
Sábado 1 
7 de janeiro de 2012 
Oferta de hoje: Orçamento da nossa igreja 
 

“Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, 
tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundeis 
em toda boa obra.” 2 Coríntios 9:8, RA. 

 
********** 
Deus almeja o nosso reconhecimento de que Ele é o 
provedor de todas as coisas. Neste Novo Ano seria bom 
fazer das necessidades da nossa igreja aqui e ao redor do 
mundo o tema de nossas orações. No tempo econômico em 
que vivemos, seria fácil sentir que não conseguiremos suprir 
as  nossas necessidades. Ainda bem que as bênçãos de 
Deus não dependem de nossos sentimentos! 
 
Ele tem todas as provisões que precisamos agora, e de fato 
para prosperarmos naquilo que realmente é importante. Mas 
precisamos pedir a Ele. 
 
Façamos uma resolução de Ano Novo que cumpriremos. A 
resolução de orar diariamente, e mais que isso se 
necessário, pelas necessidades da nossa igreja e a 
proclamação da mensagem dos Três Anjos para um planeta 
em dor. 
 
Apelo: Nossa igreja tem muitas necessidades e nós, seus 
membros, somos os únicos que podemos preencher essas 
necessidades. Portanto hoje, nesse Novo Ano, com as 
bênçãos de Deus, damos uma parte daquilo que Ele nos 
providenciou para a edificação do Seu reino. 
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Sábado 2 
14 de janeiro de 2012 
Oferta de hoje: Nossa associação 
 
“Todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e 
outeiros; os caminhos tortuosos serão retificados, e os 
escabrosos, aplanados; e toda carne verá a salvação de 
Deus.” Lucas 3:5-6, RA. 
 
********** 
Martin Luther King era ministro do evangelho e fez um 
discurso muito famoso, conhecido pelo título de “I Have a 
Dream” [eu tenho um sonho]. Muito dessa palestra é 
enfatizado na mídia, mas aqui está uma parte que não é 
enfatizada com tanta frequência: 
 
“Eu tenho um sonho hoje. 
 
“Eu tenho o sonho de que um dia todo vale será exaltado, 
se abaixará todo monte e outeiro, os caminhos escabrosos 
se aplanarão, e o que é tortuoso se endireitará, e a glória do 
Senhor será revelada, e toda a carne junta verá”… (mais 
adiante ele fala do dia em que os filhos de Deus)… “poderão 
dar as mãos e cantar as palavras do antigo negro espiritual, 
„Livre afinal! Livre afinal! Graças a Deus Todo Poderoso, 
estamos livres afinal!‟” 
 
Apelo: A nossa associação trabalha arduamente para 
prover as necessidades espirituais de todas as pessoas no 
seu território. Algumas das necessidades são para os 
nossos filhos e outras são esforços de longo alcance para 
encontrar os filhos de Deus. Nossa oferta hoje vai ajudar a 
suprir essas necessidades. 
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Sábado 3 
21 de janeiro de 2012 
Oferta de hoje: Orçamento da nossa igreja 
 
“Portanto, não vos inquieteis, dizendo: Que comeremos? 
Que beberemos? Ou: Com que nos vestiremos? Porque os 
gentios é que procuram todas estas coisas; pois vosso Pai 
celeste sabe que necessitais de todas elas; buscai, pois, em 
primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas 
coisas vos serão acrescentadas.” Mateus 6:31-33, RA. 
 
********** 
Nós seres humanos temos dificuldade em priorizar as 
coisas. Muitos de nós somos facilmente distraídos do 
trabalho a ser feito. Neste Novo Ano seria bom decidirmos o 
que é realmente importante e o que é secundário, o conceito 
de “as primeiras coisas primeiro”. 
 
Uma pergunta que pode fazer com que as coisas se 
priorizem rapidamente é esta: “Se você morresse hoje, 
estaria pronto?” Esta pergunta faz com que coloquemos as 
coisas em ordem, pois existe alguma coisa mais importante 
do que estarmos prontos para Jesus? 
 
Todas as coisas que Deus pede que façamos vêm com a 
promessa de que será fornecido tudo o que for necessário 
para realizá-las. Seja um talento ou um recurso, nosso bom 
Deus proverá. 
 
Apelo: Nossa igreja tem a missão de preparar pessoas para 
a breve volta de Jesus. É necessário dinheiro para pagar os 
serviços públicos, a programação, e outras necessidades. 
Ser membro da igreja tem suas responsabilidades. Hoje 
temos o privilégio de apoiar as necessidades da nossa 
igreja local. 
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Sábado 4 
28 de janeiro de 2012 
Oferta de hoje: DNA ― Liberdade religiosa 
 
“Ora, o Senhor é o Espírito; e, onde está o Espírito do 
Senhor, aí há liberdade.” 2 Coríntios 3:17, RA. 
 
********** 
Há conexão vital entre a fé e a liberdade. Para o cristão, a 
presença do Senhor em nossa vida produz a verdadeira 
liberdade. Essa liberdade é essencial à felicidade e à 
realização dos planos de Deus na terra. 
 
Ouvimos histórias de diversos países nos quais não há 
tolerância para com outras religiões e aqueles que praticam 
as religiões proibidas frequentemente são sujeitos a 
rejeição, ridicularização e, em alguns casos, morte. 
 
A Igreja Adventista do Sétimo Dia tem tomado a posição 
que as pessoas devem ser livres para escolher sua fé e 
praticar seus princípios religiosos sem restrições do 
governo. 
 
A Igreja Adventista tem estado ativa por mais de 100 anos 
defendendo a liberdade religiosa para todas as pessoas, 
independente de sua fé. Em 1893, a igreja fundou a 
“International Religious Liberty Association” [Associação 
Internacional de Liberdade Religiosa], que é universal e não 
sectária. O “Seventh-day Adventist Church State Council” 
[Conselho de Igreja e Estado da Igreja Adventista do Sétimo 
Dia] protege grupos religiosos de legislação que possa 
afetar suas práticas religiosas. Isto é conseguido 
principalmente através da advocacia. 
 
Apelo: A oferta de hoje apoiará esta importante fase do 
ministério da igreja, inclusive dando apoio à revista “Liberty” 
[Liberdade] a fim de influenciar líderes do pensamento 
humano em toda a Divisão Norte-Americana (DNA). 
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Sábado 5 
4 de fevereiro de 2012 
Oferta de hoje: Orçamento da nossa igreja 
 
“Corria já em meio a festa, e Jesus subiu ao templo e 
ensinava. Então, os judeus se maravilhavam e diziam: 
Como sabe este letras, sem ter estudado? Respondeu-lhes 
Jesus: O meu ensino não é meu, e sim daquele que me 
enviou.” João 7:14-16, RA. 
 
********** 
Os líderes religiosos no tempo de Cristo não o 
consideravam teólogo, como é evidente em sua pergunta. E, 
em alguns círculos hoje, Jesus não seria considerado um 
teólogo pela mesma razão. 
 
Seu ensino surpreendeu os doutores da lei, pois Ele não 
lidava com teorias abstratas. Sua instrução era prática e 
realista. Tinha a ver com o desenvolvimento essencial do 
caráter, o ampliamento da capacidade da pessoa de 
conhecer a Deus. Ele ensinava os princípios que se 
aplicavam à vida diária; aquelas coisas que novamente 
uniriam seres humanos com a família celestial. 
 
Deus ordenou que vivamos por princípios, não por regras. O 
obedecer a uma regra não exige grande grau de inteligência 
porque basta fazer o que a regra diz. Mas para aplicar um 
princípio, exige-se inteligência de ordem superior, 
juntamente com coragem mental e moral. Por estranho que 
pareça, muitos preferem viver por regras, pois isso exige 
menos esforço, menos raciocínio, nenhuma decisão. 
 
Apelo: Nossa igreja é lugar onde princípios bíblicos são 
ensinados e praticados. Valorizamos os ensinos práticos da 
Bíblia como nossa única regra de fé e prática. Hoje é nosso 
privilégio apoiar a igreja local nesses esforços através de 
nossas dádivas. 
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Sábado 6 
11 de fevereiro de 2012 
Oferta de hoje: DNA/Orçamento Mundial ― Ênfase 
“ATM” 
 
Em Marcos 16:15 e 16 (RA), Jesus “disse-lhes: Ide por todo 
o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e 
for batizado será salvo; quem, porém, não crer será 
condenado.” Logo antes de voltar para o Céu, em Atos 1:7 e 
8 (RA), Jesus: “Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer 
tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva 
autoridade; mas recebereis poder, ao descer sobre vós o 
Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em 
Jerusalém como em toda a Judeia e Samária e  até aos 
confins da terra.” 
 
********** 
Quando as taxas de natalidade anual excedem as taxas de 
mortalidade anual por milhões, significa que a cada ano que 
passa temos milhões mais para levar a Jesus Cristo. Isso só 
vai ser realizado por milagre das bênçãos de Deus. Uma 
dessas bênçãos é o uso de meios de comunicação, tais 
como: televisão, internet e talvez outras formas no futuro. 
 
A oferta de hoje beneficiará a revista “Lifestyle” do programa 
Faith for Today [Fé para Hoje], o programa Breath of Life 
destinado à audiência urbana, e o programa completo de It 
Is Written [Está Escrito]. Esses três ministérios norte-
americanos têm um alcance que não podia ser imaginado 
alguns anos atrás. Já existe programação adventista  até 
para telefones celulares e outros dispositivos móveis. 
 
Apelo: As ofertas que dermos hoje apoiarão os muitos 
ministérios do Orçamento Mundial, inclusive os ministérios 
de televisão. 
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Sábado 7 
18 de fevereiro de 2012 
Oferta de hoje: Orçamento da nossa igreja 
 
“No princípio, criou Deus os céus e a terra.” Gênesis 1:1, 
RA. 
 
********** 
As palavras mais importantes deste verso são as primeiras 
quatro: “No princípio, criou Deus”! Como mordomos, somos 
dotados de habilidades mentais, físicas e morais. Essas 
devem ser desenvolvidas e combinadas em algo intangível, 
que chamamos de caráter. O caráter é a única coisa que 
levaremos, em forma aceitável, da terra para o céu. Portanto 
essas habilidades devem ser aperfeiçoadas através do 
poder de escolha: a escolha e aplicação dos princípios a 
situações específicas. É essa consideração, decisão e 
implementação que formam o fundamento e 
desenvolvimento do caráter. Foi para esse fim que Deus fez 
as pessoas agentes morais livres; alguém que pudesse 
reconhecer suas habilidades e desenvolvê-las para a glória 
do seu Criador; que pudesse amar da maneira que é 
amada. Tais pessoas deviam tomar seu lugar na família 
celestial como contribuintes para a felicidade celestial. 
 
Para realizar esse propósito divino, a pessoa deve 
reconhecer sua origem e sua nomeação por Deus para ser 
mordomo das coisas que lhe foram confiadas. Para nos 
ajudar, Deus nos deu importantes princípios orientadores 
pelos quais viver. 
 
Apelo: À igreja local foi dada a tarefa de guiar seres 
humanos nos caminhos de Deus e de conhecer e 
compreender os princípios divinos. Dedicamos nossos 
recursos de hoje para esse fim. 
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Sábado 8 
25 de fevereiro de 2012 
Oferta de hoje: Nossa associação 
 
“E, então, se dirigiu a seus discípulos: A seara, na verdade, 
é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao 
Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua 
seara.” Mateus 9:37 e 38, RA. 
 
********** 
2012 é um ano bissexto. Os anos bissextos são anos com 
366 dias, em vez dos 365 habituais. Anos bissextos são 
necessários porque o cumprimento real de um ano é 
365,242 dias, e não 365 dias como comumente indicado. Ou 
seja, os anos bissextos ocorrem a cada quatro anos, e anos 
que são divisíveis por 4 (2004 e 2008, por exemplo) têm 366 
dias, com o dia adicionado sendo 29 de fevereiro. 
 
Uma exceção é que os anos que encerram um século só 
são considerados bissextos se forem divisíveis por 400. 
Portanto, 1700, 1800, 1900 não foram bissextos, e 2100 
tampouco será. Mas 1600 e 2000 foram anos bissextos 
porque o número do ano é divisível por 400. 
 
A maioria de nós nem percebe o dia extra, o que traz à 
mente a questão do tempo. Somos mordomos do tempo, e 
Deus nos disse que são necessários trabalhadores para a 
colheita. A nossa associação tem a tarefa de prover e 
coordenar trabalhadores. Isso pode ser na forma de 
pastores, professores, pessoal de apoio e treinamento de 
leigos. 
 
Apelo: Seria bom se o dia extra em 2012 providenciasse 
mais trabalhadores para a colheita, ou mesmo maiores 
recursos. Ao darmos hoje daquilo que foi gerado pelo nosso 
tempo e talentos, bendizemos o trabalho da nossa 
associação. 
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Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua 
seara.” Mateus 9:37 e 38, RA. 
 
