra, 
irão ajudar a nos unirmos a Ele, livrando-nos de 
vacilar durante momentos de crise. Os que, por 
exemplo, nunca se comprometem a levantar 
um pouco mais cedo todas as manhãs, não irão 
provavelmente desenvolver o hábito de comungar 
com Ele antes de qualquer outra atividade (Mat. 
6:33). Aqueles que nunca prometem guardar o 
Sábado ou casar com alguém com quem tenham 
um relacionamento

especial, podem ser mais propícios a mudar de 
ideia se as condições mudarem. Os que nunca 
dizem ao Senhor, como Jacó, que pela Sua graça 
e com a Sua ajuda devolverão o dízimo de tudo 
(Gên. 28:22) e entregarão ofertas regulares e 
sistemáticas, independentemente do que aconte-
cer, podem correr um risco maior de não fazerem 
a vontade de Deus nesta questão.

Resumindo, a ausência de uma decisão firme e 
definitiva, a falta de uma promessa sobre um 
aspeto importante da vida Cristã, como revelada 
na palavra de Deus, pode aumentar a tentação 
de não seguirmos a Sua orientação incondicional-
mente, podendo levar-nos a vacilar e a seguirmos 
Jesus de longe.

APELO: Considerando os aspetos mencionados 
acima, você sente necessidade de crescimento em 
sua própria vida? Estou eu disposto a renunciar a 
tudo para servi-lO, fazendo a Sua vontade em vez 
dos desejos do meu coração?

ORAÇÃO: Senhor, por favor renova os nossos 
corações hoje e dá-nos a resolução de perman-
ecermos em terra santa, mais perto de Ti, onde as 
águas tempestuosas não nos podem alcançar!

6 de junho de 2020

A IMPORTÂNCIA DOS VOTOS
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O ato de dizimar é um indicador importante da 
vida espiritual. Depois de estudar as práticas de 
dizimar em cinco conferências Adventistas em 
cinco continentes, Rob McIver, um pesquisador 
australiano, concluiu que o ato de devolver o 
dízimo está relacionado com outras práticas do 
pacote espiritual Adventista: (1) estudo diário da 
Bíblia, (2) tempo diário para oração, (3) culto do 
início e encerramento do Sábado, (4) estudo regu-
lar da lição da Escola Sabatina, e (5) frequência da 
classe da Escola Sabatina.

Parece ser evidente que todas estas práticas, 
incluindo a devolução do dízimo, trabalhem 
juntamente para aumentar a confiança em Deus e 
fortalecer o relacionamento com Ele. A ausência 
de qualquer destas práticas pode afetar as outras, 
podendo indicar que o desligamento espiritual 
perigoso está relacionado com o processo, colo-
cando a pessoa em risco de fracasso espiritual e 
por fim a apostasia.

Um dos primeiros sinais típicos da pessoa 
começar a perder a confiança em Deus é quando 
esta deixa de devolver o dízimo. Esta pode pensar: 
se não há um Deus no céu, se a Bíblia não é fiável, 
ou se Deus é fraco, incapaz de cumprir as Suas 
promessas e cuidar de mim, eu preciso cuidar de 

mim próprio(a). Então porquê que devo dar mais 
dinheiro a “outros”? Mas, para muitos Adventistas, 
a devolução do dízimo é uma prática que os faz 
lembrar frequentemente que há um Deus no céu, 
que a Sua palavra ainda é válida e que a sua renda 
não deve ser tida como garantida, mas deve ser 
antes considerada como parte das bênçãos de 
Deus. É uma lembrança regular de que Ele tem 
domínio sobre todos os eventos da vida, que Ele 
é o Criador, o Provedor e o Redentor, e que Ele 
é capaz de fazer muito mais do que pedimos ou 
imaginamos.

APELO: Já pensou que a forma como dizima pode 
ser uma reflexão da sua conexão com Deus e a 
sua crença em Sua Palavra? Ele convida-nos hoje 
a confiar nEle, ao devolvermos o dízimo de tudo 
o que Ele nos concede. “Oh! Provai e vede que 
o Senhor é bom; bem-aventurado o homem que 
nEle se refugia” (Sal. 34:8).

ORAÇÃO: Querido Senhor, ajuda-nos a confiarmos 
mais e mais em Ti e acreditar que o nosso susten-
to e provisão vêm de Ti e não do nosso dinheiro! 
Abençoa os dízimos e ofertas que trazemos hoje! 
Ámen!

13 de junho de 2020

O SIGNIFICADO DE DIZIMAR
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“O que quis dizer o pastor quando ele falou sobre 
a ‘Promessa’ e ‘Prometedores’?” perguntou Mar-
tha à Jackie quando saiam da igreja. “Bem, Pro-
metedores são aquelas pessoas que se compro-
metem a confiar no Senhor ao devolverem outra 
porcentagem da sua renda para além do dízimo, 
acreditando que Ele é a fonte de todas as bênçãos 
e é capaz de suprir todas as suas necessidades,” 
explicou Jackie.

“Mas o dízimo não é suficiente?” perguntou 
Martha. “Segundo Malaquias 3:8-10,” respondeu 
Jackie, “ambos são igualmente requeridos por 
Deus e a falta de um destes significa um ato de 
desonestidade contra Ele,” acrescentou.

“Mas qual é a diferença entre eles?” indagou 
Martha. “Um deles,” disse Jackie, “é que, enquanto 
Deus especificou uma porcentagem específica 
para o dízimo (10 porcento), Ele deixa a nosso 
critério individual decidir a porcentagem a ser 
dada como Promessa,” afirmou Jackie. “Outra 
diferença é que, enquanto o dízimo deve ser 
usado exclusivamente para suportar o ministério 
autorizado [ver Núm. 18:21, 24], as ofertas 

 

podem cobrir um número maior de outras neces-
sidades para levar o evangelho a todo o mundo,” 
acrescentou.

“Sinto que Deus me está chamando para tomar 
um passo de fé, a tornar-me também Promet-
edora,” disse Martha. “Irá ajudar-me a ser mais 
consistente, dando ofertas com a regularidade 
com que recebo as bênção de Deus e não segun-
do o meu coração ou boa vontade, projetos, ou 
chamados especiais, mas todas as vezes que Ele 
me abençoa!” disse ela.

APELO: Já considerou tornar-se Prometedor(a), 
partilhando uma proporção das bênçãos de Deus 
com a frequência que é abençoado(a)? Já decidiu 
que porcentagem da sua renda o Espírito Santo 
está a sugerir que comece a dar como Promessa?

ORAÇÃO: Pai Celestial, ajuda-nos a confiarmos em 
Ti como Provedor e Mantenedor e a reconhecer-
mos as Tuas bênçãos ao devolvermos o dízimo 
e darmos a “Promessa,” um oferta baseada em 
porcentagem da nossa renda. Ámen!

20 de junho de 2020

O QUE É A PROMESSA?
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Como é que ajudamos as crianças e jovens a 
desenvolverem a administração sábia dos seus re-
cursos, e a convidarem Deus para estar envolvido 
na sua vida financeira enquanto são ainda jovens? 
Ellen G. White sugere que (1) os pais e profes-
sores devem fazer o estudo dos números algo 
prático muito cedo na vida das crianças; (2) as 
crianças devem aprender através da prática como 
usar corretamente o dinheiro, “quer seja suprido 
por seus pais, quer seja ganho por eles mes-
mos”; “aprendam os moços e moças a escolher e 
comprar a sua própria roupa, seus livros e outras 
coisas necessárias; e [3] “fazendo um registro das 
suas despesas aprenderão, como não o fariam 
de qualquer outra maneira, o valor e o uso do 
dinheiro” (ver Educação, p. 239).

Esta prática, se “devidamente orientada,” diz a 
mensageira de Deus, “acoroçoará hábitos de 
liberalidade” e “auxiliará o jovem a aprender a dar, 
não por um mero impulso do momento, ao serem 
suscitados os seus sentimentos, mas a dar regular 
e sistematicamente” (Ibid.), como Deus lhes dá 
a eles. Na realidade, devolver o dízimo e dar a 
Promessa é um exercício importante que liga as 
crianças e jovens a Deus cada vez que recebem 
algo dEle. Deus é então  lembrado por eles como 
a fonte de cada bênção.

Estão seus filhos aprendendo a lidar com o din-
heiro de forma prática? São instruídos a manter 
conta das suas despesas? Estão aprendendo a viv-
er uma vida simples a fim de poderem economizar 
e ajudar os necessitados? Estão sendo ensinados 
a colocar Deus primeiro, devolvendo o dízimo 
e a Promessa, antes de pagarem qualquer outra 
despesa? Têm o seu próprio envelope de dízimo 
e são encorajados a usá-lo todas as vezes que 
recebem dinheiro?

As crianças são um tesouro de Deus emprestado 
aos pais. O senhor requer que os pais ensinem os 
seus filhos a confiar nEle e a estarem ligados a Ele, 
incluindo na sua vida financeira.

APELO: “Confia no Senhor de todo o teu coração 
e não te estribes no teu próprio entendimento. 
Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele 
endireitará as tua veredas” (Prov. 3:5, 6).

ORAÇÃO: Senhor, ajuda-nos a confiarmos em Ti 
como Provedor e Mantenedor da vida, e ensina os 
nossos filhos a terem também esta experiência! 
Ámen.

27 de junho de 2020

APRENDENDO COM A EXPERIÊNCIA
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Pavel Goia, editor da revista Ministry, conta que 
certo dia, a polícia romena  chamou o seu pai, 
também chamado Pavel, ao posto da polícia. 
“Avisámos para não construir igrejas e parar de 
trazer Bíblias para o país,” gritou o agente. O seu 
pai trazia constantemente Bíblias da antiga Ju-
goslávia para a Romênia da era comunista, escon-
dendo-as no forro duplo do piso da sua viatura.

“Agora vamos matar você,” disse o agente. Olhan-
do nos olhos do polícia, Pavel disse, “Bem, viver é 
uma oportunidade de servir. É também um privilé-
gio morrer por Cristo. A próxima pessoa que verei 
é Cristo. Para mim, a ressurreição vai acontecer 
em apenas um segundo.”

