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JANEIRO 

Queridos pastores e líderes da Igreja:

Ao iniciar este ano novo, estamos todos muito ansiosos para ver a obra 
de Deus receber o apoio financeiro que merece e precisa.
Certamente, a igreja local precisa ser adequadamente financiada 
e é importante manter diante dos membros todas as diferentes 
necessidades e projetos que continuamente precisam de apoio de uma 
forma regular.
A Associação local, bem como a igreja em todo o mundo, está 
constantemente envolvida em vários esforços para ajudar as pessoas a 
conhecer a Deus. Há oportunidades incríveis para alcançar pessoas para 
Cristo em países estrangeiros e devemos fazer tudo o que pudermos 
para ajudar nossos membros a apoiar esse trabalho em todo o mundo, 
bem como o fazemos em casa, na nossa igreja local.
Aqui estão algumas sugestões para sua consideração:
1. Deixe os líderes da igreja saberem que esses comentários ao 

ofertório foram desenvolvidos para ajudar os membros a serem 
fiéis em “devolver” o dízimo e em “dar” ofertas generosas. Eles 
também são destinados a ajudar os membros a se lembrar de que 
dar é um ato de adoração.

2. Estas leituras devem ajudar a informar os membros sobre a forma 
como a obra de Deus funciona financeiramente aqui em casa, 
assim como em todo o mundo.

3. Para tornar esta parte tão importante do programa da igreja 
ainda mais significativa, sugere-se que poderia ser uma boa ideia 



encaminhar as leituras do ofertório com antecedência. Talvez 
a pessoa encarregada do ofertório possa querer fazer algum 
comentário reflexivo acerca do que foi dito na convocação para a 
oferta.

4. Seria uma boa ideia sugerir que o apelo à oferta fosse sempre 
apresentado de forma positiva.

5. É verdade muitas vezes, que as pessoas na congregação seguem 
o exemplo de quem faz o apelo à oferta. Nosso exemplo, assim 
como nossas palavras, impressionam os outros.

Obrigado por dar uma atenção oportuna a essas sugestões. Vamos fazer 
o que pudermos para que o ano de 2014 seja bom financeiramente 
para a obra de Deus aqui, bem como para a obra mundial no exterior.



4 de janeiro de 2014

Oferta de Hoje: Orçamento da Igreja Local

Um mendigo indiano, cego, sentou-se, passando os dedos por entre o arroz que 
tinha em sua pequena tigela. Vestindo apenas uma tanga, ele se sentava ao lado de 
uma estrada, em condições de pobreza. Alguns viajantes ocasionalmente davam-
lhe um bocado de arroz. Um dia, ele ouviu o estrondo de uma carruagem à 
distância. Era a grande comitiva do marajá. Certamente aquele grande homem 
iria parar e dar-lhe cestas cheias de arroz.

Na realidade, a carruagem dourada do marajá parou antes do mendigo. O grande 
homem desceu e o mendigo caiu diante dele. “Dê-me o seu arroz”, disse o 
grande.

Um semblante temível, de ódio, mascarou o rosto do mendigo. Ele enfiou a mão 
na sua tigela e deu um grão de arroz para o marajá. “Isso é tudo?” disse o grande. 
O mendigo cuspiu no chão, amaldiçoando, e atirou mais um grão de arroz ao 
grande homem, em seguida, o grande virou-se, entrou em seu carro e foi embora.

O mendigo, bravo, vazio e abatido, esmagou o arroz restante que tinha acumulado 
em sua tigela. Sentiu algo diferente do arroz. Puxou-o para fora. Era um grão de 
ouro. Derramou seu arroz, não se importando com aquilo agora, e encontrou 
outro grão de ouro. Tivesse ele confiado no grande homem e poderia ter tido um 
grão de ouro para cada grão de arroz que houvesse dado.

A Bíblia diz: “Pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará.” Gálatas 
6:7 Ao darmos nossa oferta de hoje, lembremo-nos de tratar a Deus como 
gostaríamos que Ele nos tratasse.

Vamos cultivar um espírito amoroso e generoso neste Ano Novo. Podemos fazer 
de 2014 um ano bom financeiramente aqui em nossa igreja, bem como em todo 
o mundo.



11 de janeiro de 2014

Oferta de Hoje:  Nossa Associação

Um monge muito rico morreu e deixou sua herança para um 
número de monges com quem estava familiarizado. As instruções no 
testamento, no entanto, instruíam-nos a dar a seu único filho “o que 
eles desejaram”. Eles interpretaram o testamento como significando 
que o filho deveria receber apenas o que eles desejassem dar-lhe. A 
propriedade custava 300 mil dólares.