********** 
2012 é um ano bissexto. Os anos bissextos são anos com 
366 dias, em vez dos 365 habituais. Anos bissextos são 
necessários porque o cumprimento real de um ano é 
365,242 dias, e não 365 dias como comumente indicado. Ou 
seja, os anos bissextos ocorrem a cada quatro anos, e anos 
que são divisíveis por 4 (2004 e 2008, por exemplo) têm 366 
dias, com o dia adicionado sendo 29 de fevereiro. 
 
Uma exceção é que os anos que encerram um século só 
são considerados bissextos se forem divisíveis por 400. 
Portanto, 1700, 1800, 1900 não foram bissextos, e 2100 
tampouco será. Mas 1600 e 2000 foram anos bissextos 
porque o número do ano é divisível por 400. 
 
A maioria de nós nem percebe o dia extra, o que traz à 
mente a questão do tempo. Somos mordomos do tempo, e 
Deus nos disse que são necessários trabalhadores para a 
colheita. A nossa associação tem a tarefa de prover e 
coordenar trabalhadores. Isso pode ser na forma de 
pastores, professores, pessoal de apoio e treinamento de 
leigos. 
 
Apelo: Seria bom se o dia extra em 2012 providenciasse 
mais trabalhadores para a colheita, ou mesmo maiores 
recursos. Ao darmos hoje daquilo que foi gerado pelo nosso 
tempo e talentos, bendizemos o trabalho da nossa 
associação. 



Sábado 9 
3 de março de 2012 
Oferta de hoje: Orçamento da nossa igreja 
 
“Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente; quem ama 
as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus 
rendimentos. Isso também não faz sentido.” Eclesiastes 
5:10, NVI. 
 
********** 
Ansiamos por ter vida cheia de propósito e significado, pois 
Deus nos fez dessa maneira. Muitas vezes procuramos 
esse propósito em todos os lugares errados. Uma garrafa, 
uma pílula, comportamentos auto-destrutivos, o tempo todo 
em busca de significado. 
 
“Quando amamos a Deus acima de tudo, as coisas 
temporais ocuparão seu lugar certo em nossas afeições. Se 
humilde e ferventemente buscarmos conhecimento e 
habilidade para fazermos reto uso dos bens do Senhor, 
receberemos sabedoria do alto. Quando o coração se 
inclina para suas próprias tendências e preferências, 
quando é acariciado o pensamento de que o dinheiro pode 
conferir felicidade sem o favor de Deus, então o dinheiro 
torna-se um tirano, governando o homem; recebe sua 
confiança e estima e é adorado como um deus. Honra, 
verdade, retidão e justiça são sacrificados sobre seu altar. 
Os mandamentos da Palavra de Deus são postos de lado e 
os costumes e usos do mundo, ordenados pelo rei Mamom, 
tornam-se um poder controlador. Carta 8, 1889.” O Lar 
Adventista, p. 372. 
 
Apelo: A oferta hoje é para a nossa preciosa igreja, para 
ajudar seus ministérios e as despesas do funcionamento 
desse farol em nossa comunidade. 
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“Quando amamos a Deus acima de tudo, as coisas 
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habilidade para fazermos reto uso dos bens do Senhor, 
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quando é acariciado o pensamento de que o dinheiro pode 
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Apelo: A oferta hoje é para a nossa preciosa igreja, para 
ajudar seus ministérios e as despesas do funcionamento 
desse farol em nossa comunidade. 



Sábado 10 
10 de março de 2012 
Oferta de hoje: Orçamento Mundial ― Ênfase Rádio 
Mundial Adventista 
 
“Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a 
autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei 
discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do 
Pai, e do Filho, e do Espírito Santo; ensinando-os a guardar 
todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou 
convosco todos os dias, até à consumação do século.” 
Mateus 28:18-20, RA. 
 
********** 
O próprio Senhor nos deu a ordem de proclamar Sua 
mensagem ao mundo. Esta é a principal razão que 
precisamos de uma organização mundial para coordenar e 
orientar esse trabalho em todo o mundo. 
 
Devemos lembrar também que para aquilo que Deus nos 
pede fazer, Ele proverá os meios e os talentos necessários 
a fim de sermos bem sucedidos. Afinal de contas, nosso 
sucesso como igreja em qualquer empreendimento será 
atribuído às Suas provisões e bênçãos. 
 
O Orçamento Mundial fornece fundos para muitos 
ministérios que vão além das fronteiras da América do 
Norte. Ministérios tais como: Rádio Mundial Adventista, que 
proclama a Boa Nova por ondas de rádio em lugares aos 
quais missionários não se atrevem a ir. 
 
Apelo: A oferta que dermos hoje apoiará os muitos 
ministérios do Orçamento Mundial. 
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********** 
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mensagem ao mundo. Esta é a principal razão que 
precisamos de uma organização mundial para coordenar e 
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ministérios do Orçamento Mundial. 



Sábado 11 
17 de março de 2012 
Oferta de hoje: Orçamento da nossa igreja 
 
“Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas 
as contribuições, e observava a multidão colocando o 
dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali 
grandes quantias. Então, uma viúva pobre chegou-se e 
colocou duas pequeninas moedas de cobre, de muito pouco 
valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: 
Afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de 
ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que 
lhes sobrava; mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que 
possuía para viver.” Marcos 12:41-44, NVI. 
 
********** 
A economia dos céus é diferente da nossa. Nessa história a 
viúva colocou duas pequenas moedas, os ricos colocavam 
grandes quantidades, mas Jesus disse que ela “colocou na 
caixa de ofertas mais do que todos os outros”. Quem 
receberia o maior recibo de dízimo do tesoureiro da igreja? 
Isso é muito interessante. 
 
A viúva foi exaltada por Cristo ao dar porque “o motivo é 
tudo”. A viúva colocou tudo, indicando sua completa 
confiança e entrega total a Deus. Embora não nos seja 
pedido que doemos tudo o que temos, devemos estar 
dispostos a fazê-lo se Deus assim pedir. Nosso 
compromisso para com o reino de Deus deve ocupar o 
primeiro lugar em nosso coração. 
 
Apelo: A nossa igreja tem muitas necessidades, tais como: 
eletricidade, materiais, água, custos de programas, e, em 
alguns casos, uma hipoteca junto com muitas outras 
despesas. Como membros, é nosso privilégio dar de 
coração para ajudar a igreja no seu trabalho ao nosso redor. 
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Sábado 12 
24 de março de 2012 
Oferta de hoje: Nossa associação 
 
“Então lhes contou esta parábola: A terra de certo homem 
rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: O que vou 
fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então 
disse: Já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros 
e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha 
safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: Você 
tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos 
anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus 
lhe disse: Insensato! Esta mesma noite a sua vida lhe será 
exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? 
Assim acontece com quem guarda para si riquezas, ,mas 
não é rico para com Deus.” Lucas 12:16-21, NVI. 
 
********** 
Isso soa como uma história de sucesso, até chegar ao fim. 
O agricultor teve safra abundante, o que é bom! Ele estava 
armazenando-a, o que é coisa sensata. Havia apenas um 
problema: ele estava tentando manter tudo para si mesmo. 
Esse texto está repleto de pronomes centralizados no eu: 
eu, meus, minha. As últimas palavras alertam sobre o não 
ser “rico para com Deus”. O que significa isso? Isso é 
importante, pois é a chave da parábola. 
 
Ser “rico para com Deus” significa que Deus é o foco da sua 
vida e que você encontra segurança total nele ― não na sua 
riqueza ou posses, mas nele. Ele é a quem você dá mais 
valor. 
 
Apelo: Nosso campo será beneficiado com suas dádivas 
hoje. Servirão para ajudar a nossa igreja e muitas outras em 
nossa área provendo orientação e ajudando a abreviar o 
reino do Céu e convidar as pessoas a serem “ricas para 
com Deus”. 
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Sábado 13 
31 de março de 2012 
Oferta de hoje: Nossa união ― Oferta especial 
 
“Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a 
majestade e o esplendor, pois tudo o que há nos céus e na 
terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino; tu estás acima de tudo. 
A riqueza e a honra vêm de ti; tu dominas sobre todas as 
coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar 
e dar força a todos. Agora, nosso Deus, damos-te graças, e 
louvamos o teu glorioso nome ” 1 Crônicas 29:11-13, NVI. 
 
********** 
Que assunto é abordado com maior frequência na Bíblia? 
Se sua resposta for “salvação”, ela está correta. Sabe qual é 
o segundo tema mais abordado nas Escrituras? “Questões 
financeiras”, o que pode ser descrito de diversas maneiras, 
tais como: riqueza, bens, mordomia, dinheiro ou princípios 
de gestão de dinheiro, ou dar. 
 
A questão de finanças é abordada tão rigorosamente porque 
é uma das chaves para o nosso relacionamento com Deus. 
Riqueza e dinheiro exercem influência tão poderosa sobre 
nós que é necessário que isso esteja direito ou tudo o mais 
ficará distorcido. A vida cristã é um chamado para a vida 
cristocêntrica. Em vez de focalizar nas provisões, devemos 
focalizar no Provedor, aquele através de quem vem toda a 
riqueza e honra. 
 
Apelo: Na organização da nossa igreja, a união ocupa 
valioso lugar no trabalho regional tão necessário. Nossa 
oferta proverá para as necessidades especiais do nosso 
território. 
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Sábado 14 
7 de abril de 2012 
Oferta de hoje: Orçamento da nossa igreja 
 
“Confia no Senhor e faze o bem; habita na terra, e alimenta-
te da verdade. Agrada-te do Senhor, e ele satisfará os 
desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, 
confia nele, e o mais ele fará.” Salmo 37:3-5, RA. 
 
********** 
Talvez você esteja pensando, como muitos pensam: Se eu 
tivesse suficiente dinheiro, poderia fazer o que quisesse, e 
então eu seria feliz! Talvez você deva ouvir os Rolling 
Stones. Eles eram ricos e populares o suficiente para ser 
capazes de ter e fazer praticamente tudo o que desejassem. 
No entanto, quando menciono os Rolling Stones, a primeira 
música que vem à mente é “I Can‟t Get No Satisfaction” (eu 
não consigo satisfação). 
 
John D. Rockefeller, o homem mais rico de sua época e o 
primeiro bilionário, disse: “Não consigo pensar em nada 
menos prazeroso do que uma vida dedicada ao prazer”. 
Certamente ele poderia ter comprado qualquer prazer que 
quisesse mas sabia que a verdadeira satisfação significa 
mais do que possuir tudo o que desejar e fazer tudo o que 
parece divertido. 
 
Deus é a única fonte da verdadeira satisfação. Nosso texto 
bíblico deixa isso bem claro. Isso não significa que se você 
realmente quer um Porsche, “deleita-te” em Deus e ele lhe 
dará um Porsche. Isso significa que se você se deleitar em 
Deus, em primeiro lugar ele vai dar de Si mesmo a você. Ao 
fazer isso, ele preencherá as verdadeiras necessidades do 
seu coração, para que você não precise do Porsche para 
preencher o vazio da sua vida. 
 
Apelo: A oferta de hoje é para o orçamento da nossa igreja. 
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No entanto, quando menciono os Rolling Stones, a primeira 
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Sábado 15 
14 de abril de 2012 
Oferta de hoje: Orçamento Mundial ― Ênfase Christian 
Record Services 
 
“As minhas ovelhas ouvem a minha voz; eu as conheço, e 
elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna; jamais 
perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo 
que meu Pai me deu é maior do que tudo; e da mão do Pai 
ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um.” João 10:27-
30, RA. 
 
********** 
Certa vez alguém perguntou: Se uma pessoa é 
FISICAMENTE cega, como pode ela “examinar as 
Escrituras” ou “procurar apresentar-se aprovada”? 
 
Cegueira física de modo algum faz com que a pessoa não 
ouça a voz do Pastor, conforme sugerido nas Escrituras. No 
entanto, existem limitações óbvias para o estudo literal da 
Bíblia. 
 
O ministério da Christian Record Services usa a tecnologia 
para ajudar os cegos e deficientes visuais a ouvirem a 
palavra de Deus. Na sociedade de hoje, o cego pode ler 
com braile ou ouvir CDs ou cassetes da Bíblia e outras 
literaturas que mudam a vida. Neste sentido, a pessoa cega 
é abençoada por não ser tentada por tudo que o mundo 
oferece através da televisão ou computadores com imagens 
que tendem, na maioria dos casos, a distrair aqueles que 
têm boa visão natural. A verdade é que todos nós, por 
natureza, nascemos espiritualmente cegos e precisamos ser 
levados a reconhecer esse fato antes de sermos 
abençoados com a visão espiritual. 
 
Apelo: As ofertas que daremos hoje ajudarão os muitos 
ministérios do Orçamento Mundial, do qual a Christian 
Record Services faz parte. 
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Escrituras” ou “procurar apresentar-se aprovada”? 
 