“Está louco!” exclamou o agente. “Bem,” disse 
Pavel, “para servir a Cristo, você deve ser louco, 
porque sabe, é tudo contrário à sabedoria hu-
mana. Em vez de economizar, você doa. Em vez 
de ser orgulhoso, você é humilde. É loucura, mas 
a loucura de Deus é o poder que Deus tem.” Os 
agentes abanaram as suas cabeças e o libertaram. 
“Você é louco,” afirmaram.

Ser louco para o mundo significa ser sábio para 
Deus e herdar a vida eterna! E este é o poder que 
Deus tem! O mundo não entende o que fazemos, 
mas nós fazemos pela fé em Sua Palavra! Ser fiel 
ao cônjuge; esperar até ao casamento para ter 
intimidade física; guardar o Sábado, devolver o 
dízimo e dar a Promessa—todos comportamentos 
contrários aos nossos impulsos e tendências natu-
rais—são evidências de que os nossos olhos estão 
fixos muito além da realidade deste mundo!

APELO: Sejamos loucos para Deus hoje, ao adorá-
lO com gratidão, devolvendo os nossos dízimos e 
dando as nossas ofertas!

ORAÇÃO: Querido Pai, por favor torna-nos loucos 
para o mundo e sábios para Ti! Concede-nos o 
privilégio de sermos participantes na edificação 
do Teu reino e na salvação de outros!

4 de julho de 2020

O PODER DE DEUS
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Todas as manhãs o pequeno Haroun esperava 
alegremente o Dr. Bland, o cirurgião missionário 
americano para “machucá-lo.” Ele tinha 10 anos 
e sofreu uma fratura grave da perna esquerda. O 
Dr. Bland tinha removido uma grande parte da sua 
tíbia, mas ele ainda tinha infeção. Cada manhã, 
o médico e a sua equipe removiam o curativo, 
espremiam o pus e voltavam a fazer o curativo 
com gaze molhada em lixivia. Haroun era cora-
joso; logo que o tratamento terminava, voltava o 
seu sorriso brilhante. Sempre que o Dr. Bland e 
a sua equipe médica no Hospital Adventista de 
Bere, no Chade, visitavam Haroun, eles falavam 
com ele em francês e lhe ensinavam apertos de 
mão complicados. Uma vez que Haroun estava 
sozinho no hospital, este era o ponto alto do seu 
dia. O restante do dia ele brincava com outros 
jovens pacientes ou assistia ao “filme de Jesus.”

Muitas vezes, na medicina, os médicos têm que 
causar dor para conseguirem a cura. Os pacientes, 
como este jovenzinho, devem confiar que o médi-
co quer o seu bem e que o resultado será melhor.

 

Em Mateus 19:13, as crianças aproximaram-se 
de Jesus para passar tempo em Sua presença, 
confiando que Ele os abençoaria. Confia você em 
Deus para cuidar de si? Confia nEle para levar as 
suas ofertas e abençoar aqueles que sofrem neste 
mundo?

APELO: Parte das nossas ofertas regulares e dádi-
vas hoje irão ser automaticamente enviadas para 
o fundo da Missão Mundial, apoiando o ministério 
de mais de 400 famílias missionárias. Também 
pode dar diretamente para a Missão Mundial, 
para além da sua “Promessa” (ofertas regulares e 
sistemáticas) ao escrever “Oferta para a Missão 
Mundial” no envelope do dízimo, ou visitando 
o site Giving.AdventistMission.org, clicando em 
“Meu donativo é para” e selecionando “Ofertas 
da Missão Mundial.” Agradecemos desde já a sua 
oferta generosa!

ORAÇÃO: Pai Celestial, por favor ajuda-nos a ser 
generosos como Tu és! Leva-nos para mais perto 
de Ti ao participarmos em Tua missão!

Enviado por Sylva Keshishian

11 de julho de 2020

QUANDO OS MÉDICOS MACHUCAM
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Na noite de segunda-feira, 17 de dezembro de 
2018, ocorreu o segundo maior incêndio na 
história de Manaus, uma cidade de 2.1 milhões de 
habitantes localizada no coração da floresta trop-
ical nordestina da Amazônia Brasileira. Cerca de 
600 casas em uma vizinhança muito pobre foram 
destruídas, deixando 2,500 pessoas sem abrigo 
ou bens pessoais.

Na noite do dia seguinte, as igrejas Adventistas 
locais e a ADRA já tinham servido 300 refeições 
e doado 500 cestas básicas, roupas, roupas de 
cama, calçado e outros artigos necessários àque-
les que perderam quase tudo.

Enquanto muitos residentes estavam nas filas 
para receber ajuda da igreja ou do governo para as 
suas necessidades básicas, um vendedor haitiano 
de picolés emocionou as equipes de ajuda, disse 
Fernando Anversa Borges, um dos trabalhadores 
da ADRA. Apesar da maioria dos haitianos a morar 
no Brasil lutem pela sobrevivência como refugia-
dos depois do terremoto que assolou o seu país 
em 2010, este homem decidiu fazer um sacrifício. 
Caminhando pela fila dos sobreviventes, ele deu 
todos os picolés que estavam em sua caixa,

que era a sua única fonte de renda—um pequeno 
ato de grande importância. Como representante 
moderno da viúva pobre, este homem foi movido 
a ajudar outros, dando tudo o que Deus tinha 
colocado em suas mãos.

APELO: Independentemente de vivermos em 
pobreza ou fartura, é necessário perdermos algo 
antes de podermos simpatizar com aqueles que 
sofrem? Ou permitimos antes que o Espírito Santo 
mude o nosso coração, concedendo-nos empatia 
e amor verdadeiro? Estamos prontos para imitar 
Cristo, sacrificando tudo, até mesmo a nossa vida, 
para redenção e bem estar dos outros?

É claro que os dízimos e ofertas não representam 
todos os picolés na nossa caixa! Mas são um sinal 
do nosso desejo de ajudar os outros, levando 
alimento espiritual àqueles que foram assolados 
pelo fogo do pecado! Ao nos unirmos a Ele nesta 
obra sagrada, podemos ter a certeza que Ele 
proverá (Prov. 3:9, 10). Não há nada a temer!

ORAÇÃO: Querido Senhor, faz de nós instrumen-
tos da Tua graça e amor, usando aquilo que nos 
deste para levar o alimento espiritual àqueles que 
precisam de conhecer-Te através de nós!

18 de julho de 2020

PICOLÉ NO FOGO
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Tornar-me Cristão significa que eu agora (1) aceito 
o fato de que sou pecador, (2) aceito a morte 
de Cristo em meu lugar para perdão dos meus 
pecados, (3) desejo receber um novo coração, e (4) 
aceito a soberania de Cristo em minha vida. É uma 
escolha radical que afetará todas as áreas da minha 
vida!

Os meus próprios critérios ou perceções não são 
mais o parâmetro das decisões a tomar, porque eu 
sei que “enganoso é o coração, mais do que todas 
as coisas, e desesperadamente corrupto” (Jer. 17:9). 
Em vez disto, eu agora aceito a soberania de Jesus, 
submetendo a minha vida à Sua palavra. Não é pos-
sível ter Jesus enquanto rejeitamos a Sua Palavra, 
porque Ele e a Sua Palavra são inseparáveis!

Esta submissão foi o que o sábio Salomão indicou 
no seu apelo: “Confia no Senhor de todo o teu 
coração e não te estribes no teu próprio entendi-
mento. Reconhece-O em todos os teus caminhos, e 
Ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos 
teus próprios olhos; teme ao Senhor aparta-te do 
mal; será isto saúde para o teu corpo e refrigério, 
para os teus ossos” (Prov. 3:5-8).

Salomão usa então a vida financeira para sugerir 
uma forma de podermos exercitar a nossa sub-
missão a Jesus e à Sua Palavra: “Honra ao Senhor 
com os teus bens e com as primícias de toda a tua 

renda e se encherão fartamente os teus celeiros, e 
transbordarão de vinho os teus lagares” (Prov. 3:9, 
10). Existem promessas ligadas à devolução dos 
dízimos e doação de ofertas regularmente, como 
primícias de toda a renda. Honrar ao Senhor com 
as primícias significa que damos o nosso melhor 
a Deus primeiro, antes de cuidarmos de qualquer 
outra despesa.

Por outro lado, um dos primeiros sinais da nossa 
relutância em nos submeter-mos a Jesus e à Sua 
Palavra é a falta de inclinação para devolvermos 
o dízimo e darmos ofertas de toda a nossa renda 
antes de qualquer outro gasto. A submissão limit-
ada gera bênçãos limitadas, enquanto a submissão 
ilimitada traz bênçãos transbordantes.

APELO: Enquanto trazemos humildemente os 
nossos dízimos e ofertas ao Senhor hoje, como 
primícias da nossa renda, peçamos que Ele nos 
conceda um coração submisso e nos ajude a estar-
mos dispostos a dizer, “‘Fala, Senhor, porque o teu 
servo ouve’” (1 Sam. 3:9).

ORAÇÃO: Querido Senhor! Por favor fala-nos hoje 
e transforma o nosso coração, fazendo-nos dispos-
tos a nos submetermos à Tua orientação e poder. 
Por favor cumpre as Tuas promessas de bênçãos 
transbordantes, segundo a Tua grande generosi-
dade. Ámen.

25 de julho de 2020

UMA ESCOLHA RADICAL
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“Eu nunca uso o envelope quando devolvo o meu 
dízimo,” disse Jennifer (não o seu nove verda-
deiro) ao pastor que lhe dava estudos Bíblicos. 
Ela era estudante na Universidade John Hopkins, 
na área de Washington D.C., e o pastor tentava 
explicar-lhe a importância do envelope. Jennifer 
respondeu que a sua anonimidade impedia a 
tentação de mostrar-se como generosa, perdendo 
assim as bênçãos de Deus.

“Você está certa ao tentar evitar mostrar-se,” disse 
o pastor, “mas pelo menos duas coisas podem 
acontecer se devolver o seu dízimo anonima-
mente e sem envelope,” disse ele.

“Primeiro, será impossível a igreja passar um 
recibo,” explicou, acrescentando que a Igreja 
Adventista opera um sistema de auditoria mundial 
e confiável, onde os recibos são uma parte muito 
importante da transparência da igreja. “Todos os 
que lidam com os fundos da igreja são auditados 
regularmente por pessoas de fora da sua própria 
organização,” disse ele. “Mas se não esperar o 
recibo, que é seu direito, como é que os auditores 
podem verificar se os fundos dos dízimos estão 
a ser geridos da forma pretendida?” perguntou o 
pastor.