Os monges se reuniram e decidiram que dariam ao filho 10 mil 
dólares. Quando sua decisão foi tomada, o advogado encarregado do 
testamento disse que eles entenderam mal o testamento. Eles acharam 
que era decisão deles dar ao filho o que quisessem, mas o testamento 
dizia que “o que eles desejaram” o filho deveria ter. Eles desejaram para 
si 290 mil dólares e, portanto, de acordo com a redação do testamento, 
esse valor era o que o filho teria - o que eles desejaram para si.

A regra de ouro sugere que tratemos os outros da forma como 
gostaríamos de ser tratados. Ao darmos de nossos meios hoje para 
apoiar o trabalho de Deus, lembremo-nos do versículo da Bíblia que 
diz: “O que o homem semear, isso também colherá”. Gálatas 6:7 (NVI)

 
 
 
 
 



18 de janeiro de 2014

Oferta de Hoje: Orçamento da Igreja Local

Henry Ward Beecher disse certa vez: “Nunca houve uma pessoa que 
fez alguma coisa digna de ser feita, que não recebesse mais do que deu.” 
Este conceito de doação altruísta pode parecer irreal, mas mostra-se, 
vez após vez, uma bênção àqueles que dão generosamente.

Observe o que Salomão disse: “Há quem dê generosamente, e vê 
aumentar suas riquezas; outros retêm o que deveriam dar, e caem na 
pobreza. O generoso prosperará; quem dá alívio aos outros, alívio 
receberá.” Provérbios 11:24, 25 (NVI) Dá pra acreditar? Não é incrível? 
Que maravilhoso e verdadeiro princípio bíblico. Todos podemos nos 
beneficiar se levarmos esse princípio a sério.

Se realmente dermos crédito a esse princípio importante, seremos, 
na verdade, abençoados e a obra de Deus nesta igreja será apoiada 
generosamente. Certamente, as necessidades de nossa própria igreja 
local precisam de apoio regular e generoso. Mas também é verdade que 
precisamos nos lembrar das necessidades da obra de Deus em todo o 
mundo.

 
 
 
 
 
 



25 de janeiro de 2014

Oferta de Hoje: Liberdade Religiosa
Divisão Norte-Americana: Revista Liberty

“Esse princípio tem de ser mantido firmemente em nossos dias. 
A bandeira da verdade e da liberdade religiosa desfraldada pelos 
fundadores da igreja do evangelho e pelas testemunhas de Deus durante 
os séculos decorridos desde então, foi, neste último conflito, confiada 
a nossas mãos. A responsabilidade por esse grande dom repousa com 
aqueles a quem Deus abençoou com o conhecimento de Sua Palavra. 
Temos de receber essa Palavra como autoridade suprema. Cumpre-
nos reconhecer o governo humano como uma instituição designada 
por Deus, e ensinar obediência a ele como um dever sagrado, dentro 
de sua legítima esfera. Mas, quando suas exigências se chocam com 
as reivindicações de Deus, temos que obedecer a Deus de preferência 
aos homens. A Palavra de Deus precisa ser reconhecida como estando 
acima de toda a legislação humana. Um “Assim diz o Senhor”, não deve 
ser posto à margem por um “Assim diz a igreja”, ou um “Assim diz o 
Estado”. A coroa de Cristo tem de ser erguida acima dos diademas de 
autoridades terrestres.” Atos dos Apóstolos, p. 38.

Apelo: A revista Liberty é enviada a formadores de opinião em toda 
a Divisão Norte-Americana e isso inclui Canadá, Estados Unidos, 
Bermudas, Micronésia e Guam. À medida que as discussões na 
sociedade se tornam mais complexas, a Liberty procura dar uma 
perspectiva equilibrada que apresente claramente a autonomia da 
liberdade religiosa. Sua oferta hoje garantirá que a Liberty continue a 
ser um ministério vital para a Igreja Adventista do Sétimo dia.



Leituras para o Ofertório de 2014 - Divisão Norte-Americana
FEVEREIRO 

Queridos pastores e líderes da Igreja:

O amor versus o egoísmo parece ser uma questão fundamental 
para você, à medida que o povo de Deus se prepara para Sua vinda 
iminente? À medida que procuramos crescer mais como Jesus, 
dia a dia, o altruísmo e o amor certamente precisam ser cultivados. 
Observe a seguinte citação: “O espírito de liberalidade é o espírito 
do Céu... O princípio ali ilustrado é dar, dar. Isso, levado a efeito em 
real beneficência e boas obras, é o verdadeiro fruto da vida cristã. O 
princípio dos mundanos é adquirir, adquirir, e assim esperam conseguir 
felicidade; mas, levado a efeito em todos os seus aspectos, o fruto é 
miséria e morte.” Testemunhos para a Igreja, vol. 9, p. 254

Lembremo-nos de que Deus quer nos ajudar a crescer nessas 
virtudes. Essa é uma das razões pelas quais precisamos cultivar nossa 
generosidade e fidelidade em dar a cada semana.