Cegueira física de modo algum faz com que a pessoa não 
ouça a voz do Pastor, conforme sugerido nas Escrituras. No 
entanto, existem limitações óbvias para o estudo literal da 
Bíblia. 
 
O ministério da Christian Record Services usa a tecnologia 
para ajudar os cegos e deficientes visuais a ouvirem a 
palavra de Deus. Na sociedade de hoje, o cego pode ler 
com braile ou ouvir CDs ou cassetes da Bíblia e outras 
literaturas que mudam a vida. Neste sentido, a pessoa cega 
é abençoada por não ser tentada por tudo que o mundo 
oferece através da televisão ou computadores com imagens 
que tendem, na maioria dos casos, a distrair aqueles que 
têm boa visão natural. A verdade é que todos nós, por 
natureza, nascemos espiritualmente cegos e precisamos ser 
levados a reconhecer esse fato antes de sermos 
abençoados com a visão espiritual. 
 
Apelo: As ofertas que daremos hoje ajudarão os muitos 
ministérios do Orçamento Mundial, do qual a Christian 
Record Services faz parte. 



Sábado 16 
21 de abril de 2012 
Oferta de hoje: Orçamento da nossa igreja 
 
“O Rei, respondendo, lhes dirá: Em verdade vos afirmo que, 
sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos 
irmãos, a mim o fizestes.” Mateus 25:40, RA. 
 
********** 
O uso do nosso dinheiro é um teste. Faz parte da imagem 
plena da mordomia. O dinheiro é um mestre e é muito 
central em nossa vida. Para o cristão, o uso do dinheiro que 
nos foi confiado revelará nossa verdadeira natureza. 
 
Dinheiro não é nem bom, nem mau; tudo depende de como 
ele é usado.  
 
Atente para as seguintes palavras do livro Parábolas de 
Jesus, p. 351: “O dinheiro é de grande valor, porque pode 
realizar grande bem. Nas mãos dos filhos de Deus é 
alimento para o faminto, água para o sedento, vestido para 
o nu. É proteção para o opresso, e meio para socorrer o 
enfermo. Mas o dinheiro não é de mais valor que a areia, a 
não ser que o empreguemos para prover às necessidades 
da vida, para bênção de outros, e para o desenvolvimento 
da obra de Cristo.” 
 
Aqui vemos o real valor do dinheiro: (1) Suprir as 
necessidades da vida; (2) abençoar a outros; e (3) promover 
a causa de Cristo. 
 
Apelo: A oferta de hoje auxiliará a nossa igreja em seu 
ministério na área local. Creio que este é o uso divino de 
nossos recursos financeiros. 
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********** 
O uso do nosso dinheiro é um teste. Faz parte da imagem 
plena da mordomia. O dinheiro é um mestre e é muito 
central em nossa vida. Para o cristão, o uso do dinheiro que 
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realizar grande bem. Nas mãos dos filhos de Deus é 
alimento para o faminto, água para o sedento, vestido para 
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enfermo. Mas o dinheiro não é de mais valor que a areia, a 
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da vida, para bênção de outros, e para o desenvolvimento 
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necessidades da vida; (2) abençoar a outros; e (3) promover 
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ministério na área local. Creio que este é o uso divino de 
nossos recursos financeiros. 



Sábado 17 
28 de abril de 2012 
Oferta de hoje: Nossa associação 
 
Em Filipenses 4:11-13 (NVI), Paulo diz: 
“Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois 
aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o 
que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi 
o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, 
seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito, ou 
passando necessidade. Tudo posso naquele que me 
fortalece.” 
 
********** 
Paulo nos dá um vislumbre de sua experiência de vida. 
Observe as palavras “aprendi” e “sei”. A vida do cristão é de 
aprendizagem. A melhor indicação disto é encontrada na 
palavra “discípulo”. Ser discípulo significa ser aprendiz, 
aluno, seguidor de Jesus Cristo. 
 
Tenho certeza de que Paulo aprendeu muitas outras coisas 
na vida, mas aqui ele salienta a ideia de contentamento. 
Neste mundo que é tudo, menos contentável, a vida do 
cristão deve ser modelo de contentamento. Paulo indica 
claramente a razão do contentamento em “toda e qualquer 
circunstância”. A razão é Aquele que “fortalece”. 
 
O que Paulo aprendeu e o que ele sabia ser verdade é que 
centralizar a vida em Deus é a única maneira de realmente 
viver. 
 
Apelo: Nossa associação está envolvida em levar 
contentamento ao povo de nossa área, através de igrejas, 
pastores, educação, e outras programações. Nossa oferta 
de hoje ajudará nesse trabalho vital para nosso tempo. 
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********** 
Paulo nos dá um vislumbre de sua experiência de vida. 
Observe as palavras “aprendi” e “sei”. A vida do cristão é de 
aprendizagem. A melhor indicação disto é encontrada na 
palavra “discípulo”. Ser discípulo significa ser aprendiz, 
aluno, seguidor de Jesus Cristo. 
 
Tenho certeza de que Paulo aprendeu muitas outras coisas 
na vida, mas aqui ele salienta a ideia de contentamento. 
Neste mundo que é tudo, menos contentável, a vida do 
cristão deve ser modelo de contentamento. Paulo indica 
claramente a razão do contentamento em “toda e qualquer 
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pastores, educação, e outras programações. Nossa oferta 
de hoje ajudará nesse trabalho vital para nosso tempo. 



Sábado 18 
5 de maio de 2012 
Oferta de hoje: Orçamento da nossa igreja 
 
Em Mateus 6:19-21 (NVI), Jesus nos adverte: 
“Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça 
e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e 
furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde 
a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não 
arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí 
também estará o seu coração.” 
 
********** 
Segurança é necessidade básica do ser humano, mas 
dinheiro não preenche essa necessidade. Isto é porque o 
dinheiro em si não é seguro. Pode ser perdido, roubado, ou 
acabado em falência de banco ou colapso da bolsa. Se a 
sua segurança estiver no dinheiro, e você perder seu 
dinheiro, perderá sua segurança. 
 
Mesmo se você não perder seu dinheiro, ele não lhe trará 
verdadeira segurança. No caso de colapso econômico total, 
o dinheiro não vai ajudar. Dinheiro no banco não lhe 
protegerá no caso de falência do banco. Em caso de guerra, 
o dinheiro poderá ajudar-lhe a mudar para um país que não 
esteja envolvido, mas não poderá impedir uma bala ou um 
míssil. 
 
Em época de fome, o dinheiro permitirá que você compre o 
alimento que existir, mas quando não houver mais alimento, 
você não poderá comer dinheiro. Verdadeira segurança, por 
definição, unicamente pode vir de algo que estará sempre à 
sua disposição. O dinheiro não alcança esse padrão. 
Apenas Deus alcança. 
 
Apelo: A única coisa que é segura em nosso mundo é a 
insegurança. A oferta de hoje ajudará nossa igreja a mostrar 
às pessoas a verdadeira fonte de segurança. 
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verdadeira segurança. No caso de colapso econômico total, 
o dinheiro não vai ajudar. Dinheiro no banco não lhe 
protegerá no caso de falência do banco. Em caso de guerra, 
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míssil. 
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às pessoas a verdadeira fonte de segurança. 



Sábado 19 
12 de maio de 2012 
Oferta de hoje: Orçamento Mundial ― Ênfase em auxílio 
a desastres e fomes 
 
“Jesus respondeu: Cuidado, que ninguém os engane. Pois 
muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo! e 
enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e 
rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário 
que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se 
levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e 
terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das 
dores.” Mateus 24:4-8, NVI. 
 
********** 
Uma coisa que tem sido muito evidente nos últimos anos é o 
aumento de grandes calamidades. Terremotos, tsunamis, 
inundações, incêndios, furacões, fomes, revoltas, e a lista 
poderia continuar sem fim. Embora esses sejam sinais do 
fim dos tempos, são também oportunidades para a igreja 
mostrar compaixão para com aqueles que são afetados por 
tais eventos. 
 
Partilhar com aqueles que estão em necessidade é 
característica cristã básica. Em 1 Timóteo 6:17-19 (NVI), 
Paulo diz: “Ordene aos que são ricos no presente mundo 
que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na 
incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê 
ricamente, para a nossa satisfação. Ordene-lhes que 
pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e 
prontos a repartir. Dessa forma, eles acumularão um 
tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era 
que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida.” 
 
Apelo: Nossa oferta de hoje é para o Orçamento Mundial e 
um dos ministérios da igreja que será beneficiado é o de 
auxílio a desastres e fomes. 
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Sábado 20 
19 de maio de 2012 
Oferta de hoje: Orçamento da nossa igreja 
 
“Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a 
criação; pois, nele, foram criadas todas as coisas, nos céus 
e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, 
sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo 
foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as 
coisas. Nele, tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da 
igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, 
para em todas as coisas ter a primazia.” Colossenses 1:15-
18, RA. 
 
********** 
A palavra “cabeça” transmite não só as ideias de autoridade 
e soma, mas também o conceito de fonte ou origem. Alguns 
dizem que Pedro fundou a igreja, mas a Bíblia deixa claro 
que Cristo é o seu fundador. Como “cabeça do corpo, da 
igreja”, Jesus é o Senhor do seu povo e também a fonte da 
sua vida e crescimento. Não somente a igreja, mas “todas 
as coisas” se resumem em Cristo. Nesta figura simbólica, 
Paulo dá à igreja a poderosa imagem do alcance universal 
do domínio de Cristo. A igreja merece nossa maior honra, 
mais profunda paixão, e máximo empenho, porque ao assim 
fazer, estamos nos entregando a Cristo. 
 
Apelo: A oferta de hoje é para a nossa igreja, mas na 
realidade estamos dando para a igreja de Cristo. Ele é a 
cabeça e o centro de tudo o que aqui fazemos. 
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Sábado 21 
26 de maio de 2012 
Oferta de hoje: Nossa associação 
 
“Lembra-te do dia de sábado, para o santificar. Seis dias 
trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o 
sábado do Senhor, teu Deus; não farás nenhum trabalho, 
nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, 
nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das 
tuas portas para dentro; porque, em seis dias, fez o Senhor 
os céus e a terra, o mar e tudo que neles há e, ao sétimo 
dia, descansou; por isso, o Senhor abençoou o dia de 
sábado e o santificou.” Êxodo 20:8-11, RA. 
 
********** 
“Memorial Day” (dia memorial) é um feriado federal nos 
Estados Unidos, observado na última segunda-feira de 
maio. Anteriormente conhecido como “Decoration Day” (dia 
de condecoração), ele comemora soldados dos EUA que 
morreram enquanto no serviço militar. Inicialmente 
promulgado para homenagear soldados da União e 
Confederação que morreram durante a Guerra Civil, após a 
Primeira Guerra Mundial foi modificado para honrar os 
americanos que morreram em todas as guerras. “Memorial 
Day” geralmente marca o início da temporada de férias de 
verão, e o “Labor Dia” (dia do trabalho) o seu fim. O Canadá 
tem feriado semelhante. 
 
Como cristãos adventistas do sétimo dia, nós também 
temos um “Memorial Day”. Somos mordomos do sábado 
bíblico. Como tal, nós proclamamos a bênção e o propósito 
da observância do sábado para o mundo que necessita sua 
mensagem. 
 
Apelo: A oferta de hoje garantirá o financiamento de alguns 
dos trabalhos especiais da nossa associação, entre eles a 
proclamação da verdade bíblica. 

Sábado 21 
26 de maio de 2012 
Oferta de hoje: Nossa associação 
 
“Lembra-te do dia de sábado, para o santificar. Seis dias 
trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o 
sábado do Senhor, teu Deus; não farás nenhum trabalho, 
nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, 
nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das 
tuas portas para dentro; porque, em seis dias, fez o Senhor 
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verão, e o “Labor Dia” (dia do trabalho) o seu fim. O Canadá 
tem feriado semelhante. 
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Apelo: A oferta de hoje garantirá o financiamento de alguns 
dos trabalhos especiais da nossa associação, entre eles a 
proclamação da verdade bíblica. 



Sábado 22 
2 de junho de 2012 
Oferta de hoje: Orçamento da nossa igreja 
 
“E sabeis também vós, ó filipenses, que, no início do 
evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se 
associou comigo no tocante a dar e receber, senão 
unicamente vós outros.” Filipenses 4:15, RA. 
 
********** 
Neste versículo, Paulo recorda com gratidão que este 
recente presente de seus amigos em Filipos fora mais um 
exemplo do mesmo espírito de generosidade que os havia 
caracterizado desde que primeiro se comprometeram com o 
evangelho. Após sua partida da Macedônia e, em particular, 
depois que ele se estabeleceu em Corinto, os Filipenses ― 
a única congregação em relacioamento mais íntimo com ele 
― haviam continuado a sustentá-lo com suas dádivas. 
 