 

“Outra coisa,” acrescentou, “você sabe que o 
valor que dá só pode ser considerado dízimo se 
for 10 porcento da sua renda e aplicado segundo 
a Sua instrução—exclusivamente para apoio do 
ministério aprovado [ver Núm. 18:21, 24].

Mas se não estipular no envelope que este é o 
dízimo de Deus, o(a) tesoureiro(a) da igreja poderá 
registrá-lo de forma diferente, dando-lhe outro 
destino. Então deixaria de ser dízimo!” afirmou.

Assim, há dois aspetos muito importantes ao doar: 
primeiro, deve escrever o seu nome no envelope, 
podendo assim receber o recibo; e segundo, deve 
identificar o dízimo de Deus ou ofertas no enve-
lope, garantindo que os fundos cheguem ao seu 
fim correto, conforme estabelecido pelo Senhor—
um Deus de ordem e verdade!

APELO: Ao adorarmos o Senhor com os nossos 
dízimos e ofertas hoje, asseguremos estar a ajudar 
a igreja a ser responsável e transparente, imitando 
o Senhor, um Deus fiel e verdadeiro!

ORAÇÃO: Senhor, por favor aceita o que trazemos 
para Te adorar hoje! Ámen.

1 de agosto de 2020

EU NUNCA USO O ENVELOPE!
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Herbert Boger era pastor de um distrito em Cano-
as, Brasil, quando Beth, sua esposa ficou grávida. 
Durante o terceiro mês de gravidez, o casal foi 
visitado pelo pastor da sua conferência, que lhes 
leu alguns textos do livro de Ellen G. White, Orien-
tação da Criança.

Entre outras coisas, ele sugeriu que levassem uma 
Oferta de Gratidão quando dedicassem a criança 
alguns meses mais tarde. E assim, eles prepararam 
um envelope com uma oferta para a ocasião.

Mas a vida tornou-se muito difícil! Para além de 
sofrer anemia grave durante o sétimo mês da 
gravidez, a parte superior do saco uterino de Beth 
rompeu e o líquido amniótico vazou. Ela foi levada 
para o hospital e avisada a ter descanso total até 
ao nascimento do bebê. Mas depois contraiu uma 
infeção, que continuou a piorar a tal ponto que o 
médico lhe disse que, se ele não estivesse ciente 
da peculiaridade , os exames, por si só, sugeririam 
leucemia terminal.

A situação de Beth era muito perigosa e em sua 
tristeza, ela e Herbert consideraram o que fazer 
com a oferta no envelope se o seu bebê não sobre-
vivesse. O casal passou muito tempo em oração; 
os pastores presentes em um conselho ministerial 
na altura também se juntaram a eles em oração, 
interrompendo a sua reunião para orarem juntos 
durante uma hora por eles. Mais tarde no mesmo 
dia, Beth fez exames adicionais, que mostraram 

que a sua infeção tinha sido controlada. Então os 
médicos marcaram e realizaram uma cesariana.

Herbert e Beth sabem que o nascimento do seu 
filho,

William, a 12 de março de 2005, foi um milagre. 
A mãe e o bebê ficaram no hospital durante duas 
semanas até passar a infeção de Beth. Enquanto 
estava no hospital, o mesmo pastor visitou Beth 
novamente e assegurou-lhe que o anjo do Senhor 
tinha cuidado de William desde o seu nascimento. 
Depois de Beth ir para casa, ela e Herbert* adicio-
naram ao envelope cinco vezes mais do que o valor 
original, concluindo que nenhum valor, por muito 
elevado que fosse, poderia expressar a sua gratidão 
ao Senhor!

Em frente de todos os membros da igreja, o casal 
não apenas dedicou William a Deus, mas com 
lágrimas nos olhos colocaram o envelope no cesto 
que o diácono segurava.

APELO: Agradeçamos a Deus agora e reconheça-
mos a Sua operação maravilhosa com as nossas 
ofertas!

ORAÇÃO: Deus, por favor aceita o que colocamos 
em Tuas mãos hoje!

*Herbert Boger é atualmente diretor dos Ministérios Pessoais na 
Divisão Sul-americana.

8 de agosto de 2020

EU NUNCA USO O ENVELOPE!
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“Aqui está a sua Oferta de Aniversário,” disse 
Irene ao seu filho, Marcos, 8, antes de saírem para 
a igreja naquele Sábado. “Por favor diga à sua pro-
fessora da Escola Sabatina que o seu aniversário 
foi a semana passada e não se esqueça de dar 
essa oferta, conforme faz todos os anos,” disse a 
Mãe, tocando no bolso de Marcos. Ela lembrou-o 
de quão doente ele estivera desde bebê, quão 
mau era o prognóstico, como foi dedicado por 
seus pais para servir a Deus e que, através de 
três cirurgias muito difíceis, o Senhor tinha salvo 
bondosamente a sua vida! Assim, marcos deu 
alegremente aquela oferta especial a Deus.

Anos antes, Osvaldino Bomfim, o seu pai, tinha 
deixado um pequeno negócio para se tornar col-
portor, lutando contra a sua paixão de acumular 
dinheiro. Depois de casar com Irene, ele decidiu 
estudar no Seminário Adventista em São Paulo, 
Brasil, para se tornar pastor. Porém, o seu desejo 
pela riqueza levou-o a considerar seriamente a 
proposta de um amigo para deixar o seminário 
e ser seu sócio na compra de um posto de gas-
olina. Talvez eu consiga ganhar mais dinheiro e 
participar na missão suportando financeiramente 
os missionários, ele pensou. Mas depois Marcos 
ficou muito doente!

Enquanto o seu filho, que estava às portas da 
morte, fazia uma cirurgia, Osvaldino ajoelhou-se 
numa das salas do hospital e orou: “Querido Sen-
hor, eu sei que és Dono do universo, totalmente 
capaz de fazer qualquer coisa. Se esta criança se 
juntar mais tarde às fileiras de Satanás, por favor 
permite que descanse; mas se ele Te servir, por 
favor faz um milagre!” Ele acrescentou depois: “Eu 
desisto agora do meu desejo de ficar rico. Ded-
ico-me novamente a servir-Te por toda a minha 
vida, a fazer aquilo que quiseres que eu faça e a 
ir aonde quer que me mandares. Dedico também 
esta criança a Ti e irei preparar todos os meus 
outros filhos para Te servirem!”

Depois da cura de Marcos, a Oferta de 
Aniversário tornou-se uma experiência expressiva 
da gratidão e rededicação a Deus por esta família 
que criou dois pastores, Marcos e Eduardo, e a 
esposa de um pastor, Junia.

APELO: Quem é honrado com um presente 
especial por qualquer celebração de aniversário? 
É aquele que desfruta simplesmente da vida, ou 
Aquele que criou e redimiu a vida da pessoa? 
Louve-O ao trazer os seus dízimos e ofertas hoje!

ORAÇÃO: Senhor, por favor aceita a dedicação das 
nossas vidas a Ti hoje!

15 de agosto de 2020

UM RITUAL ANUAL 
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“Quando é que devo dar ofertas? Devo dar todas 
as vezes que há um chamado na igreja?” pergun-
tou Joe ao seu amigo Carlos. “Se não tenho nada 
para dar, estou a pecar se não dou?” Joe tinha 
ainda mais perguntas. “Parece ser fácil determinar 
se sou desonesto com Deus com relação ao meu 
dízimo,” continuou ele, “mas como é que posso ter 
a certeza de que estou a fazer o que é certo com 
as minhas ofertas?”

Carlos explicou que existem duas ofertas prin-
cipais: (1) regulares ou sistemáticas—também 
chamadas de Promessa; e (2) voluntárias. “As 
ofertas voluntárias devem ser dadas somente para 
além da Promessa,” disse Carlos. “A nossa iniciativa 
básica de dar deve estar baseada não nas neces-
sidades dos outros, não nos chamados feitos na 
igreja, ou até mesmo em sentimentos ou simpatias 
pessoais. Em vez disto, devem estar baseadas na 
iniciativa de Deus de abençoar, sendo dadas como 
primícias cada vez que Deus concede uma bênção 
financeira, porque Ele é sempre o primeiro a dar” 
explicou Carlos.

Joe estava interessado e o Carlos continuou. “A 
Promessa lembra-nos que as bênçãos de Deus pre-
cedem sempre qualquer doação humana,” disse ele. 
“Só podemos devolver o dízimo e dar a Promessa 
depois de termos recebido alguma coisa dEle. É 

por isso que ambos são dados como porcentagem 
de algo que foi recebido antes.”

“Faz sentido,” disse Joe, “porque se não recebemos 
nada dEle e a renda for zero, o dízimo e a Promes-
sa serão também zero.” Carlos acenou em sinal de 
acordo.

 “Agora entendo que se não tenho renda e há um 
chamado para dar, não estou a pecar se não der,” 
disse Joe pensativo. Carlos sorriu e acrescentou: 
“Por outro lado, quando não devolvemos o dízimo 
ou damos a Promessa sempre que temos renda, 
falhamos em reconhecer a Deus como a origem da 
vida e de todas as bênçãos.

“Parece justo,” disse Joe. “Significa que antes 
de esperar que devolvamos o dízimo e demos a 
nossa Promessa, o Senhor concede-nos sempre as 
condições para dar!”

APELO: Ao dar-Lhe a Deus tão regularmente quan-
to Ele nos abençoa, somos lembrados que Ele é a 
origem da vida e o Mantenedor de todas as coisas!

ORAÇÃO: Senhor, por favor aceita o nosso recon-
hecimento da Tua bondade!

22 de agosto de 2020

É PECADO NÃO DAR OFERTAS VOLUNTÁRIAS?
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“Abaixe-se, abaixe-se!” as pessoas gritavam em 
meio à agitação dentro do ônibus comercial de 42 
passageiros a 16 de outubro de 2017.