O espírito de generosidade é de Deus. É uma característica 
de Deus mostrada claramente na vida de Jesus. Essa 
mesma característica será observada na vida daqueles que 
seguem a Cristo. Ao darmos para apoiar o ministério da 
nossa igreja, estaremos seguindo nas pegadas de Jesus e 
do espírito que atuava nos santos em Filipos. 
 
Apelo: “Fraca e defeituosa como possa parecer, a igreja é o 
único objeto sobre que Deus concede em sentido especial 
Sua suprema atenção. É o cenário de Sua graça, na qual Se 
deleita em revelar Seu poder de transformar corações.” Atos 
dos Apóstolos, p. 12. Hoje, a nossa igreja será beneficiada 
pelas nossas ofertas para a entidade sob a qual Deus 
concede Sua “suprema atenção”. 
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Apelo: “Fraca e defeituosa como possa parecer, a igreja é o 
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pelas nossas ofertas para a entidade sob a qual Deus 
concede Sua “suprema atenção”. 



Sábado 23 
9 de junho de 2012 
Oferta de hoje: DNA/Orçamento Mundial ― Ênfase nos 
Ministérios Multilíngue e de Capelania 
 
“Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem 
cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o 
inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e 
procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, 
permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que 
vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos 
sofrimentos. O Deus de toda a graça, que os chamou para a 
sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido 
durante pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes 
dará forças e os porá sobre firmes alicerces. A ele seja o 
poder para todo o sempre. Amém.” 1 Pedro 5:7-11, NVI. 
 
********** 
Nosso mundo está se tornando mais complexo com a 
facilidade de viajar, o que resulta em pessoas de uma 
cultura se juntarem a pessoas de outras culturas. 
Conhecimento da língua nativa e sensibilidade cultural 
podem servir de ajuda ao buscarmos tais pessoas. Também 
encontramos as necessidades contínuas daqueles que 
estão enfermos e aflitos, ou talvez servindo nas Forças 
Armadas e se sentindo deveras a sós. 
 
Apelo: Nossa oferta de hoje é para o Orçamento Mundial, 
com ênfase em dois ministérios: Multilíngue e de Capelania. 
Ambos os ministérios procuram restaurar aqueles que estão 
sós, sofrendo e angustiados. Há um desafio adicional 
quando há barreira de língua. Por isso, o trabalho do 
ministério multilíngue é providenciar a Mensagem dos Três 
Anjos em diferentes idiomas de modo que alcance as 
pessoas em sua língua nativa. 
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Sábado 24 
16 de junho de 2012 
Oferta de hoje: Orçamento da nossa igreja 
 
“A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a 
multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos 
poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com 
o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso 
Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus 
em confiança, pela fé nele. Portanto, peço-lhes que não 
desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, 
pois elas são uma glória para vocês.” Efésios 3:10-13, NVI. 
 
********** 
A igreja tem lugar especial no Reino de Deus. Ouça: 
 
“A igreja é o instrumento apontado por Deus para a 
salvação dos homens. Foi organizada para servir, e sua 
missão é levar o evangelho ao mundo. Desde o princípio 
tem sido plano de Deus que através de Sua igreja seja 
refletida para o mundo Sua plenitude e suficiência. Aos 
membros da igreja, a quem Ele chamou das trevas para Sua 
maravilhosa luz, compete manifestar Sua glória. A igreja é a 
depositária das riquezas da graça de Cristo; e pela igreja 
será a seu tempo manifesta, mesmo aos „principados e 
potestades nos Céus‟ (Efésios 3:10), a final e ampla 
demonstração do amor de Deus. Atos dos Apóstolos, p. 9. 
 
Apelo: A oferta de hoje é para a nossa igreja. À igreja é 
dada, de acordo com as Escrituras e com este livro, Atos 
dos Apóstolos, um lugar elevado e santo. A igreja, nossa 
igreja, tem propósito especial no plano de Deus para a 
humanidade. Nossa oferta de hoje ajudará a cumprir esses 
planos. 

Sábado 24 
16 de junho de 2012 
Oferta de hoje: Orçamento da nossa igreja 
 
“A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a 
multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos 
poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com 
o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso 
Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus 
em confiança, pela fé nele. Portanto, peço-lhes que não 
desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, 
pois elas são uma glória para vocês.” Efésios 3:10-13, NVI. 
 
********** 
A igreja tem lugar especial no Reino de Deus. Ouça: 
 
“A igreja é o instrumento apontado por Deus para a 
salvação dos homens. Foi organizada para servir, e sua 
missão é levar o evangelho ao mundo. Desde o princípio 
tem sido plano de Deus que através de Sua igreja seja 
refletida para o mundo Sua plenitude e suficiência. Aos 
membros da igreja, a quem Ele chamou das trevas para Sua 
maravilhosa luz, compete manifestar Sua glória. A igreja é a 
depositária das riquezas da graça de Cristo; e pela igreja 
será a seu tempo manifesta, mesmo aos „principados e 
potestades nos Céus‟ (Efésios 3:10), a final e ampla 
demonstração do amor de Deus. Atos dos Apóstolos, p. 9. 
 
Apelo: A oferta de hoje é para a nossa igreja. À igreja é 
dada, de acordo com as Escrituras e com este livro, Atos 
dos Apóstolos, um lugar elevado e santo. A igreja, nossa 
igreja, tem propósito especial no plano de Deus para a 
humanidade. Nossa oferta de hoje ajudará a cumprir esses 
planos. 



Sábado 25 
23 de junho de 2012 
Oferta de hoje: Nossa associação 
 
“Adore a Deus, oferecendo-lhe o que a sua terra produz de 
melhor. Faça isso, e os seus depósitos ficarão cheios de 
cereais, e você terá tanto vinho, que não será capaz de 
armazenar.” Provérbios 3:9 e 10, NTLH. 
 
********** 
Nossa definição de mordomia sendo, viver centrado em 
Deus, é especialmente apropriada aqui. Este texto nos 
apresenta o princípio do “primeiro”. Diz que devemos 
sempre dar o primeiro lugar a Deus, que ele deve estar em 
primeiro lugar em todas as atividades da vida. Pedro disse 
que Deus era o primeiro em sua vida. Jurou que morreria 
por ele. Mais tarde encontramos ele jurando que não o 
conhecia. 
 
Os judeus diziam que Deus era o primeiro, mas quando 
testados, mostraram-se mais interessados em agradar os 
romanos. Muitos cristãos falam e cantam que Deus é o 
primeiro, mas quando Seu trabalho precisa de algum 
esforço ou dinheiro, a história é diferente. A pergunta que 
cada um de nós deve fazer é essa: Será que Deus 
realmente está em primeiro lugar na minha vida, ou depois 
que eu conseguir tudo o que quero para mim mesmo, ele 
pode ficar com o que sobrar ― o resto? 
 
Todo o ensino da Bíblia é que Deus deve estar em primeiro 
lugar, Deus deve ser supremo. Jesus disse que se 
buscarmos o reino dos céus em primeiro lugar, então todas 
as coisas necessárias da vida, tais como alimento, roupas, e 
abrigo nos seriam dadas por um pai celestial amoroso que 
conhece nossas necessidades, 
 
Apelo: Nossa oferta de hoje é para algumas das 
necessidades especiais da nossa associação. 
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necessidades especiais da nossa associação. 



Sábado 26 
30 de junho de 2012 
Oferta de hoje: DNA ― Projeto de evangelismo 
 
“Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e 
crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os 
mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para justiça, 
e com a boca se confessa para salvação. Como diz a 
Escritura: „Todo o que nele confia jamais será 
envergonhado.‟ Não há diferença entre judeus e gentios, 
pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa 
ricamente todos os que o invocam, porque „todo aquele que 
invocar o nome do Senhor será salvo‟.” Romanos 10:9-13, 
NVI. 
 
********** 
A Divisão Norte-Americana tem a enorme responsabilidade 
de prover fundos para projetos especiais no Canadá e nos 
Estados Unidos. Muitas vezes estes são grandes projetos 
essenciais para os planos de alcançar grande população ou 
grupos populacionais especiais. A Divisão Norte-Americana 
apreciará suas orações, uma vez que toma decisões quanto 
às estratégias mais eficazes na realização dos planos de 
Deus para as populações enormes de ambos os países. 
 
Aquele que é “Senhor de tudo” tem grandes planos para o 
nosso futuro, e queremos realizar a Sua vontade em todas 
as coisas. 
 
Apelo: A oferta de hoje apoiará esses projetos especiais. 
Sejamos tão generosos quanto for possível. Precisa-se de 
dinheiro para atender essas oportunidades cruciais para a 
proclamação do evangelho! 
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Sábado 27 
7 de julho de 2012 
Oferta de hoje: Orçamento da nossa igreja 
 
“Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.” 
João 8:36, RA. 
 
********** 
Na América do Norte há dois aniversários de país. No 
Canadá, existe “Canada Day” (dia do Canadá), antigamente 
chamado “Dominion Day” (dia do domínio), que comemora a 
fundação do Canadá. Nos Estados Unidos, existe 
“Independence Day” (dia da independência), também 
chamado “Fourth of July” (4 de julho), que comemora a 
fundação dos Estados Unidos da América. Ambos os 
eventos são no início de julho. 
 
De modo semelhante, cada um de nós tem dois 
aniversários: dia do nascimento e dia do “nascimento 
espiritual”. Em certo sentido, o dia do nascimento espiritual 
foi dia de liberdade para nós também, conforme diz a Bíblia. 
Jesus nos faz verdadeiramente livres. Que presente para os 
pecadores, que gratidão deve brotar de nossos corações! O 
Canadá e os Estados Unidos são grandes países, mas o 
reino de Deus é o maior de todos. 
 
De igual modo, com todas as comemorações memoriais 
nesses dois países nessas datas importantes, surge a 
pergunta: Quanto mais nós devemos ser gratos, a cada 
sábado, ao nos reunirmos para adorar o Rei dos reis? 
 
Apelo: A oferta de hoje é para o orçamento da nossa igreja, 
a fim de prover recursos necessários para proclamar as 
Boas Novas à nossa comunidade e trazer a liberdade de 
Cristo a qualquer um que esteja disposto a ouvir. 
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Sábado 28 
14 de julho de 2012 
Oferta de hoje: DNA ― Ministério da Mulher 
 
“Depois que terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e 
Maria, a mãe de Tiago, compraram perfumes para perfumar 
o corpo de Jesus. No domingo, bem cedo, ao nascer do sol, 
elas foram ao túmulo.” Marcos 16:1 e 2, NTLH. 
 
********** 
As primeiras pessoas a visitar o túmulo de Cristo depois do 
seu sepultamento e depois do sábado foram mulheres. A 
menção dos nomes das mulheres enfatiza a importância 
delas como testemunhas. Marcos mostrou que pessoas 
identificáveis testemunharam a crucifixão, o sepultamento, e 
a tumba vazia. 
 
A conclusão do processo de sepultamento foi interrompida 
por causa do sábado. As especiarias provavelmente foram 
compradas logo após o pôr do sol no sábado, quando as 
lojas reabriram rapidamente após a conclusão do sábado. 
No entanto, era tarde demais para ir ao túmulo em seguida. 
A grande devoção das mulheres é vista em dois detalhes: o 
alto preço das especiarias e seu desejo de ungir o corpo 
que havia estado morto por um dia e meio. O amor por 
Cristo constrange essas senhoras a cuidar dele 
adequadamente. 
 
Apelo: A oferta de hoje é para o trabalho do Ministério da 
Mulher na Divisão Norte-Americana. O texto bíblico mostra a 
grande devoção das mulheres a Cristo. Ao darmos hoje, 
lembremos de como a igreja se beneficia com o serviço e a 
dedicação das mulheres ao fazerem o trabalho dos 
ministérios da igreja. 
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Sábado 29 
21 de julho de 2012 
Oferta de hoje: Orçamento da nossa igreja 
 
“E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, 
assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para 
que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus 
amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho 
unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas 
tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao 
mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o 
mundo fosse salvo por ele.” João 3:14-17, RA. 
 
********** 
Em dar, o motivo é tudo. Dar sistematicamente com a 
atitude e o motivo certos é chamado benevolência 
desinteressada. Isso é dar sem impor condições. Motivo 
envolve a condição do coração e a atitude da mente. 
 
O único verdadeiro motivo para dar é o amor. Em nosso 
texto, vemos o amor de Deus revelado em dar Seu Filho por 
nós. Esse amor é um princípio, não uma emoção. É a base 
do caráter. 
 
“O amor precisa ser o móvel de ação. O amor é o princípio 
básico do governo de Deus no Céu e na Terra, e deve ser o 
fundamento do caráter cristão. Isso unicamente pode torná-
lo e guardá-lo inabalável; habilitá-lo a resistir às provas e 
tentações.” Parábolas de Jesus, p. 49. 
 
Apelo: Ao darmos hoje, lembremos do amor de Deus 
revelado no sacrifício. O plano da salvação tem como 
fundamento sacrifício imensurável. A nossa oferta de hoje é 
para o orçamento da igreja. 
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Sábado 30 
28 de julho de 2012 
Oferta de hoje: Nossa associação 
 
“E isto afirmo: aquele que semeia pouco pouco também 
ceifará; e o que semeia com fartura com abundância 
também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto 
no coração, não com tristeza ou por necessidade; porque 
Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos 
abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em 
tudo, ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra.” 
2 Coríntios 9:6-8, RA. 
 
********** 
Que lição maravilhosa da Bíblia! Nós colhemos o que 
semeamos. Cada pessoa deve dar conforme o propósito no 
seu coração. Cada um deve decidir individualmente se deve 
ou não dar ofertas e de si mesmo a Cristo. Deus quer que 
demos nossa vida de volta para Ele porque o amamos. Ele 
não quer que o façamos com tristeza ou por necessidade, 
porque achamos que temos que fazê-lo. Não temos que 
fazê-lo. Deus é capaz de suprir todas as nossas 
necessidades espirituais e materiais quando O seguimos. 
 
O maligno irá utilizar qualquer método para: (1) Impedir que 
comecemos a dar, e (2) fazer com que paremos de dar. Ele 
não se importa em como nos impede de dar desde que as 
sementes que ele semeia se arraiguem, floresçam, e deem 
frutos de desunião, amargura, e interesse próprio. 
 
O motivo para dar é o amor. Só o amor reconhecerá a 
necessidade. O amor não pode deixar de passar uma 
necessidade. Amor é demonstrado por resposta concreta. 
 
Apelo: Nossa oferta é para as necessidades especiais da 
nossa associação. Ao darmos, façamos a pergunta: 
Realmente amamos? Só saberemos quando formos 
testados pelo sacrifício. 
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Sábado 31 
4 de agosto de 2012 
Oferta de hoje: Orçamento da nossa igreja 
 
“Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento 
da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No 
meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a 
extrema pobreza deles transbordaram em rica 
generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo 
quanto podiam, e até além do que podiam. Por iniciativa 
própria eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de 
participar da assistência aos santos. E não somente fizeram 
o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si 
mesmos ao Senhor e, depois, a nós, pela vontade de Deus.” 
2 Coríntios 8:1-5, NVI. 
 
********** 
A igreja não é clube, organização fraterna, ou instituição de 
caridade. Ela foi fundada pelo Senhor Jesus Cristo com o 
propósito de comunicar o evangelho eterno ao mundo. A 
nossa congregação tem a responsabilidade de alcançar 
aqueles que vivem em nossa área. Ser membro da igreja 
significa que temos esta responsabilidade a ser partilhada 
com nossos irmãos e irmãs. Nós somos mordomos das 
pessoas que frequentam ou vivem na vizinhança da nossa 
igreja. 
 
“Cristo é a fonte; a igreja, o canal de comunicação.” Atos 
dos Apóstolos, p. 122. 
 
Apelo: A oferta de hoje é preciosa para nossa igreja, suas 
necessidades e seus ministérios. Não seria maravilhoso se 
dissessem de nós o que Paulo disse da generosidade dos 
macedônios? 
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Sábado 32 
11 de agosto de 2012 
Oferta de hoje: Orçamento Mundial ― ênfase em 
Oakwood University, Andrews University, Loma Linda 
University 
 
“Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. 
„Honra teu pai e tua mãe‟ ― este é o primeiro mandamento 
com promessa ― „para que tudo te corra bem e tenhas 
longa vida sobre a terra‟.” Efésios 6:1-3, NVI. 
 
********** 
Aqui nós vemos que as crianças são ordenadas a 
obedecerem a seus pais, mas isso também é algo que os 
pais devem ensinar a seus filhos. Os pais devem treinar 
seus filhos a respeitarem os que estão em posição de 
autoridade. Isso é fundamental para a nossa sociedade. Os 
pais são responsáveis pela educação de seus filhos mas 
não responsáveis pelas escolhas que eles fazem. Os pais 
são mordomos de seus filhos. 
 
Ser pai ou mãe pode ser aspecto extremamente desafiante 
da vida. A Igreja Adventista do Sétimo Dia foi orientada por 
Deus muitos anos atrás a estabelecer um sistema 
educacional que ajudaria pais piedosos na formação de 
seus filhos. A educação escolar tem o propósito de ampliar 
a educação que recebem em casa. Também tem o 
propósito de ajudar as crianças a aprender a tomar decisões 
e fazer escolhas responsáveis na jornada da vida. 
 
Apelo: A oferta de hoje é para o Orçamento Mundial e as 
diversas universidades que recebem assistência desse 
Orçamento Mundial. A Oakwood University, Andrews 
University, e Loma Linda University estão entre aquelas que 
se beneficiarão da nossa oferta de hoje. 
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Sábado 33 
18 de agosto de 2012 
Oferta de hoje: Orçamento da nossa igreja 
 
“Quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na 
prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer 
porque praticam a justiça, vocês serão felizes. „Não temam 
aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados.‟ Antes, 
santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam 
sempre preparados para responder a qualquer pessoa que 
lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, 
façam isso com mansidão e respeito, conservando boa 
consciência, de forma que os que falam maldosamente 
contra o bom procedimento de vocês, porque estão em 
Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. É melhor 
sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que 
por fazer o mal.” 1 Pedro 3:13-17, NVI. 
 
********** 
Em diversos lugares na Bíblia nos é dito que não devemos 
temer ou ter medo. Há realmente apenas três classes de 
pessoas no mundo hoje: (1) Aqueles que têm medo; (2) 
aqueles que não têm conhecimento suficiente para ter 
medo, e (3) aqueles que conhecem e acreditam na Bíblia. 
 
Em muitos casos, adotamos a teoria conveniente de que a 
Bíblia é livro para ser explicado. Mas em primeiro lugar e 
acima de tudo, a Bíblia é livro no qual se deve acreditar, e 
após ser acreditado, é livro que devemos obedecer. Nesse 
momento difícil na história da Terra, devemos estar 
cansados de falar sobre o poder de Deus e ainda observar 
continuamente a pobreza espiritual de “crentes incrédulos”. 
É necessário que conheçamos e experimentemos o Seu 
poder. 
 
Apelo: Nossa igreja é lugar onde aos crentes é ensinada a 
verdade bíblica e, mais importante, os benefícios da fé e da 
crença. Nossa oferta financiará as necessidades da igreja. 
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Sábado 34 
25 de agosto de 2012 
Oferta de hoje: Nossa associação 
 
“E lhes disse: Está escrito que o Cristo haveria de sofrer e 
ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome 
seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a 
todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são 
testemunhas destas coisas. Eu lhes envio a promessa de 
meu Pai; mas fiquem na cidade até serem revestidos do 
poder do alto.” Lucas 24:46-49, NVI. 
 
********** 
Entre as grandes e muitas necessidades da igreja, duas 
coisas se qualificam como extraordinárias: (1) Mais 
trabalhadores e (2) Mais recursos financeiros. 
 
Em nosso texto bíblico, notamos algo muito curioso. Você 
pensaria que depois de comunicar aos discípulos a missão 
mundial e as tremendas necessidades da nova igreja, Cristo 
imediatamente teria criado uma comissão para angariar 
fundos. Talvez teria também estabelecido um grupo de 
recrutamento. Em vez disso, Ele lhes diz que devem esperar 
até que recebam o dom do Pai. Esse dom, como sabemos, 
era o Espírito Santo. 
 
A necessidade mais importante para a igreja hoje não é 
mais comissões, programas ou pesquisas, mas sim o 
derramamento do Espírito Santo. Cristo estava ensinando 
aos discípulos a dependerem do Céu para os recursos que 
realmente importam. 
 
Apelo: A oferta de hoje é para o trabalho e as necessidades 
da nossa associação. Além disso, são importantes nossas 
orações e petições a Deus por suas bênçãos especiais 
sobre o trabalho em nossa área. 
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Sábado 35 
1º de setembro de 2012 
Oferta de hoje: Orçamento da nossa igreja 
 
“De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é 
necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que 
ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam.” 
Hebreus 11:6, RA. 
 
********** 
A fé é componente essencial na jornada da vida. A ideia de 
fé no Antigo Testamento é expressa principalmente por uma 
palavra hebraica que significa “ter a certeza sobre” ou “estar 
seguro”. A palavra dá as ideias de confiar em alguém, dar 
crédito à mensagem, ou contar com alguém. Esses mesmos 
significados são transportados para o conceito de fé no 
Novo Testamento com a expressão “crer”, que se concentra 
na fé em Cristo. 
 
Deus honra não somente a sabedoria para explicar a Bíblia, 
ele também honra fé e crença na Bíblia. A fé honra a Deus, 
e Deus honra a fé. Deus vai onde a fé O chama para honrar 
as promessas da Sua palavra. A fé liga a nossa impotência 
à onipotência dele. 
 
A humanidade quebrou a barreira do som. A morte de Jesus 
na cruz quebrou a barreira do pecado. A fé vai quebrar a 
barreira da dúvida. A dúvida atrasa e muitas vezes destroi a 
fé. Mas a fé destroi a dúvida. Portanto, tenha fé! 
 
Apelo: A oferta de hoje é para nossa igreja, para financiar 
as necessidades de nossos muitos programas e ministérios. 
Nossa igreja é a Casa de Deus e o lugar em que a fé e a 
crença são reforçadas. 
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Sábado 36 
8 de setembro de 2012 
Oferta de hoje: Orçamento Mundial ― Apelo outonal 
para missão 
 
“Porque aquele que tem muito receberá mais e assim terá 
mais ainda; mas quem não tem, até o pouco que tem será 
tirado dele. E joguem fora, na escuridão, o empregado inútil. 
Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero.” Mateus 
25:29 e 30, NTLH. 
 
********** 
Você conhece a história em Mateus 25:14-30. Talentos 
foram dados pelo patrão a três de seus empregados. O 
patrão saiu, e voltou mais tarde. Um empregado recebeu 
cinco talentos e ganhou mais cinco. Outro recebeu dois 
talentos e ganhou mais dois. O último recebeu um talento e 
o enterrou, e mais tarde o devolveu ao patrão. 
 
O patrão disse aos dois primeiros: “Muito bem, empregado 
bom e fiel . . . Venha festejar comigo!” Mateus 25:21. O 
empregado que recebeu um talento disse: “Fiquei com 
MEDO.” Mateus 25:25. Medo de quê? (1) Medo de agir. (2) 
Medo de investir. (3) Medo de confiar. (4) Medo de aceitar a 
Cristo e ser cristão íntegro. O patrão disse ao empregado 
que havia recebido um talento: “Empregado mau e 
preguiçoso!” Mateus 25:26. “E joguem fora, na escuridão, o 
empregado inútil.” Mateus 25:30. Agora ele tinha motivo 
para ter medo. (Textos da NTLH.) 
 
A história mostra que cada um de nós tem talentos 
diferentes, mas todos têm talentos. Deus espera retorno 
sobre aquilo que pertence a Ele. A mordomia ensina que 
tudo pertence a Ele. Ele requer que cultivemos nossos 
talentos e alcancemos a maior capacidade possível para 
utilidade no Seu Reino. 
 
Apelo: Nossa oferta destina-se a programas evangelísticos. 
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Sábado 37 
15 de setembro de 2012 
Oferta de hoje: Orçamento da nossa igreja 
 
“O propósito é que não sejamos mais como crianças, 
levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados 
para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e 
esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo 
a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a 
cabeça, Cristo.” Efésios 4:14 e 15, NVI. 
 
********** 
Neste texto, Paulo parece inferir que alguns permanecem 
bebês ou crianças no que se refere à fé em Deus. Isso é 
especialmente verdadeiro no estudo e prática da mordomia. 
 
Certa vez um homem visitou uma casa e viu uma criança 
montada no cavalo de balanço. Depois de observar o 
menino por algum tempo, ele comentou sabiamente: “Ele 
me faz pensar em alguns cristãos. Há muito movimento, 
mas nenhum progresso.” 
 
A igreja nunca completará sua tarefa se ficarmos no “jardim 
da infância da mordomia”. Não apenas nossos dízimos e 
ofertas, mas também a nossa vida inteira deve estar 
entregue e consagrada ao serviço. 
 
O que deve ser feito: “Caso tenhais roubado ao Senhor, 
fazei restituição. Tanto quanto possível, endireitai o 
passado, e então pedi ao Salvador que vos perdoe.” 
Conselhos Sobre Mordomia, p. 98. 
 
Ele é rápido para perdoar. Em seguida, determine pela 
graça de Deus ser fiel deste dia em diante. 
 