Não tendo conseguido uma passagem de avião a 
preço razoável, Alana e Gabriel Miranda optaram 
por passar a noite viajando num ônibus con-
fortável, numa viagem de 12 horas, de São Paulo a 
Brasília, a capital do Brasil. Agora acordados pelos 
gritos, eles se aperceberam que o ônibus balança-
va descontroladamente enquanto cruzava uma 
área remota, deslocando-se em alta velocidade.

Depois ouviram tiros: “Bang! Bang! Bang!” Vidro 
quebrado ao seu redor. Duas filas à sua frente o 
motorista dobrado, tentando escapar das balas 
que vinham em sua direção do carro à frente. Ao 
mesmo tempo, numa decisão arriscada, ele ten-
tava ultrapassar e possivelmente bater no carro. 
Ele sabia que se parasse o ônibus, para além de 
levarem todos os seus bens, os ladrões armados 
feririam possivelmente os passageiros.

Se escaparmos o tiroteio, podemos ainda morrer 
no acidente, pensou Alana. Ela fechou instintiva-
mente a sua mão quando algo quente caiu sobre 
esta, percebendo só mais tarde que era uma bala! 
Chegaram finalmente a um posto policial e os 
ladrões  desistiram. Miraculosamente, todos os  
 

passageiros estavam seguros, exceto por uma 
pessoa que tinha sido baleada no braço. Feliz-
mente, este não sofreu ferimentos graves. Uma 
vez que estavam sentados apenas duas filas atrás 
do motorista, Gabriel e Alana admiraram-se como 
é que não tinham sido atingidos pelas balas!

“Como é que podemos dar uma Oferta de 
Gratidão a Deus no próximo Sábado?” pergun-
taram Alana e Gabriel ao pai de Alana, um pastor 
Adventista. “Esta deve ser em adição à nossa 
Promessa [oferta regular com base em porcent-
agem],” disseram eles ainda agradecidos pelo 
grande salvamento de Deus! “Podem escrever 
‘Oferta de Gratidão’ no envelope,” disse o pastor. 
“E ao colocarem o envelope no prato, podem 
adorá-lO ao fazerem uma breve oração de 
agradecimento,” acrescentou ele. Alana e Gabriel 
lembraram-se que “as misericórdias do Senhor são 
a causa de não sermos consumidos.… renovam-se 
a cada manhã. Grande é a Tua fidelidade” (Lam. 
3:22, 23).

APELO: Tem algum motivo de gratidão hoje? Pode 
reconhecer as Suas ações misericordiosas em seu 
favor adorando-O com uma oferta!

ORAÇÃO: Querido Senhor, por favor aceita a 
nossa adoração esta manhã. Ámen.

29 de agosto de 2020

TERROR NA ESCURIDÃO
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Ricardo Paccagnella, ancião de uma Igreja Adven-
tista em College Park, Maryland, estava jogando 
ténis quando outro jogador mencionou que todo o 
dinheiro recolhido pela sua  igreja Evangélica seria 
retido e administrado localmente. “Como é que a 
sua igreja administra as suas finanças?” ele pergun-
tou a Ricardo.

Ricardo explicou que, enquanto a maioria das igreja 
Evangélicas funciona sob o sistema congregacional 
(os fundos são administrados por cada congre-
gação), a Igreja Adventista, modelada segundo o 
sistema Bíblico de casa do tesouro, coloca a maioria 
dos fundos recolhidos em cada igreja em um “balde” 
comum e depois distribui equitativamente por to-
dos os níveis administrativos, regional e internacio-
nalmente, para apoiar não somente os ministérios 
autorizados (com o dízimo), como também projetos 
e ministérios missionários (com as ofertas).

Ricardo estava certo. O sistema adotado pela Igreja 
Adventista foi estabelecido com base em princípios 
Bíblicos, fomentando a unidade e equidade. Nen-
hum indivíduo ou grupo é dono ou controla todos 
os fundos. Os representantes da igreja local elegem 
líderes por períodos limitados e os líderes são 
ressarcidos com base numa escala salarial comum. 
A igreja está a crescer em 212 de 235 países e áreas 
reconhecidas pela ONU, porque em vez de cada 

um dar o que é certo aos seus olhos, 21 milhões de 
membros contribuem para a mesma “panela” com 
dízimos e a Promessa (ofertas regulares e

sistemáticas). Unidos são mais fortes, capazes de 
fazer mais e de ir mais longe!

“Todos nós podemos ter acesso à informação fi-
nanceira,” disse Ricardo, “e se nos identificarmos no 
envelope, são-nos entregues recibos daquilo que é 
dado. Adicionalmente, há um serviço independente 
de auditoria para ajudar a garantir que os fundos 
são administrados da forma pretendida.” “Mas você 
confia mesmo neste sistema?” perguntou o seu 
amigo. “Eu confio em Deus,” afirmou Ricardo, “quem 
eu creio ter inspirado este sistema. Embora seja ad-
ministrado por seres humanos como eu, nenhuma 
falha humana substancial irá afetar a minha prática, 
porque eu dou para Deus, em ato de adoração. E 
Ele está totalmente no controle dos Seus negócios,” 
concluiu Ricardo.

APELO: Deus convida você a unir-se aos seus 
irmãos e irmãs ao redor do mundo, para adorá-lO 
com os dízimos e ofertas, suportando também a Sua 
obra mundial.

ORAÇÃO: Querido Deus, toma aquilo que Te per-
tence, porque Te adoramos hoje!

5 de setembro de 2020

UNIDOS, SOMOS FORTES!
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Se você tivesse uma oportunidade de fazer uma 
mudança grande e repentina na vida de alguém, 
faria … ou deixaria a oportunidade escapar? As 
oportunidades excecionais não acontecem todos 
os dias; mas quando acontecem, exigem uma 
resposta rápida da igreja de Deus. A Oferta para 
Oportunidades Excecionais é um fundo recolhi-
do que permite à Conferência Geral responder 
rapidamente a projetos urgentes, quando estes 
surgem.

Suponhamos, por exemplo, que uma porta ines-
perada é aberta em um país que estava ante-
riormente completamente fechado à mensagem 
Adventista. Este fundo permite que a Igreja atue 
rapidamente ao surgir a oportunidade e esta-
belecer-se nesse país de forma mais sólida.

Uma destas situações ocorreu depois de 1991, 
após a queda da Cortina de Ferro, sendo abertas 
subitamente ao evangelho a ex-União Soviética 
e Varsóvia. Felizmente, a igreja foi capaz de tirar 
proveito desta oportunidade, organizando mais 
de 250 séries evangelísticas na Rússia, uma delas 
dirigida em 1992 por Mark Finley, no Kremlin— o 
próprio centro de um poder que tinha declarado 
a religião como morta e o ateísmo a religião do 
Estado! No ano seguinte, o Estádio

 Olímpico foi alugado para outra série de cinco se-
manas, também com Mark Finley. Como resultado 
destes esforços, o número de membros Adven-
tistas na ex-União Soviética aumentou de 35,000 
para 85,000 em apenas três anos depois da queda 
do Muro de Berlim! (“Super Evangelismo em Mos-
covo” Revista Ministry, Nov. 1993, página 15).

Parte das ofertas regulares e doações hoje serão 
enviadas automaticamente para o fundo de 
Ofertas para Oportunidades Excecionais, a fim 
de apoiar necessidades críticas quando estas 
surgem. Pode também dar a sua oferta voluntária 
diretamente para este fundo, para além da sua 
Promessa (ofertas regulares e sistemáticas) 
indicando Oferta para Oportunidades Excecionais 
no envelope ou visitando o site AdventistMission.
org/donate, e selecionar “Fundo de Oportuni-
dades Excecionais da CG.”

APELO: Então, aproveitemos a ocasião. Apresse-
mos a obra do evangelho ao darmos generosa-
mente, antecipando atos milagrosos de Deus!

ORAÇÃO: Querido Deus! Ajuda-nos a trabalhar-
mos juntos, como um exército bem preparado, 
prontos a ir onde quer que nos mandares nos 
últimos dias deste mundo.

Enviado por Sylva Keshishian, Adventist Mission

12 de setembro de 2020

UMA ÚNICA OPORTUNIDADE
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Há mais de cem anos, um grupo de imigrantes 
alemães estabeleceram-se em Pozuzo, uma área 
isolada na floresta peruana. Uma vez que já não 
havia terras disponíveis em Pozuzo, Juan e Teresa 
Heidinger decidiram mudar-se depois do seu casa-
mento para a região de Puerto Inca, perto do Rio 
Pachitea. Também era uma área remota, com aces-
so apenas pelo rio, mas com muita terra disponível. 
Longe da civilização, eles precisariam ser autossufi-
cientes e suprir quase todas as suas necessidades.

Depois de Teresa começar a ter problemas graves 
com os rins, a única instituição médica disponível 
era a Clínica Maranatha, acessível por barco da 
sua fazenda. Depois de trabalharem um tempo 
na Bolívia como missionários Adventistas, os 
seus proprietários americanos, Monroe e Patricia 
Duerksen, decidiram deixar novamente os EUA, 
como missionários autossuficientes, abrindo uma 
clínica num local sem presença Adventista. Pela 
fé, dispuseram-se a sacrificar e arriscar tudo com 
Deus, acreditando que Ele supriria todas as suas 
necessidades.

Para além do tratamento na clínica, Teresa recebeu 
também o livro “O Grande Conflito,” seguido de um 
convite caloroso para se juntar o casal Duerksens 

no culto de Sábado. Impactada pelo livro e pela 
bondade dos missionários, Teresa foi batizada, se-
guida de Juan, sua mãe e, por fim, os quatro filhos.

Graças à iniciativa de sacrifício dos missionários, 
todos os quatro filhos do casal Heidenger estuda-
ram na Universidade Adventista do Perú. Maritza é 
professora de Biologia e Química no ensino médio 
e é casada com um pastor; Daisy, engenheira 
alimentar, serviu como prefeita de Puerto Inca e é 
atualmente membro da equipe do Vice-Ministro da 
Educação do Perú; Lisseth estudou psicologia e ca-
sou com um químico farmacêutico, ambos servindo 
ativamente na sua igreja local em Los Angeles, EUA; 
e Edward, pastor, é atualmente o Secretário da 
Divisão Sul Americana, com sede no Brasil.