Apelo: A oferta de hoje é para a nossa igreja e seu serviço 
ao Senhor misericordioso, Jesus Cristo. 
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Sábado 38 
22 de setembro de 2012 
Oferta de hoje: Nossa associação 
 
“Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus 
que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a 
Deus; este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao 
padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação 
da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e 
comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.” 
Romanos 12:1 e 2, NVI. 
 
********** 
O chamado de Deus aos mordomos fiéis é chamado para 
100 por cento do serviço. O problema de muitos cristãos 
hoje é pensar que podem dar a Deus apenas parte da sua 
vida, e que isso basta. Nosso texto bíblico fala que devemos 
dar nosso corpo inteiro ― ou seja, mente, corpo, e espírito 
em serviço a Deus. Unicamente isso é aceitável. Reservar 
para si qualquer aresta da vida significa separação entre 
você e Cristo. 
 
“O princípio estabelecido por Cristo é que nossas oferta a 
Deus sejam em proporção à luz e privilégios recebidos.” 
Patriarcas e Profetas, p. 528. Consideremos nossos 
privilégios: (1) Nossa luz e privilégios são maiores do que os 
de quaisquer outras pessoas que já viveram na Terra. (2) 
Temos a última mensagem de advertência ao mundo. 
Apocalipse 14:6. (3) Não existe outra mensagem a seguir. 
Mateus 24:14. (4) Se não pudermos ser fieis nas pequenas 
coisas, como poderemos assumir maiores 
responsabilidades? Como terminaremos o trabalho? 
 
Nossa única necessidade é a plenitude de Cristo em nossa 
vida. 
 
Apelo: A oferta hoje é para nossa associação e seu 
trabalho de chamar todos a serem fieis. 
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Sábado 39 
29 de setembro de 2012 
Oferta de hoje: Nossa união ― Oferta especial 
 
“„Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que 
haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova,‟ diz o 
Senhor dos Exércitos, „e vejam se não vou abrir as 
comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos 
que nem terão onde guardá-las‟.” Malaquias 3:10, NVI. 
 
********** 
O dízimo é o fundamento, o primeiro princípio da mordomia 
cristã. O dízimo é o início na mordomia cristã. É elementar. 
Se formos infieis no dízimo, mostraremos que somos 
adultos ainda no “jardim da infância da mordomia cristã”. 
 
Isso mostra que algo está faltando em nossa mentalidade 
cristã, na experiência cristã. Se permanecermos no jardim 
da infância, nunca nos formaremos. Se não formarmos, 
nunca usaremos as vestes, a coroa, e os símbolos de honra 
e realização, e nunca receberemos os diplomas da vida 
eterna. Ver Apocalipse 3:5. 
 
Se não deixarmos o jardim da infância do dízimo, nunca 
poderemos frequentar a universidade das ofertas e 
experimentar a vida totalmente entregue a Deus. Sejamos 
fieis no dízimo ― o jardim da infância da mordomia cristã, 
para que possamos avançar para as duas próximas etapas 
do progresso cristão: (1) A entrega de nossa vida a Deus 
para o serviço e (2) a entrega de nossos recursos para o 
avançamento da Sua obra. 
 
Assim poderemos terminar o trabalho e estarmos 
qualificados para a formatura final, na qual receberemos o 
dom da vida eterna. 
 
Apelo: A oferta é para projetos especiais da nossa união. 
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Sábado 40 
6 de outubro de 2012 
Oferta de hoje: Orçamento da nossa igreja 
 
“Portanto, todo aquele que me confessar diante dos 
homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que 
está nos céus; mas aquele que me negar diante dos 
homens, também eu o negarei diante de meu Pai, que está 
nos céus.” Mateus 10:32 e 33, RA. 
 
********** 
À Igreja Adventista do Sétimo Dia foi dada a mais preciosa 
mensagem para nossos dias. Outras igrejas chamam as 
pessoas ao relacionamento salvador com Jesus, mas falta o 
chamado para o arrependimento e preparação para a 
segunda vinda de Jesus. Nós temos esta mensagem, e não 
precisamos acrescentar nenhum brilho ou técnicas de “show 
business” à mensagem, pois podemos proclamá-la no poder 
do Espírito Santo. 
 
Basta que entreguemos nossa vida a Deus, oremos para 
que Cristo habite em nós, aprendamos a mensagem para 
que possamos representá-la devidamente, e então peçamos 
sabedoria e oportunidades para partilhar. 
 
Deus poderia ter escrito essa mensagem em luzes de neon 
nos céus, Ele poderia ter proclamado com relâmpagos e 
trovões, enviado Seus anjos para apresentá-la em todos os 
cantos da Terra de uma só vez, mas Ele colocou essa tarefa 
nas mãos de humanos mortais . . . você e eu. 
 
Apelo: A oferta de hoje é para nossa igreja e seus muitos 
ministérios que trabalham juntos para proclamar as 
Mensagens dos Três Anjos ao mundo em crise. 

Sábado 40 
6 de outubro de 2012 
Oferta de hoje: Orçamento da nossa igreja 
 
“Portanto, todo aquele que me confessar diante dos 
homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que 
está nos céus; mas aquele que me negar diante dos 
homens, também eu o negarei diante de meu Pai, que está 
nos céus.” Mateus 10:32 e 33, RA. 
 
********** 
À Igreja Adventista do Sétimo Dia foi dada a mais preciosa 
mensagem para nossos dias. Outras igrejas chamam as 
pessoas ao relacionamento salvador com Jesus, mas falta o 
chamado para o arrependimento e preparação para a 
segunda vinda de Jesus. Nós temos esta mensagem, e não 
precisamos acrescentar nenhum brilho ou técnicas de “show 
business” à mensagem, pois podemos proclamá-la no poder 
do Espírito Santo. 
 
Basta que entreguemos nossa vida a Deus, oremos para 
que Cristo habite em nós, aprendamos a mensagem para 
que possamos representá-la devidamente, e então peçamos 
sabedoria e oportunidades para partilhar. 
 
Deus poderia ter escrito essa mensagem em luzes de neon 
nos céus, Ele poderia ter proclamado com relâmpagos e 
trovões, enviado Seus anjos para apresentá-la em todos os 
cantos da Terra de uma só vez, mas Ele colocou essa tarefa 
nas mãos de humanos mortais . . . você e eu. 
 
Apelo: A oferta de hoje é para nossa igreja e seus muitos 
ministérios que trabalham juntos para proclamar as 
Mensagens dos Três Anjos ao mundo em crise. 



Sábado 41 
13 de outubro de 2012 
Oferta de hoje: DNA/Orçamento Mundial ― Voice of 
Prophecy [“A Voz da Profecia”] 
 
“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede 
também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. 
Se assim não fora, eu vo-lo teria dito. Pois vou preparar-vos 
lugar. E, quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos 
receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, 
estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu 
vou.” João 14:1-4, RA. 
 
********** 
Muitos adventistas do sétimo dia, ao ouvir as palavras 
“Servos de Deus, a trombeta tocai! Breve Jesus voltará!” 
quase que imediatamente pensam no programa “A Voz da 
Profecia”. Não somente tem sido o tema musical do 
programa por muitos anos como também é a mensagem 
proclamada por esse ministério vital da rádio. 
 
O fundador, H. M. S. Richards, serviu como evangelista em 
diversos lugares nos Estados Unidos e Canadá. Na década 
de 1920, na Califórnia, ele começou a experimentar com 
anúncios de rádio para suas reuniões. Iniciou as 
transmissões regulares de rádio no dia 19 de outubro de 
1929, na rádio KNX (AM), em Los Ángeles. (Na próxima 
sexta-feira, será o aniversário de 83 anos.) O resto é 
história. 
 
Apelo: A oferta de hoje é para o Orçamento Mundial, e um 
dos beneficiários é “A Voz da Profecia” ― tanto o ministério 
de rádio como o da Escola Bíblica. 
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Sábado 42 
20 de outubro de 2012 
Oferta de hoje: Orçamento da nossa igreja 
 
“Pois são meus todos os animais do bosque e as alimárias 
aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves 
dos montes, e são meus todos os animais que pululam no 
campo. Se eu tivesse fome, não to diria, pois o mundo é 
meu e quanto nele se contém.” Salmo 50:10-12, RA. 
 
********** 
Um dos mais básicos de todos os princípios da mordomia é 
que Deus é dono de tudo e que a humanidade nada possui. 
Esta ideia muitas vezes parece irreal, mas é essencial para 
se tornar mordomo fiel. 
 
Depois que Deus criou a terra e tudo o que nela há, deu a 
Adão o domínio sobre tudo. Ele foi colocado neste paraíso 
como representante de Deus, como seu mordomo. Aos 
seres humanos não foi dada a posse do mundo ou qualquer 
coisa nele, exceto a mordomia. Todas as coisas foram 
criadas para uso e apreciação do ser humano (com a 
exceção de uma árvore), e ele passou a ser responsável por 
essas coisas. 
 
Quando Adão e Eva tomaram do fruto da árvore proibida, 
assumiram o direito de propriedade e negaram que a 
autoridade de Deus sobre a Terra tinha restrições bem 
como oportunidades. A partir desse patrimônio, a 
humanidade em todas as gerações tem negado a posse de 
Deus sobre o mundo e as coisas que ele criou ― e como 
resultado se vê em apuros continuamente. 
 
Apelo: A oferta hoje é para a nossa igreja, mas na realidade 
é para o nosso Deus amoroso e sua incrível confiança em 
nós. 
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Sábado 43 
27 de outubro de 2012 
Oferta de hoje: Nossa associação 
 
“„Minha é a prata, meu é o ouro,‟ diz o Senhor dos 
Exércitos.” Ageu 2:8, RA. 
 
********** 
O que é um mordomo? Mordomo é aquele que está 
encarregado de certas coisas por um superior ― é 
responsável por essas coisas, e será responsabilizado por 
elas. A definição simplificada é: vida centralizada em Deus. 
 
Isso quer dizer que a nossa vida inteira está comprometida 
ao serviço e ministério em nome de Jesus Cristo, o Mestre. 
Ouça: “O mordomo identifica-se com o seu amo. Tornam-se 
seus mesmos, os interesses deste. Aceitou as 
responsabilidades de mordomo, e tem de agir em lugar de 
seu senhor, procedendo como este faria se presidisse sobre 
seus bens. A posição é de dignidade, por isso que seu 
senhor nele confia. Se um mordomo de qualquer modo agir 
com egoísmo, e tirar proveito para si das vantagens 
advindas de negociar com os bens de seu senhor, trai ele a 
confiança nele depositada. Então o senhor não mais poderá 
considerá-lo um servo digno de confiança, pessoa de quem 
possa depender. Todo cristão é mordomo de Deus, 
depositário de Seus bens.” Para Conhecê-Lo, p. 220. 
 
A mordomia cristã não é limitada. Ela inclui tudo na vida: 
seu corpo; sua mente; seus olhos (as coisas que você lê e 
olha); seu coração vivo; seu cônjuge; seus filhos; suas 
habilidades, talentos, e dons espirituais; seu tempo; as 
pessoas em sua vida; seu dinheiro e posses; a Bíblia; o 
Espírito Santo; nossa igreja; a oração, e a lista continua, 
incluindo todos os dons de Deus. 
 
Apelo: Hoje a oferta é para alguns ministérios seletivos da 
nossa associação, outra entidade da qual somos mordomos. 
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Sábado 44 
3 de novembro de 2012 
Oferta de hoje: Orçamento da nossa igreja 
 
“Assim, pois, importa que os homens nos considerem como 
ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. 
Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que 
cada um deles seja encontrado fiel.” 1 Coríntios 4:1 e 2, RA. 
 
********** 
Todas as pessoas são chamadas a ser mordomos fieis; de 
fato, essa é a posição mais elevada que o ser humano pode 
alcançar. Nunca proprietário, mas sim mordomo. A posição 
de mordomo é de dignidade, pois o Mestre tem confiança no 
mordomo. 
 
O problema surge quando a pessoa sai do seu papel de 
mordomo e assume o de proprietário. Deus disse que um 
décimo do nosso aumento pertence a Ele, mas poucos 
reconhecem sua afirmação com o retorno da parte dele. Ele 
pede dádivas de amor em primícias e ofertas voluntárias, 
mas muitas dessas, quando dadas, são oferecidas de má 
vontade. O mundo está com problemas hoje e busca 
resposta para os problemas, mas rejeita a única solução, 
que se baseia na verdade eterna: “Ao Senhor pertence a 
terra.” (Salmo 24:1, RA.) 
 
É possível todo cristão prosperar se fielmente desempenhar 
suas funções de mordomo; se lembrar de que tudo o que 
possui lhe foi emprestado por Deus. Então ele pode ter 
certeza de que Deus vai abençoar abundantemente o 
trabalho de suas mãos e lhe permitir administrar todos os 
bens que pode administrar com sabedoria. 
 
Apelo: A oferta hoje é para as necessidades da nossa 
igreja. Sejamos generosos ao dar. E lembremos de orar 
diariamente pelo trabalho em nossa área. 