APELO: A abnegação e o sacrifício são o com-
bustível que inflama frutos preciosos para Deus! 
De que outra forma o(a) chamaria Deus a arriscar 
alguma coisa por Ele hoje? Acredita que se arriscar 
com Ele, Ele irá também suprir todas as suas neces-
sidades? Os dízimos e ofertas são um testemunho 
prático dessa crença, fortalecendo a nossa confi-
ança no Provedor Divino!

ORAÇÃO: Querido Senhor! Ao Te adorarmos, aju-
da-nos a confiar em Ti mais e mais!

19 de setembro de 2020

ARRISCANDO COM DEUS
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Mari e Marcos Bomfim, um casal ministerial no 
Brasil, enfrentavam uma grande crise econômica 
em seu lar, meses depois do seu casamento, em 
1986. Influenciada por algumas decisões finan-
ceiras pouco sábias, para além de uma taxa de 
oitenta porcento de inflação no país, a sua crise fi-
nanceira ocorreu pouco depois de terem decidido 
aumentar a porcentagem da sua Promessa de 3 
para 5 porcento, em reconhecimento das bênçãos 
de Deus, concedendo emprego a ambos.

Certa manhã, enquanto saia para o trabalho, Mari 
pediu a Marcos para comprar alguns alimentos 
no mercado. Contudo, ele respondeu que tinham 
gasto todo o seu dinheiro, incluindo as econo-
mias, com duas semanas ainda até ao salário 
seguinte.

Depois de abrir o seu coração a Deus naque-
la manhã, Marcos encontrou algum dinheiro 
inesperado em seu bolso, talvez suficiente para 
comprar uma dúzia de bananas. Mas, para além 
das bananas, ele voltou do mercado naquela 
manhã com uma dúzia de laranjas e abobrinha 
também! Mais tarde, enquanto alimentava a sua 
galinha, que ficava no quintal partilhado por out-
ras famílias ministeriais, um vizinho ofereceu-lhe 
uma alface e couve do seu quintal. Subindo o 
muro, depois de dar comida à galinha, o som de 

pastor idoso um abacate a cair lembrou-o que um 
pastor idoso pediu que apanhasse os seus aba-
cates e partilhasse a colheita com ele. E ele assim 
fez, levando para casa um saco cheio! De repente 
entendeu que estavam a testemunhar um milagre 
como nos tempos Bíblicos!

Quando Mari chegou a casa, ela não podia acred-
itar que estava a ver bananas, laranjas, abobrinha, 
alface, couve e… abacates! Os dois se ajoelharam 
para agradecer ao seu Provedor por este milagre. 
Incapazes de comer tudo, Mari sugeriu que 
partilhassem alguma alface, couve e abacates 
com os pais de Marcos. Quando chegaram à casa 
dos seus pais, a sua mãe ofereceu-lhes dois pães 
integrais e três litros de leite! Todas bênçãos rece-
bidas no mesmo dia! Marcos mal conseguia dirigir 
para casa, enquanto lágrimas de emoção enchiam 
os seus olhos!

APELO: Deus é o mesmo ontem, hoje e para sem-
pre e podemos confiar nas Sua promessas fiéis 
e verdadeiras! Adoremos a Deus com os nossos 
dízimos e ofertas!

ORAÇÃO: Querido Deus! Somos Teus filhos! Por 
favor aceita a oferta do nosso coração e abençoa-
nos aos nos aproximarmos da Tua presença hoje!

26 de setembro de 2020

QUANDO O DINHEIRO ACABA  

39



LEITURAS DE DÍZIMOS E OFERTAS 2020  |   40

https://stewardship.adventist.org/

Sandra conversava com Andre, um recém-conver-
tido, sobre a vida Cristã quando Joe disse, “Eu sei 
que o dízimo é dez porcento da minha renda, mas 
as ofertas? Quanto devem ser?”

“Esta é uma pergunta frequente daqueles que 
desejam fazer a vontade de Deus mas não confi-
am em seus próprios corações,” disse Sandra. O 
Andre ouvia com atenção e Sandra continuou. 
“Para evitar sermos movidos pelos nossos desejos 
instáveis, a Bíblia sugere que devemos propor ou 
prometer algo a Deus em nosso coração (2 Cor. 
9:7).” “Mas como deve ser este voto? Quanto é 
uma oferta aceitável?” perguntou Andre. Sandra 
explicou depois que um voto sobre a Promessa 
(ofertas regulares e sistemáticas) pode incluir 
quatro aspetos:

Prioridade: Deus primeiro, deve ser o nosso 
lema em cada aspeto da nossa vida, incluindo a 
mordomia financeira. Jesus tem uma promessa 
maravilhosa para aqueles que “buscam primeiro o 
reino de Deus e a Sua justiça… (Mat. 6:33).” Deus 
também promete abençoar abundantemente 
aqueles que dão “as primícias [a primeira parte] de 
toda” a sua renda (Prov. 3:9-10), antes de ser paga 
qualquer outra despesa. 

Regularidade: Uma vez que o coração é enganoso 

(Jer. 17:9), e as nossas perceções não são con-
fiáveis (Prov. 14:12), a regularidade da oferta não 
deve ser determinada pelo calendário, desejos 
do coração, chamados do púlpito ou vontade de 
ajudar um projeto ou obreiro.

Em vez disso, deve ser determinada pela iniciativa 
de Deus dar. Então, cada vez que Ele concede 
uma bênção financeira, devemos reconhecer a sua 
origem divina (Prov. 3:9-10) devolvendo o dízimo 
e dando a nossa Promessa.

Sistema: A Bíblia sugere um sistema proporcional, 
com base em porcentagem (Deut. 16:17; 1 Cor. 
16:2). Ao adotar uma porcentagem fixa por um 
período, o coração não será tentado a desviar-se 
de muito ou pouco, segundo a emoção.

Período: É importante estabelecer um período de 
tempo para a Promessa—talvez um ano—e depois 
reavaliar e reconsagrar a mesma ou uma porcenta-
gem diferente.

APELO: Enquanto adoramos agora você poderá 
propor uma porcentagem das bênçãos de Deus 
a ser devolvida com o dízimo. A minha Promessa 
será      %!

ORAÇÃO: Querido Senhor, por favor aceita os 
votos e promessas do nosso coração!

3 de outubro de 2020

UN VŒU RAISONNABLE
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vel Goia, pai do editor da Revista Ministry,  o qual 
tem o mesmo nome, era empreiteiro de con-
strução a trabalhar no setor privado na Romênia 
comunista. Como evangelista leigo muito ativo 
na Igreja Adventista do Sétimo Dia, ele pregava, 
construía igrejas e distribuía Bíblias que levava 
escondidas no seu carro da antiga Jugoslávia.

Certa ocasião, depois de ser preso, um agente 
colocou uma pistola na cabeça de Pavel ameaçan-
do, “Já dissemos para não trazer mais Bíblias. 
Agora vamos matá-lo.” Pavel levantou a sua mão, 
perguntando, “Espere um segundo!” Mas o policial 
interrompeu-o, dizendo, “Pare de suplicar. Não 
vou deixá-lo viver.”

Pavel insistiu, “Não, não! Não estou a suplicar por 
minha vida. Espere só um segundo.” “Porquê?”, 
disse o agente, “Quer fazer a sua última oração?” 
“Não, não,” respondeu Pavel, “Eu não oro quando 
estou em dificuldades, eu oro sempre.” “Porquê 
que precisa esperar então?” perguntou o policial.

Pavel tirou calmamente a sua camisa. “Agora pode 
atirar,” disse ele. O policial respondeu, 

“Bem, a bala passa sem dificuldade por essa cam-
isa.” “Eu sei,” respondeu Pavel. “O problema é que 

há outras pessoas que não têm camisa. Assim não 
fica suja. Pode dar a camisa a alguém.” Libertan-
do-o os policiais disseram: “Você é louco!”

Os Cristãos genuínos considerarão sempre 
primeiro as necessidades dos outros, imitando o 
exemplo de Jesus, o qual Se ofereceu para bem 
dos outros. Para além de adorar a Deus, a razão 
principal de dar dízimos e ofertas é de prover 
meios para a salvação de outras pessoas, perto e 
longe de nós.

APELO: Durante momentos de crise, pode não ser 
necessário removermos qualquer peça de roupa 
para benefício dos outros. Contudo, podemos 
ajudar de formas diferentes, uma destas sendo 
a devolução do dízimo e uma porcentagem da 
nossa renda por nós estabelecida como oferta.

ORAÇÃO: Pai Celestial, por favor aceita a nossa 
adoração hoje e abençoa os recursos, para que 
possam alcançar as pessoas e lugares onde são 
mais necessários! Em nome de Jesus, Ámen!

10 de outubro de 2020

LOUCO POR ELE
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“Eu não aprendi a devolver o dízimo na classe 
batismal,” disse Angelo Donaldo, um pastor 
Adventista angolano. Ele explicou que, em 1977, 
o seu pai era pastor Adventista em Luau, na 
fronteira com a República Democrática do Congo, 
a 1,580 km de Luanda, a capital do país. “Apesar 
de ser muito novo,” diz Angelo, “Eu lembro-me 
muito bem que havia dez laranjeiras ao redor da 
nossa casa.”

“Os meus sete irmãos e eu podíamos comer 
livremente de nove delas, mas na décima, a que 
produzia mais fruto, não podíamos tocar, porque 
o meu pai levava todo o seu produto para a igreja 
como dízimo,” relembra Angelo. “Por vezes, o meu 
pai até se escondia toda a noite perto da árvore 
para não deixar que os ladrões roubassem o seu 
fruto,” diz Angelo. “Hoje, sinto que sou abençoado 
pela vida fiel do meu pai,” testemunha o pas-
tor, porque o seu exemplo influenciou algumas 
das suas escolhas espirituais. “Creio que a vida 
coerente do meu pai é um dos motivos de todos 
os seus filhos, com exceção de um, serem agora 
membros fiéis da igreja,” ele reflete. “Foi em casa, 
não na igreja, que eu aprendi a respeitar a Deus e 
a dizimar,” ele afirma. Tal como o pai de 

Angelo, o nosso Pai Celestial também deu a Adão 
e Eva todas as árvores do jardim, exceto uma, 
que reservou para Si. Tivessem eles respeitado a 
Sua ordem, os nossos primeiros pais não estariam 
somente a expressar gratidão por tudo o que tin-
ham recebido,  mas teriam também reconhecido a 
autoridade e titularidade de Deus sobre o jardim 
e suas vidas. E o mesmo acontece hoje quando 
devolvemos o dízimo.

Comentando sobre a sugestão de Salomão de 
“honra ao Senhor com os teus bens e com as 
primícias de toda a tua renda (Prov. 3:9),” e as 
bênçãos resultantes (v. 10), Ellen G. White diz: 
“Este texto ensina que Deus, como o Doador de 
todos os nossos benefícios, tem uma reivindi-
cação sobre todos eles; que Seu pedido deve ser 
nossa primeira consideração; e que uma bênção 
especial sobrevirá a todo aquele que honrar esse 
pedido” (Conselhos sobre Mordomia, p. 39).

APELO: Reconheçamos a autoridade, domínio e 
bondade de Deus ao O adorarmos com o nosso 
dízimo e ofertas agora!

ORAÇÃO: Toma o que Te pertence, amoroso 
Criador e Redentor! Ámen!

17 de outubro de 2020

A LARANJEIRA ESPECIAL
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“Sou a única em minha classe que não tem celular,” 
queixou-se Luana Bomfim, de 15 anos, ao seu pai, 
um pastor Adventista que morava no sul do Brasil, 
no princípio dos anos 2000. “Porque você não 
compra um?” perguntou o seu pai jovialmente. “Eu 
sou estudante e não tenho dinheiro,” disse Luana 
com um sorriso queixoso. “Então porquê que você 
não faz campanha?,” sugeriu o pai. “Assim, poderá 
fazer o trabalho de Deus e ganhar algum dinheiro 
ao mesmo tempo.”

No fim da campanha com uma equipe de estu-
dantes, ela conseguiu finalmente comprar o seu 
primeiro celular, depois de devolver o dízimo e 
dar a Promessa (oferta regular e sistemática com 
base na porcentagem) de toda a sua renda. No ano 
seguinte ela fez novamente campanha, conseguin-
do o suficiente para pagar suas próprias despesas, 
devolver a parte de Deus e ainda ficar com algum 
dinheiro.

Certo dia, seu pai ponderava como poderia dar-lhe 
a melhor orientação financeira. Ele sugeriu então 
que ela abrisse uma conta de poupança para gan-
har alguns juros sobre o dinheiro. “Mas eu já não 
tenho esse dinheiro!” respondeu Luana. O pai ficou 
muito surpreso! 

“Como gastou todo o dinheiro?” ele perguntou 
incredulamente, pensando que os pais também 
têm responsabilidade na forma como os seus filhos 
administram seus recursos. “Bem,” disse Luana, 
“Sábado passado o pastor disse que tinha lançado 
um plano para renovar a igreja e pediu àqueles cujo 
coração fosse tocado por Deus para darem uma 
oferta voluntária, uma oferta de sacrifício, para 
além da Promessa. Depois de orar, decidi que se 
você sugerisse que eu devia abrir uma conta de 
poupança, isto seria um sinal de que eu deveria 
investir todo o dinheiro na renovação da igreja. 
Então, a partir de agora, eu não tenho mais aquele 
dinheiro,” disse ela.

APELO: Somos convidados na palavra de Deus a 
devolver os dízimos e dar a Promessa. Mas Ele 
pode convidar-nos também a dar ocasionalmente 
ofertas voluntárias, segundo a atuação do Espírito. 
Peçamos ao Senhor que nos faça sensíveis à Sua 
voz quando Ele nos chama a negarmos a nós 
próprios e sacrificar para o avanço do Seu reino.

ORAÇÃO: Senhor, ensina-nos a sermos sábios, a 
confiarmos em Ti como Provedor e a não colocar-
mos a nossa confiança nas coisas deste mundo. Por 
favor aceita a nossa oferta!

24 de outubro de  2020

A OFERTA DE SACRIFÍCIO DE LUANA
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Evellyze Reinaldo, professora em uma escola 
privada, era a única moça Adventista em For-
taleza, Brasil. Em 2010 ela aceitou um convite 
para visitar um Retiro Espiritual Jovem da Igreja 
Adventista em Manaus, uma cidade localizada no 
coração da floresta da Amazônia brasileira, a cerca 
de 4,000 km dali.

E foi durante aquele Retiro Espiritual Jovem que 
ela conheceu Luiz Pinho, que na altura era um 
jovem professor Adventista. Ambos sabiam que 
era algo mais do que uma simples amizade. Então, 
Evellyze decidiu orar, perguntando a Deus se o 
Luiz seria mesmo “o escolhido” para ela.

Com a aprovação de Deus, eles iniciaram um rela-
cionamento, apesar de morarem tão longe um do 
outro. “O nosso amor veio em resposta à oração,” 
disse Luiz, “no momento designado por Deus, que 
é sempre o momento certo,” acrescentou.

Mas foi só depois de já estarem casados, em 
2011, que Luiz, agora oficial no Banco do Brasil, 
revelou um dos seus segredos a Evellyze. “Quan

do estávamos noivos,” disse- lhe ele, “eu estava 
tão agradecido a Deus por ter encontrado você, 
que decidi aumentar a porcentagem da minha 
Promessa,” disse ele, falando do seu voto rela-
cionado com a ofertas baseada em porcentagem. 
Esta foi a sua maneira de mostrar gratidão!

“Foi a coisa mais linda que ele me disse!” afirmou 
Evellyze ao seu pastor distrital, Marcos Frutuoso, 
durante uma visita ao seu lar em dezembro de 
2018. Eles são agora membros da Igreja Torres, 
em Manaus, Brasil, e pais de um menino, Benício.

APELO: Ser Prometedor, ao dar ofertas com base 
em porcentagem, é uma forma de reconhecer as 
bênçãos de Deus sempre que as recebemos. E se 
já for prometedor, já considerou aumentar esta 
porcentagem?

ORAÇÃO: Querido Senhor! Ajuda-nos a Te adorar-
mos hoje com os nossos recursos, porque Tu és 
bondoso e porque a Tua misericórdia dura para 
sempre!

31 de outubro de 2020

UM SEGREDO REVELADO
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Extremamente viciado no álcool e vivendo com sua 
família na floresta da Amazônia, Luis Augusto nunca 
estava sóbrio quando regressava a casa da pequena 
cidade de Rodrigo Alves, Acre, Brasil. Por vezes, ele 
saia para beber, ficando longe de casa muitos dias, o 
que era prejudicial não só a ele, mas também à sua 
família. Mas desta vez ele ia à cidade por um motivo 
diferente.

Enquanto assistia a um evangelista pregar na TV 
Novo Tempo alguns dias antes, Luis decidiu, pela 
primeira vez, aceitar a soberania de Jesus e procurar 
a igreja Adventista que ele tinha conhecido no pro-
grama da TV. No Sábado seguinte, ele deixou a sua 
casa às 3:00 da madrugada, para fazer a caminhada 
de quatro horas pela floresta, procurando a igreja 
Adventista. Não conseguindo localizar a igreja, ele 
sentou-se num passeio por algum tempo, até que 
algumas pessoas passaram por ele vestidas como 
se fossem para a igreja. Seguindo-as ele encontrou 
finalmente a casa de Deus. Quando a rececionista 
perguntou se ele estava visitando a igreja, a sua res-
posta foi clara: “Não. Eu vim para ficar.” E ele ficou!

Depois do Senhor o ter libertado dos seus maus 
hábitos, Luis foi batizado. A sua família juntou-se a 
ele depois todos os Sábados, caminhando quatro 
horas para chegar à igreja! Alguns podem pensar se 
valeu a pena este sacrifício. Não seria mais conveni-
ente ficar em casa e assistir aos programas religiosos 

na TV “como é costume de alguns”? (ver Heb.  10:25)

A Palavra de Deus é clara quando diz que “para nos 
estimularmos ao amor e às boas obras,” devemos 
“considerar-nos uns aos outros” (Heb. 10:24), 
estando constantemente ligados. E o verso seguinte 
admoesta: “não deixemos de congregar-nos, como 
é costume de alguns; antes façamos admoestações 
e tanto mais quanto vedes que o Dia se aproxima” 
(vs. 25).

O Senhor afirma e Luis entendeu, que não há 
experiência virtual que possa substituir a nossa 
adoração regular com os nossos irmãos e irmãs na 
igreja. A igreja é também o posto da casa do tesouro, 
o lugar onde somos ordenados a levar os nossos 
dízimos e ofertas. Colocando a conveniência por 
último e Deus primeiro, ligamos ali toda a família a 
Ele através da (1) oração, (2) cânticos, (3) estudo da 
Sua Palavra e (4) adoração através dos dízimos e da 
Promessa.

APELO: Que possamos devolver os nossos dízimos 
e trazer a nossa Promessa, apresentando-os como 
lembrança do que Deus fez por nós esta semana! 
Que possamos nos regozijar e adorar a Deus!

ORAÇÃO: Querido Deus, Criador do universo, por 
favor aceita a oferta do nosso coração! Toma-o e 
purifica-o, fazendo-o Teu.

7 de novembro de 2020

UM ENCONTRO SEMANAL
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Depois de Prem ter terminado a sua formação 
médica, ele escolheu viver com um pequeno 
estipêndio numa cidade remota na Índia, como 
pioneiro da Missão Global.

Antes de Prem chegar, não havia nenhum Ad-
ventista na região. O hospital mais próximo fica a 
várias horas de viagem e o pioneiro Prem decidiu 
usar os dons que Deus lhe concedeu para cuidar 
dos enfermos na cidade. Ele transformou a sua 
sala em uma clínica, onde ensina amorosamente 
os habitantes locais a adotarem um estilo de vida 
holístico; ele também trata as suas enfermidades, 
orando depois ao Médico Celestial para curar e 
abençoar estas pessoas.

Através das palavras e ações bondosas de Prem, 
muitos dos seus antigos pacientes agora vão cada 
Sábado ao edifício da igreja local. Ali, esperam an-
siosamente que Prem termine de cuidar dos seus 
pacientes na sua clínica para poder ensinar-lhes 
mais sobre Jesus.

“Unicamente o método de Cristo trará verdadeiro 
êxito no aproximar-se do povo. O Salvador mis-
turava-Se com os homens como uma pessoa que 
lhes desejava o bem. 