Sábado 44 
3 de novembro de 2012 
Oferta de hoje: Orçamento da nossa igreja 
 
“Assim, pois, importa que os homens nos considerem como 
ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. 
Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que 
cada um deles seja encontrado fiel.” 1 Coríntios 4:1 e 2, RA. 
 
********** 
Todas as pessoas são chamadas a ser mordomos fieis; de 
fato, essa é a posição mais elevada que o ser humano pode 
alcançar. Nunca proprietário, mas sim mordomo. A posição 
de mordomo é de dignidade, pois o Mestre tem confiança no 
mordomo. 
 
O problema surge quando a pessoa sai do seu papel de 
mordomo e assume o de proprietário. Deus disse que um 
décimo do nosso aumento pertence a Ele, mas poucos 
reconhecem sua afirmação com o retorno da parte dele. Ele 
pede dádivas de amor em primícias e ofertas voluntárias, 
mas muitas dessas, quando dadas, são oferecidas de má 
vontade. O mundo está com problemas hoje e busca 
resposta para os problemas, mas rejeita a única solução, 
que se baseia na verdade eterna: “Ao Senhor pertence a 
terra.” (Salmo 24:1, RA.) 
 
É possível todo cristão prosperar se fielmente desempenhar 
suas funções de mordomo; se lembrar de que tudo o que 
possui lhe foi emprestado por Deus. Então ele pode ter 
certeza de que Deus vai abençoar abundantemente o 
trabalho de suas mãos e lhe permitir administrar todos os 
bens que pode administrar com sabedoria. 
 
Apelo: A oferta hoje é para as necessidades da nossa 
igreja. Sejamos generosos ao dar. E lembremos de orar 
diariamente pelo trabalho em nossa área. 



Sábado 45 
10 de novembro 2012 
Oferta de hoje: Orçamento Mundial/Sacrifício Anual 
(ênfase em Missão Global) 
 
“Congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança 
por meio de sacrifícios.” Salmo 50:5, RA. 
 
********** 
O pensamento popular é que este texto se refere a coisas 
materiais, e que aqueles que sacrificam dinheiro, ou seu 
equivalente, por causa de Deus, estarão entre a multidão 
que espera o retorno de seu Senhor. Se isso fosse correto, 
então o sacrifício total seria a doação de tudo o que o 
indivíduo tem, deixando-o na miséria. Em tal condição, ele 
não poderia sustentar a si mesmo, sua família, ou a igreja. 
 
Devemos notar cuidadosamente que a palavra-chave do 
texto não é sacrifício, mas sim aliança. Naquele grande dia, 
reunir-se-ão aqueles que fizeram uma aliança com Deus ― 
nesse caso, um sacrifício. Sacrificando o quê? 
 
Deus não tem interesse em nosso dinheiro; Ele poderia criar 
montanhas de ouro proferindo um simples comando. Ele 
tem interesse em nós, nosso coração e a nossa escolha de 
obedecê-lo. Essa é a verdadeira mordomia. 
 
Esta vontade de colocar nosso coração no altar é o supremo 
sacrifício que Ele deseja. Uma vez que fizermos isso, 
teremos feito uma aliança com Ele por sacrifício (a única 
coisa sobre a qual temos controle). Então poderemos 
escutar o “muito bem” (Mateus 25:21) que será dito àqueles 
que reconhecem sua relação de mordomo dele e que farão 
parte da vasta multidão que aguarda Sua vinda. 
 
Apelo: Nossa oferta hoje é para o Orçamento Mundial, do 
qual a Oferta Anual de Sacrifício faz parte, a fim de apoiar a 
Missão Global. 

Sábado 45 
10 de novembro 2012 
Oferta de hoje: Orçamento Mundial/Sacrifício Anual 
(ênfase em Missão Global) 
 
“Congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança 
por meio de sacrifícios.” Salmo 50:5, RA. 
 
********** 
O pensamento popular é que este texto se refere a coisas 
materiais, e que aqueles que sacrificam dinheiro, ou seu 
equivalente, por causa de Deus, estarão entre a multidão 
que espera o retorno de seu Senhor. Se isso fosse correto, 
então o sacrifício total seria a doação de tudo o que o 
indivíduo tem, deixando-o na miséria. Em tal condição, ele 
não poderia sustentar a si mesmo, sua família, ou a igreja. 
 
Devemos notar cuidadosamente que a palavra-chave do 
texto não é sacrifício, mas sim aliança. Naquele grande dia, 
reunir-se-ão aqueles que fizeram uma aliança com Deus ― 
nesse caso, um sacrifício. Sacrificando o quê? 
 
Deus não tem interesse em nosso dinheiro; Ele poderia criar 
montanhas de ouro proferindo um simples comando. Ele 
tem interesse em nós, nosso coração e a nossa escolha de 
obedecê-lo. Essa é a verdadeira mordomia. 
 
Esta vontade de colocar nosso coração no altar é o supremo 
sacrifício que Ele deseja. Uma vez que fizermos isso, 
teremos feito uma aliança com Ele por sacrifício (a única 
coisa sobre a qual temos controle). Então poderemos 
escutar o “muito bem” (Mateus 25:21) que será dito àqueles 
que reconhecem sua relação de mordomo dele e que farão 
parte da vasta multidão que aguarda Sua vinda. 
 
Apelo: Nossa oferta hoje é para o Orçamento Mundial, do 
qual a Oferta Anual de Sacrifício faz parte, a fim de apoiar a 
Missão Global. 



Sábado 46 
17 de novembro de 2012 
Oferta de hoje: Orçamento da nossa igreja 
 
“Guarda-te não te esqueças do Senhor, teu Deus, não 
cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus 
estatutos, que hoje te ordeno; para não suceder que, depois 
de teres comido e estiveres farto, depois de haveres 
edificado boas casas e morado nelas; depois de se 
multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se 
aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo 
quanto tens; . . . Não digas, pois, no teu coração: A minha 
força e o poder do meu braço me adquiriram estas 
riquezas.” Deuteronômio 8:11-13, 17, RA. 
 
********** 
Os males do mundo, da igreja, e do indivíduo têm um 
denominador comum: o egoísmo. Dizemos: MINHA casa, 
MINHA propriedade, MEU dinheiro. Através dessa atitude 
usurpamos o lugar de Deus e esquecemos que Deus é 
quem dá a capacidade de produzir riqueza. 
 
Quando reconhecermos que tudo o que temos ― mesmo 
nossa vida ― pertence a Deus, que somos seus mordomos, 
e estivermos dispostos a tornar nossos os planos do Mestre, 
então poderemos ter paz de espírito e confiança plena nas 
promessas de Deus. Tomaremos assim a posição de 
dignidade no plano do Mestre para o universo, preenchendo 
o lugar para o qual formos criados. 
 
Mas, se persistirmos em assumir a posição de proprietário, 
nosso lugar no plano eterno não será maior do que o de 
uma formiga anônima correndo por entre bilhões de outras, 
cujo único propósito na vida é armazenar suficiente comida 
para o duro inverno! 
 
Apelo: A oferta hoje é para o sustento da nossa igreja e 
seus ministérios em nossa vizinhança. 

Sábado 46 
17 de novembro de 2012 
Oferta de hoje: Orçamento da nossa igreja 
 
“Guarda-te não te esqueças do Senhor, teu Deus, não 
cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus 
estatutos, que hoje te ordeno; para não suceder que, depois 
de teres comido e estiveres farto, depois de haveres 
edificado boas casas e morado nelas; depois de se 
multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se 
aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo 
quanto tens; . . . Não digas, pois, no teu coração: A minha 
força e o poder do meu braço me adquiriram estas 
riquezas.” Deuteronômio 8:11-13, 17, RA. 
 
********** 
Os males do mundo, da igreja, e do indivíduo têm um 
denominador comum: o egoísmo. Dizemos: MINHA casa, 
MINHA propriedade, MEU dinheiro. Através dessa atitude 
usurpamos o lugar de Deus e esquecemos que Deus é 
quem dá a capacidade de produzir riqueza. 
 
Quando reconhecermos que tudo o que temos ― mesmo 
nossa vida ― pertence a Deus, que somos seus mordomos, 
e estivermos dispostos a tornar nossos os planos do Mestre, 
então poderemos ter paz de espírito e confiança plena nas 
promessas de Deus. Tomaremos assim a posição de 
dignidade no plano do Mestre para o universo, preenchendo 
o lugar para o qual formos criados. 
 
Mas, se persistirmos em assumir a posição de proprietário, 
nosso lugar no plano eterno não será maior do que o de 
uma formiga anônima correndo por entre bilhões de outras, 
cujo único propósito na vida é armazenar suficiente comida 
para o duro inverno! 
 
Apelo: A oferta hoje é para o sustento da nossa igreja e 
seus ministérios em nossa vizinhança. 



Sábado 47 
24 de novembro de 2012 
Oferta de hoje: Nossa associação 
 
“Porque lançarei fora as nações de diante de ti e alargarei o 
teu território; ninguém cobiçará a tua terra quando subires 
para comparecer na presença do Senhor, teu Deus, três 
vezes no ano.” Êxodo 34:24, RA. 
 
********** 
Para salvaguardar Israel, Deus deu festas anuais a fim de 
mantê-los atentos a sua relação de mordomia com Ele. Três 
vezes por ano os machos e todos os que podiam deviam se 
apresentar ao Senhor para lhe agradecer as abundantes 
provisões que Ele tinha feito para suas necessidades. 
 
Estavam cercados de tribos ferozes que tinham sido os 
antigos proprietários dessas terras; do ponto de vista 
humano, pareceria que com todos os homens fora, esses 
pagãos desceriam às fazendas e casas desprotegidas a fim 
de pilhar e destruir. Mas Deus tinha feito provisão para isso: 
a Sua proteção. 
 
Essas festas deviam servir de lembrança constante de que 
Deus é o proprietário e os seres humanos são os 
mordomos. Enquanto observaram essas festas em 
harmonia com seu verdadeiro propósito, eles prosperaram. 
 
Como mordomos, tinham a promessa de Deus de que as 
chuvas viriam em suas estações para regar seus campos e 
que as pragas não estragariam suas colheitas. Mas quando 
assumiram posição de titular, aliviaram Deus de Sua 
responsabilidade. Se estas eram suas terras, eles podiam 
cuidar delas e prover sua própria água! Mas não foi bem 
assim. Por causa da sua desobediência, Deus reteve Sua 
misericórdia e não enviou chuvas por três anos e meio. 
 
Apelo: A oferta hoje é para a nossa associação. 

Sábado 47 
24 de novembro de 2012 
Oferta de hoje: Nossa associação 
 
“Porque lançarei fora as nações de diante de ti e alargarei o 
teu território; ninguém cobiçará a tua terra quando subires 
para comparecer na presença do Senhor, teu Deus, três 
vezes no ano.” Êxodo 34:24, RA. 
 
********** 
Para salvaguardar Israel, Deus deu festas anuais a fim de 
mantê-los atentos a sua relação de mordomia com Ele. Três 
vezes por ano os machos e todos os que podiam deviam se 
apresentar ao Senhor para lhe agradecer as abundantes 
provisões que Ele tinha feito para suas necessidades. 
 
Estavam cercados de tribos ferozes que tinham sido os 
antigos proprietários dessas terras; do ponto de vista 
humano, pareceria que com todos os homens fora, esses 
pagãos desceriam às fazendas e casas desprotegidas a fim 
de pilhar e destruir. Mas Deus tinha feito provisão para isso: 
a Sua proteção. 
 
Essas festas deviam servir de lembrança constante de que 
Deus é o proprietário e os seres humanos são os 
mordomos. Enquanto observaram essas festas em 
harmonia com seu verdadeiro propósito, eles prosperaram. 
 
Como mordomos, tinham a promessa de Deus de que as 
chuvas viriam em suas estações para regar seus campos e 
que as pragas não estragariam suas colheitas. Mas quando 
assumiram posição de titular, aliviaram Deus de Sua 
responsabilidade. Se estas eram suas terras, eles podiam 
cuidar delas e prover sua própria água! Mas não foi bem 
assim. Por causa da sua desobediência, Deus reteve Sua 
misericórdia e não enviou chuvas por três anos e meio. 
 
Apelo: A oferta hoje é para a nossa associação. 



Sábado 48 
1º de dezembro de 2012 
Oferta de hoje: Orçamento da nossa igreja 
 
“Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o 
mundo e os que nele habitam.” Salmo 24:1, RA. 
 
********** 
“Jamais devemos esquecer que somos colocados sob 
prova, no mundo, a fim de determinar nossa habilitação para 
a vida futura. Nenhum daqueles cujo caráter estiver 
maculado com a nódoa imunda do egoísmo, poderá entrar 
no Céu. Portanto, Deus nos prova aqui, concedendo-nos 
posses temporais, para que o uso que disso fizermos possa 
revelar se nos poderão ser confiadas as riquezas eternas.” 
Conselhos Sobre Mordomia, p. 22. 
 