Manifestava simpatia por eles, ministrava-lhes 
às necessidades e granjeava-lhes a confiança. 
Ordenava então: ‘Segue-Me.’”—Ellen G. White, A 
Ciência do Bom Viver, p. 143. 

APELO: Os pioneiros da Missão Global sacrifi-
cam muito para levar Jesus às cidades, vilas e 
aldeias não alcançadas ao redor do mundo e para 
colocarem em ação o Seu método missionário. A 
pergunta é, o que está você disposto(a) a sacrificar 
para apoiar estes pioneiros?

A Oferta Anual de Sacrifício, recolhida em alguns 
países a 14 de novembro, é uma boa altura para 
fazer uma doação especial para suportar a obra 
dos Pioneiros da Missão Global. Parte da sua 
Promessa (oferta regular e sistemática) já apoia 
os Pioneiros da Missão Global, mas se desejar 
ajudar além disto a levar Jesus a pessoas não 
alcançadas, escreva “Oferta Anual de Sacrifício” 
no envelope ou visite o site global-mission.org/
giving e selecione “Oferta Anual de Sacrifício para 
a Missão Global.”

ORAÇÃO: Querido Senhor, ajuda-nos a fazer 
sacrifícios pela Tua missão, como o Senhor Se 
sacrificou em nosso favor!

  Enviado por Sylva Keshishian

14 de novembro de 2020

O SACRIFÍCIO DE PREM
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As recordações da casa dos seus pais trazem sem-
pre boas memórias a Pavel Goia, editor da revista 
Ministry. Embora o seu pai fosse um empreiteiro 
de construção próspero durante a era comunista 
na Romênia, a família nunca teve um carro de 
luxo, mobílias caras ou uma casa grande. “Ele dizia 
sempre à nossa mãe,” relembra Goia, “‘se a situ-
ação estivesse melhor, promoveríamos o trabalho 
de Deus. Estes são os tesouros que temos, porque 
não levamos nada para o céu a não ser almas. 
Então, vamos investir nas almas.’”

“Certa vez, enquanto construíamos uma igreja,” 
diz Goia, “o pai chegou a casa com $25,000, 
depois de instalar um telhado novo numa escola. 
A mãe depois perguntou, ‘Quanto devemos dar? 
Dez porcento?’ Ele respondeu, ‘Não, não, não! 
Vamos dar tudo.’ A mãe disse depois, ‘Vamos 
guardar $2,000 para a casa, para emergências.’ 
O pai concordou e disse, ‘Tudo bem, vamos ficar 
com 10 porcento e dar 90 porcento.’”

“Certas vezes ele dava metade,” diz Goia, “de-
pendendo da necessidade da igreja, não da nossa 
necessidade. Ele dizia, ‘Quem nos deu o dinheiro? 
Quem nos deu saúde? Ela vai dar-nos mais. Vamos 
dar tudo. Dar para a igreja.’”

 

“Isto não aconteceu apenas uma vez,” diz Goia. 
“Normalmente era isto que acontecia. Ficámos 
acostumados a ouvir isto constantemente até que 
ficou enraizado no nosso sistema.”

APELO: Como pode Deus usá-lo(a) a ensinar os 
seus filhos a importância de viverem uma vida 
simples e darem liberalmente a Deus, o que unirá 
os seus corações Ele? Quando o hábito de dar é 
estabelecido na infância, a criança será protegida 
de muitas armadilhas materialistas e consumis-
tas. Por exemplo, pode dar-lhes uma pequena 
mesada regularmente e  ensiná-los a colocar 
Deus primeiro ao devolverem o dízimo e darem 
a Promessa (oferta regular e sistemática base-
ada em porcentagem) antes de fazerem outras 
despesas. Segundo Jesus, aonde os vossos filhos 
colocarem o seu dinheiro, ali estará também o seu 
coração (Mat. 6:21).

ORAÇÃO: Querido Senhor, enquanto Te adoramos 
com os dízimos e ofertas, ajuda-nos hoje a não 
apenas darmos para Tua glória, mas também a 
sermos modelos e educadores, para que as ger-
ações mais jovens possam seguir os nossos passos 
e encontrar-Te também!

21 de novembro de 2020

VIDA SIMPLES
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Deus é amor e, como tal, a religião Cristã é uma de 
relacionamentos amorosos. O Cristianismo pressupõe 
o relacionamento com Deus (vertical) e uns com 
os outros (horizontal). “Amar” uns aos outros é tão 
importante que o próprio Jesus descreveu isto como 
indicador verdadeiro do discipulado (João 13:35).

O Senhor também separou um dia especial, o Sábado, 
para termos um relacionamento especial com Ele 
e com os nossos irmãos e irmãs. Mas isto às vezes 
exige sacrifício. Por exemplo, em lugares como na 
região da Amazônia, onde as pessoas têm que viajar 
distâncias muito longas para irem à igreja, algumas 
famílias começam a viagem na sexta-feira à noite, 
regressando a casa no domingo. E fazem isto não 
porque têm tempo para desperdiçar, mas porque 
consideram isto como um exercício espiritual que 
fortalece o seu amor por Deus e pelo seu próximo. 
Consideram a confraternização com outros Cristãos e 
a adoração a Deus juntos no Sábado como essencial 
para o crescimento espiritual.

Na era apostólica, já havia alguns bastante descuida-
dos em se reunirem regularmente com outros cren-
tes. Mas Deus admoestou a estes e a nós, que o ato 
de nos reunirmos com outros seria mais importante à 
medida que se aproximasse o dia da Sua vinda (Heb. 
10:25). Em Levítico 23:3, o Senhor também reforça a 
importância do fortalecimento dos relacionamentos 
uns com os outros no Sábado: “Seis dias trabalhareis, 

mas o sétimo será o Sábado do descanso solene, 
santa convocação.” A palavra “convocação” (Heb. 
Miqra), significa reuniões, assembleias, ajuntamentos; 
e o Senhor considera-os sagrados 

e uma parte integral da guarda do Sábado.

Na Igreja Adventista, os nossos relacionamentos uns 
com os outros têm uma dimensão ainda mais ampla. 
Ao devolvermos o dízimo e darmos a Promessa à ig-
reja, o posto da casa do tesouro, fortalecemos os elos 
com os nossos irmãos e irmãs ao redor do mundo 
que fazem o mesmo. Exercitamos a nossa confiança 
mútua e testemunhamos que estamos ligados, que 
amamos e nos preocupamos uns com os outros e 
que temos um objetivo comum—trabalhar para Deus 
não apenas como indivíduos, mas também como um 
exército bem organizado, apressando a pregação final 
do evangelho e a segunda vinda de Jesus. Quando 
trabalhamos juntos fazemos mais, vamos mais longe 
e mais rápido.

APELO: Ao estarmos na presença de Deus hoje, 
adoremo-lO em comunidade e fortaleçamos os 
nossos laços uns com os outros ao devolvermos os 
dízimos e trazermos a nossa Promessa à Sua casa do 
tesouro!

ORAÇÃO: Senhor, somos teus! Por favor aceita a 
nossa adoração hoje! Ámen!

28 de novembro de 2020

UM DIA PARA OS RELACIONAMENTOS
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“Já dissemos muitas vezes para deixar de dar 
Bíblias e construir igrejas,” disse o policial ao pai 
de Pavel (também chamado Pavel). Durante a 
era comunista na Romênia, os que se opunham 
ao governo ou ofereciam Bíblias eram frequen-
temente presos e agredidos. “Muitos dos meus 
amigos foram gravemente espancados,” diz o 
filho, Pavel Goia, editor da regista Ministry, “mas 
não os impediu.” Contudo, para algumas pessoas 
bem conhecidas, outras consequências adicionais 
podiam ser ainda piores.

Por exemplo, um humorista, depois de falar na 
TV durante muitos anos, começou subtilmente 
a zombar  do ditador. Não querendo fazer do 
humorista um mártir, os oficiais do governo 
decidiram matá-lo de forma que não parecessem 
culpados da sua morte. Então, irradiaram-no sem 
o seu conhecimento e mandaram-no para casa 
para morrer.

Naquele tempo, em vez de espancar Pavel (o pai), 
os oficiais avisaram-no vez após vez e, estranha-
mente, deixavam-no sozinho num quarto a noite 
inteira. De manhã ele podia ir para casa, aparen-
temente ileso. Goia sorria e perguntava, “Vocês 
deixaram-me só num quarto?” Mas eles abanavam 
a cabeça e diziam, “Você não entende, certo?”

Depois de alguns dias Goia sofreu de forte diar-
reia, começou a perder o cabelo e também as suas 
unhas. O médico disse que ele sofria de leucemia 
causada pela radiação elevada. “Se vivo, eu vivo 
para Jesus,” afirmou Goya antes de descansar no 
Senhor. “Se eu morro, eu morro por Jesus. Por 
vezes é bom remover uma árvore grande para 
que as pequenas possam crescer. Por favor Deus, 
concede ardor aos meus filhos.” Ele ansiava que 
os seus filhos amassem e testemunhassem para o 
Senhor e Deus concedeu-lhe este desejo!

APELO: Quanto estão os nossos filhos prontos 
a sacrificar por Cristo? Se não estão dispostos a 
sacrificar algo para guardar o Sábado, ter pureza 
moral, viver uma vida saudável ou devolver o dízi-
mo e a Promessa, irão no futuro estar dispostos 
a sacrificar até as suas próprias vidas por Jesus? 
É hoje que devemos ensiná-los por instrução e 
exemplo a sacrificarem por Cristo.

ORAÇÃO: Enquanto Te adoramos com os dízimos 
e a Promessa, ajuda-nos a aprender a nos sacri-
ficarmos por Ti e a ensinar a próxima geração a 
fazer o mesmo! Ámen.

5 de dezembro de 2020

GRANDES ÁRVORES SUBSTITUÍDAS POR 
PEQUENAS ÁRVORES
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O que acontece quando as condições para “nos 
reunirmos” na igreja (Heb. 10:24, 25) não são 
ideais? Como é que alguém pode permanecer fiel 
e espiritualmente forte se está isolado da igreja 
local?

Um exemplo interessante é a história de Meropi 
Gjika, uma mulher albanesa. Evangelizada por 
Daniel Lewis, um missionário dos Estados Unidos 
nascido na Albânia, Meropi aceitou a verdade Ad-
ventista nos anos ‘40. Todavia, por algum motivo 
ela não quis ser batizada imediatamente. Depois, 
no fim da Segunda Guerra Mundial, quando o 
regime comunista se instalou na Albânia, todas 
as igrejas Cristãs foram banidas e Lewis foi preso. 
Então, Meropi ficou isolada da comunidade 
Adventista durante quase 50 anos! Finalmente, 
em 1991, ela foi encontrada por Ray Dabrowski 
da Conferência Geral, que visitou a Albânia depois 
do governo ter levantado algumas das restrições 
religiosas.

Meropi disse a Dabrowski que tinha três grandes 
desejos: primeiro, ser batizada; segundo, entregar 
à igreja o dízimo e ofertas que tinha separado da 
sua pequena renda durante 46 anos; e terceiro, 
ver um edifício da igreja Adventista no seu país 
(ANN, 19 Fev. 2001). Somente os primeiros dois 
foram concretizados antes da sua morte a 17 de 

fevereiro de 2001, com a idade de 97 anos. Foi 
Meropi insensata ao guardar aquele dinheiro por 
tanto tempo, fazendo com que o seu valor tivesse 
sido reduzido por 46 anos de inflação? Não 
poderia ela ter usado aquele dinheiro para ajudar 
os necessitados ou até para ajudar os evangelistas 
leigos num país assolado pela pobreza?

Aparentemente, Lewis tinha ensinado fielmente 
a Meropi princípios Bíblicos sólidos quando lhe 
deu estudos Bíblicos, e ela aprendeu-os bem. Ela 
estava praticando o que a Bíblia ensina sobre este 
assunto: a porção da nossa renda que é consid-
erada como dízimo: (1) deve representar a por-
centagem correta (10 porcento; a palavra hebraica 
maaser significa “um décimo”); (2) deve ser levada 
à casa do tesouro (Deut. 12, 14; 2 Crôn. 31; Mal. 
3:8-10); (3) deve ser usada segundo a instrução de 
Deus—para suportar o ministério autorizado (Lev. 
18:21, 24); e (4) deve ser distribuída igualmente 
pelo ministério autorizado (Deut. 18:1-8; Nee. 
13:8-14).

APELO: O dízimo é um ato de submissão ao Deus 
que o estabeleceu e que deu instruções específi-
cas de como deve ser entregue e distribuído.

ORAÇÃO: Pai Celestial, ajuda-nos a aceitar a Tua 
orientação com relação a este assunto! Ámen!

12 de dezembro de 2020

A DIZIMISTA ISOLADA 
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Barna Magyarosi foi surpreendido pelos aro-
mas aliciantes enquanto subia as escadas para 
o apartamento da sua família, nos anos ‘80 na 
Romênia comunista e parecia que todos os vizin-
hos estavam fazendo bolos ao mesmo tempo! Ele 
antecipou que algo especial também o aguardava, 
mas ficou desiludido quando entendeu que os 
aromas de deixar água na boca terminaram quan-
do entrou em seu apartamento!

“Não vamos ter também algo especial para o 
Natal?” Barna perguntou à sua mãe, Genevieve. 
“Eu não encontrei nenhuma receita para fazer um 
bolo que leve apenas dois ovos,” ela respondeu, 
sentindo-se frustrada por não poder ter um mimo 
para os seus filhos. Ela foi então para outro quar-
to, trancou a porta e clamou a Deus por ajuda. 
Como a viúva pobre, ela tinha colocado fielmente 
Deus em primeiro lugar, até mesmo durante os 
momentos mais difíceis. Decidindo crer nas Suas 
promessas e que Ele proveria para a sua família, 
ela sentiu paz em seu coração.

Alguns minutos depois, uma das vizinhas bateu à 
porta de Genevieve e perguntou se ela tinha dois 
ovos que lhe emprestasse, porque ela não tinha o 
suficiente para o seu bolo de Natal.

 

Confiando na provisão de Deus, Genevieve deu à 
vizinha os dois últimos ovos. Ela estava feliz por 
poder ajudar alguém, mas o seu coração estava 
apertado ao pensar que os seus três filhos espe-
ravam poder ter um bolo naquela noite. Todavia, 
movida por princípio, ela colocava Deus primeiro, 
os outros segundo e os seus desejos por último.

Quinze minutos depois, um estranho bateu à 
porta. O pai de Barna trabalhava numa farmácia 
e ajudava muitas vezes pessoas a terem acesso a 
medicamentos raros, e o estranho era uma pessoa 
agradecida, a quem o pai de Barna tinha ajudado 
o verão anterior. O homem sentiu o desejo 
naquela manhã de levar óleo, farinha, açúcar e 
ovos à família de Barna. Agora poderiam ter um 
bolo! (Barna Magyarosi é atualmente secretário da 
Divisão Intereuropeia).

APELO: Deus tem milhares de janelas que Ele 
pode abrir quando vemos apenas portas fechadas! 
Exercitemos a nossa confiança na Sua provisão 
supernatural ao O adorarmos com os dízimos e 
ofertas—uma pequena parte das bênçãos que já 
recebemos!

ORAÇÃO:  Querido Senhor, por favor aceita o que 
trazemos hoje, daquilo que bondosamente nos 
concedeste.

19 de dezembro de 2020

OS ÚLTIMOS DOIS OVOS NO NATAL
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“Rápido, rápido!” chamou Edison Choque. “Temos 
que sair imediatamente.” Era 26 de dezembro de 
1999 e Edison era pastor Adventista em Trujillo, 
Perú. Juntamente com Ruth, a sua esposa e os 
seus dois filhos, Mercy e Kevin, eles estavam 
empolgados ao viajarem de férias para a capital, 
Lima. “O ônibus sai às 7:00 da manhã e não vai 
esperar por nós!” ele avisou.

Edison estava preocupado com o horário porque 
tinham acordado tarde, depois de arrumarem as 
suas malas a noite anterior. Mas a estação do 
ônibus era apenas a 3 km dali e o táxi já estava à 
sua espera, parecia que iriam chegar a tempo.

Mas quando estavam para sair, Mercy, sua filha 
de 5 anos perguntou: “E o culto familiar? Não 
vamos fazer hoje?” “Bem,” disse Edison, olhando 
para Ruth, “vamos fazer o culto dentro do ônibus 
enquanto viajamos.” Mas Mercy foi firme: “O sen-
hor disse muitas vezes que nunca devemos deixar 
esta casa sem fazer o culto familiar.”

O pai e a mãe olharam  um para o outro no-
vamente e acenaram. Decidiram que era mais 
importante obedecer ao princípio Deus Primeiro 
do que os seus planos de férias.

Leram rapidamente a lição da Escola Sabatina de 

Mercy e Kevin, e depois apressaram-se para a es-
tação do ônibus—só para confirmarem que o ôni-
bus já tinha partido! Todos os olhos voltaram-se 
então para Mercy, porque os bilhetes não eram 
reembolsáveis e o ônibus seguinte não sairia por 
muitas horas!

Mais tarde naquele dia ficaram chocados ao saber 
que o ônibus que tinham perdido tinham batido 
num caminhão, matando instantaneamente 16 
pessoas! A família Choque chorou pelas pessoas 
que tinham sido mortas e pelas suas famílias mas, 
ao mesmo tempo, estavam cheios de gratidão 
a Deus por usar o princípio Deus Primeiro para 
salvar as suas vidas! (Edison e Ruth trabalham 
atualmente na Divisão Sul Americana; Mercy é 
esposa de um pastor e Kevin é pastor. Mercy e 
Kevin moram também no Brasil).

APELO: Façamos planos para começar o novo ano 
colocando Deus primeiro em todos os aspetos da 
nossa vida, incluindo a nossa vida financeira. Hon-
remos a Deus com os nossos dízimos e ofertas, 
antes de qualquer outra despesa!

ORAÇÃO: Pai Celestial, por favor aceita os nossos 
dízimos e ofertas como nossa adoração! Por favor 
ajuda-nos a colocar-Te primeiro em cada aspeto 
da nossa vida. Ámen!

26 de dezembro de 2020

SALVOS PELO PRINCÍPIO DEUS PRIMEIRO
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O Pastor Marcos Faiock Bomfim serviu como 
diretor dos Ministérios da Mordomia da 
Conferência Geral dos Adventistas desde a 
sua eleição a 11 de outubro de 2015, durante 
as reuniões de fim de ano da igreja mundial 
realizadas em Silver Spring, Maryland, Estados 
Unidos.

Em julho de 2015, na Sessão da Conferência 
Geral em San Antonio, Texas, Estados Unidos, 

AUTOR

MARCOS FAIOCK BOMFIM

o Pastor Bomfim foi eleito para servir como diretor dos Ministérios da Mordomia 
e Família da Divisão Sul Americana (SAD), tendo servido anteriormente durante 
cinco anos em diversas posições na mesma divisão, incluindo como secretário 
associado Ministerial e diretor dos Ministérios da Vida Familiar a Saúde.

Nascido em um lar pastoral, o Pastor Bomfim iniciou o seu ministério como pastor 
no Brasil, tendo servido durante nove anos como pastor distrital em São Paulo, 
Brasil. Serviu igualmente como diretor dos Ministérios da Mordomia na União Sul-
Brasileira durante cinco anos, seguindo-se 11 anos como diretor dos Ministérios 
da Mordomia em duas conferências na mesma região.

O Pastor Bomfim, atualmente candidato a DMin na Universidade de Andrews, foi 
o orador de um programa de rádio transmitido em todo o país (Novo Tempo em 
Família) por 10 anos e, durante 2014 e 2015, foi o apresentador do programa Lar 
e Família, um programa televisivo de 30 minutos transmitido semanalmente no 
Canal Novo Tempo, localizado no Brasil nos últimos dois anos.

Para além do seu ministério pastoral, a sua outra grande paixão é a sua família. 
É casado com Mariluz da Silva Bomfim, professora e terapeuta familiar. Foram 
abençoados com duas filhas: Luana e Alana, ambas casadas, e Emilia, uma neta, 
que é a sétima geração de Adventistas em sua família.
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