Você sabe que existe liberdade na dependência? Parece 
ideia maluca, não? Mas no Reino de Deus, o depender dele 
nos alivia de todo tipo de estresse. Ser proprietário causa 
bastante estresse. Se você é o proprietário, você é 
responsável por tudo. Tem que ter certeza de que tudo é 
providenciado, que funciona, e que é organizado. Você é o 
planejador de cada detalhe. 
 
Para colocar dependência nas coisas perecíveis deste 
mundo é a mais pura loucura. Fortunas tem sido perdidas 
no percurso de uma caneta; desastres têm varrido tanto a 
mansão como o casebre; guerras não conhecem fronteiras 
de riqueza. Inundações, terremotos, furacões, e fogo 
exercem sua fúria. Em questão de horas, a inflação e 
manipulação do mercado podem apagar fortunas que 
levaram uma vida inteira para se conseguir. 
 
Nossa única segurança e fonte de paz é completa 
dependência de Deus. 
 
Apelo: A oferta hoje dará apoio à nossa igreja. 

Sábado 48 
1º de dezembro de 2012 
Oferta de hoje: Orçamento da nossa igreja 
 
“Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o 
mundo e os que nele habitam.” Salmo 24:1, RA. 
 
********** 
“Jamais devemos esquecer que somos colocados sob 
prova, no mundo, a fim de determinar nossa habilitação para 
a vida futura. Nenhum daqueles cujo caráter estiver 
maculado com a nódoa imunda do egoísmo, poderá entrar 
no Céu. Portanto, Deus nos prova aqui, concedendo-nos 
posses temporais, para que o uso que disso fizermos possa 
revelar se nos poderão ser confiadas as riquezas eternas.” 
Conselhos Sobre Mordomia, p. 22. 
 
Você sabe que existe liberdade na dependência? Parece 
ideia maluca, não? Mas no Reino de Deus, o depender dele 
nos alivia de todo tipo de estresse. Ser proprietário causa 
bastante estresse. Se você é o proprietário, você é 
responsável por tudo. Tem que ter certeza de que tudo é 
providenciado, que funciona, e que é organizado. Você é o 
planejador de cada detalhe. 
 
Para colocar dependência nas coisas perecíveis deste 
mundo é a mais pura loucura. Fortunas tem sido perdidas 
no percurso de uma caneta; desastres têm varrido tanto a 
mansão como o casebre; guerras não conhecem fronteiras 
de riqueza. Inundações, terremotos, furacões, e fogo 
exercem sua fúria. Em questão de horas, a inflação e 
manipulação do mercado podem apagar fortunas que 
levaram uma vida inteira para se conseguir. 
 
Nossa única segurança e fonte de paz é completa 
dependência de Deus. 
 
Apelo: A oferta hoje dará apoio à nossa igreja. 



Sábado 49 
8 de dezembro de 2012 
Oferta de hoje: DNA/Orçamento Mundial ― Ênfase nas 
necessidades das grandes cidades 
 
“Pois não te comprazes em sacrifícios; do contrário, eu tos 
daria; e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios 
agradáveis a Deus são o espírito quebrantado; coração 
compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus.” Salmo 
51:16 e 17, RA. 
 
********** 
O que é espírito quebrantado? É a resposta positiva do 
coração à instrução e direção de Deus. Animais selvagens 
têm espírito descontrolado. Apenas quando esse espírito é 
“quebrado” podem eles fazer a vontade do seu dono, de ser 
obedientes a sua direção e comando. Deus, no entanto, não 
“quebra” o nosso espírito, mas sim nos pede: “Dá-me, filho 
meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus 
caminhos.” Provérbios 23:26, RA. 
 
O coração humano é como o das feras indomáveis: egoísta 
e obstinado. Se deixado em liberdade, só vai crescer mais 
determinado a ter sua própria vontade. 
 
Considere sacrifício não como doação nem negociação, 
mas como uso do que se harmoniza com o plano de Deus 
no início. Como agentes do Céu, receberíamos as bênçãos 
de Deus continuamente e a distribuiríamos aos outros. 
 
Essa consciência da nossa relação com Deus nos impediria 
de ter orgulho de ser proprietário. Serviria de muralha contra 
o egoísmo. Jamais substituríamos o ato de dar pelo serviço 
pessoal. Nunca sentiríamos culpa pelos nossos bens porque 
estaríamos ganhando, economizando, utilizando, e dando 
sob a direção de Deus. 
 
Apelo: Nossa oferta é para o trabalho nas cidades da DNA. 

Sábado 49 
8 de dezembro de 2012 
Oferta de hoje: DNA/Orçamento Mundial ― Ênfase nas 
necessidades das grandes cidades 
 
“Pois não te comprazes em sacrifícios; do contrário, eu tos 
daria; e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios 
agradáveis a Deus são o espírito quebrantado; coração 
compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus.” Salmo 
51:16 e 17, RA. 
 
********** 
O que é espírito quebrantado? É a resposta positiva do 
coração à instrução e direção de Deus. Animais selvagens 
têm espírito descontrolado. Apenas quando esse espírito é 
“quebrado” podem eles fazer a vontade do seu dono, de ser 
obedientes a sua direção e comando. Deus, no entanto, não 
“quebra” o nosso espírito, mas sim nos pede: “Dá-me, filho 
meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus 
caminhos.” Provérbios 23:26, RA. 
 
O coração humano é como o das feras indomáveis: egoísta 
e obstinado. Se deixado em liberdade, só vai crescer mais 
determinado a ter sua própria vontade. 
 
Considere sacrifício não como doação nem negociação, 
mas como uso do que se harmoniza com o plano de Deus 
no início. Como agentes do Céu, receberíamos as bênçãos 
de Deus continuamente e a distribuiríamos aos outros. 
 
Essa consciência da nossa relação com Deus nos impediria 
de ter orgulho de ser proprietário. Serviria de muralha contra 
o egoísmo. Jamais substituríamos o ato de dar pelo serviço 
pessoal. Nunca sentiríamos culpa pelos nossos bens porque 
estaríamos ganhando, economizando, utilizando, e dando 
sob a direção de Deus. 
 
Apelo: Nossa oferta é para o trabalho nas cidades da DNA. 



Sábado 50 
15 de dezembro de 2012 
Oferta de hoje: Orçamento da nossa igreja 
 
“Não me dês nem a pobreza nem a riqueza; dá-me o pão 
que me for necessário; para não suceder que, estando eu 
farto, te negue e diga: Quem é o Senhor?” Provérbios 30:8 e 
9, RA. 
 
********** 
Não há nada de errado na prosperidade, mas 
definitivamente há alguns perigos. Temos o testemunho fiel 
de Abraão, José, e Daniel ― todos homens de grande 
riqueza. Mas também temos o triste exemplo de Salomão, 
que, por causa dos seus bens, se tornou dissoluto, 
efeminado, e fraco. Percebendo o perigo inerente à 
prosperidade, ele escreveu esse texto bíblico. 
 
Desde o início dos tempos, Deus tem procurado ensinar à 
humanidade que a verdadeira felicidade vem apenas da 
total dependência dele. Ele poderia ter dado aos israelitas 
abundância de alimento “natural”, o suficiente para que 
pudessem ter armazenado para meses no futuro, mas Ele 
escolheu fazer chover maná do céu a cada noite para 
ensinar-lhes a lição da dependência total. 
 
Toda noite, exceto na do sábado sagrado, cada família ia 
dormir sem absolutamente nada na prateleira para a 
refeição da manhã seguinte! Nem uma caixa de comida ou 
gota de leite! Todo pai e mãe, por 40 longos anos, teve que 
depender de Deus para alimentar a si mesmo e a seus 
filhos. 
 
O grandioso auge, o copo cheio, pode levar à dependência 
de si mesmo. Este é o perigo da prosperidade. 
 
Apelo: A oferta hoje é para os ministérios e outras 
necessidades da nossa igreja. 

Sábado 50 
15 de dezembro de 2012 
Oferta de hoje: Orçamento da nossa igreja 
 
“Não me dês nem a pobreza nem a riqueza; dá-me o pão 
que me for necessário; para não suceder que, estando eu 
farto, te negue e diga: Quem é o Senhor?” Provérbios 30:8 e 
9, RA. 
 
********** 
Não há nada de errado na prosperidade, mas 
definitivamente há alguns perigos. Temos o testemunho fiel 
de Abraão, José, e Daniel ― todos homens de grande 
riqueza. Mas também temos o triste exemplo de Salomão, 
que, por causa dos seus bens, se tornou dissoluto, 
efeminado, e fraco. Percebendo o perigo inerente à 
prosperidade, ele escreveu esse texto bíblico. 
 
Desde o início dos tempos, Deus tem procurado ensinar à 
humanidade que a verdadeira felicidade vem apenas da 
total dependência dele. Ele poderia ter dado aos israelitas 
abundância de alimento “natural”, o suficiente para que 
pudessem ter armazenado para meses no futuro, mas Ele 
escolheu fazer chover maná do céu a cada noite para 
ensinar-lhes a lição da dependência total. 
 
Toda noite, exceto na do sábado sagrado, cada família ia 
dormir sem absolutamente nada na prateleira para a 
refeição da manhã seguinte! Nem uma caixa de comida ou 
gota de leite! Todo pai e mãe, por 40 longos anos, teve que 
depender de Deus para alimentar a si mesmo e a seus 
filhos. 
 
O grandioso auge, o copo cheio, pode levar à dependência 
de si mesmo. Este é o perigo da prosperidade. 
 
Apelo: A oferta hoje é para os ministérios e outras 
necessidades da nossa igreja. 



Sábado 51 
22 de dezembro de 2012 
Oferta de hoje: Nossa associação 
 
“Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a 
criação; pois, nele, foram criadas todas as coisas, nos céus 
e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, 
sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo 
foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as 
coisas. Nele, tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da 
igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, 
para em todas as coisas ter a primazia.” Colossenses 1:15-
18, RA. 
 
********** 
O Pastor Dick E. Hanson, educador na área de mordomia, 
disse: “A mordomia é o aspecto mais importante da vida do 
cristão. Ela especifica como deve ser o relacionamento com 
Cristo. Sem ela, toda disciplina espiritual é inútil e sem 
sentido. É fundamental para a vida na Terra e será o modelo 
para a vida na eternidade.” 
 
A vida centralizada em Cristo é um modo de vida que vai 
muito além do dinheiro, dízimos, ou ofertas. Ela permeia 
toda atividade e pensamento, e se torna um princípio para 
fazer escolhas na vida. Jesus se torna o tema central da 
vida do mordomo fiel, e viver se torna uma busca com 
propósito, com objetivo: aguardá-lo e representá-lo em 
todos os ambientes e circunstâncias. Isto é conseguido 
através da dependência diária dele e de receber o Espírito 
Santo na vida. 
 
A vida do mordomo fiel visa dar primazia a Deus em tudo. 
 
Apelo: Nossa oferta hoje é para os programas especiais da 
nossa associação. 
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Sábado 52 
29 de dezembro de 2012 
Oferta de hoje: DNA ― Evangelismo 
 
“Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o 
Senhor, reto juiz, me dará naquele dia; e não somente a 
mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda.” 2 
Timóteo 4:8, RA. 
 
********** 
Há um hino evangélico que diz: “Onde Jesus estiver, será 
céu para mim”. Tal é a atitude do mordomo fiel. A mordomia 
centralizada no Deus vivo deve ser o alvo de cada crente. 
Ela será o foco inerente dos habitantes do Céu. As ruas de 
ouro, a beleza do ambiente, os muros da cidade ornamentos 
de joias, o reencontro de familiares e amigos ou as coroas 
de ouro colocadas sobre nossa cabeça serão insignificantes 
em comparação com nosso desejo de estar com Deus. Por 
isso a mordomia é tão importante na vida aqui. 
 
“Jamais poderá o preço de nossa redenção ser avaliado 
enquanto os remidos não estiverem com o Redentor ante o 
trono de Deus. Então, ao irromperem as glórias do lar eterno 
em nossos arrebatados sentidos, lembrar-nos-emos de que 
Jesus abandonou tudo isso por nós, que Ele não somente 
Se tornou um exilado das cortes celestiais, mas enfrentou 
por nós o risco da derrota e eterna perdição. Então laçar-
Lhe-emos aos pés nossas coroas, erguendo o cântico: 
„Digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, e 
riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória e ações de 
graças.‟ Apoc. 5:12.” O Desejado de Todas as Nações, p. 
131. 
 
O ato de lançar nossa coroa aos Seus pés proclama que Ele 
é o único digno de qualquer vitória que tivemos, o único 
digno de nosso louvor e adoração. 
 
Apelo: A oferta é para o evangelismo na Divisão Norte-
Americana, para financiar a proclamação do amor de Deus.
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