 
 
 
 
 
 
 
 
 



01 de fevereiro de 2014

Oferta de Hoje: Orçamento da Igreja Local
Três Pontapés para Cada Dólar

Muitos anos atrás, William Allen White, editor de um jornal famoso 
em Emporia, Kansas, deu uma extensão de 50 hectares de terra para a 
cidade fazer um parque. Na dedicação, ele fez uma afirmação estranha. 
Ele disse: “Existem três pontapés para cada dólar ganho. Um quando 
você faz o dinheiro, e como eu amo fazer um dólar! Outro quando você 
poupa o dinheiro, e eu tenho uma vontade enorme de economizar. O 
terceiro pontapé é quando você doa, e o maior pontapé de todos é o 
último.”

Parece que o Sr. White tinha descoberto o que Jesus ensinou vinte 
séculos antes: Ele disse que “há maior felicidade em dar do que em 
receber.” Atos 20:35 (NVI). Você acredita nisso? Quer dar um grande 
“pontapé” praticando a generosidade aqui mesmo em sua igreja de 
origem? As despesas de funcionamento deste edifício, as diversas 
atividades realizadas aqui são importantes e precisam de seu apoio 
financeiro regularmente. Obrigado por sua fidelidade mês após mês, 
ajudando a fornecer o necessário para as necessidades financeiras desta 
congregação.

 
 
 
 
 



08 de fevereiro de 2014

Oferta de Hoje: Orçamento Mundial
Ênfase: Ministério da Televisão Adventista

Deus cuida tanto de nós que, como Ellen White afirma: “Ele nos cumula 
de benefícios Seus. Somos-Lhe devedores do alimento que comemos, da 
água que bebemos, da roupa que vestimos, do ar que respiramos. Sem a 
Sua especial providência, o ar estaria cheio de pestilência e de veneno. Ele é 
generoso benfeitor e preservador.” Conselhos Sobre Mordomia, p. 17

“A doação sistemática não se deveria tornar compulsão sistemática. É a oferta 
voluntária que é aceitável a Deus. A verdadeira beneficência cristã brota do 
princípio do amor agradecido. Não pode existir amor a Cristo sem amor 
correspondente para com aqueles por cuja redenção Ele veio ao mundo. 
O amor a Cristo deve ser o princípio dominante do ser, regendo todas as 
emoções e dirigindo todas as energias. O amor redentor deve despertar todas 
as ternas afeições e abnegada dedicação que possam existir no coração do 
homem. Assim sendo, não se precisam fazer apelos comovedores para lhes 
vencer o egoísmo e despertar os inativos sentimentos de compassividade a fim 
de atrair ofertas voluntárias para a preciosa causa da verdade.” Testemunhos 
para a Igreja, vol. 3, p. 396

Apelo: A ênfase do orçamento mundial é para o Ministério da Televisão 
Adventista. Esse ministério alcança milhões de pessoas em busca de conforto, 
conselhos e soluções espirituais às situações da vida. Vamos ser movidos de 
compaixão, e não compulsão, enquanto damos hoje, ‘porque Deus ama ao 
que dá com alegria!’

 



15 de fevereiro de 2014

Oferta de Hoje: Orçamento da Igreja Local

Em Malaquias 3, Deus diz que seu povo O está roubando por não 
devolver os dízimos e não dar ofertas. Ele continua a dizer que eles 
não serão abençoados financeiramente fazendo isso. Então ele faz 
uma proposta surpreendente, observe o que Ele diz: “Trazei todos 
os dízimos à casa do Tesouro, para que haja mantimento na minha 
casa; e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos 
abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida.” 
Malaquias 3:10 (ARA)

Milhões de pessoas têm provado a Deus em Sua palavra e descoberto 
que Ele abençoa aqueles que devolvem um dízimo fiel. Se você ainda 
não testou esta promessa feita pelo próprio Deus, por que não levar 
Seu desafio a sério e descobrir por si mesmo como Ele abençoa aqueles 
que Lhe devolvem um dízimo fiel e apoiam Sua obra com ofertas 
generosas?! Você pode se surpreender ao descobrir que, na verdade, 
Deus cumpre Sua palavra!

 
 
 
 
 
 
 
 



22 de fevereiro de 2014

Oferta de Hoje:  Nossa Associação

Um velho pioneiro e líder da igreja local era famoso por ter dois 
compartimentos em sua carteira. Um deles para o Senhor e o outro 
para si mesmo.

Depois de trabalhar duro durante todo o dia nos campos, ele recebia 
seu pagamento do agricultor para quem havia trabalhado. Assim que 
recebia seu dinheiro, ele dividia seu orçamento. Parte dele ia para o 
compartimento do Senhor e a outra parte ia para o compartimento que 
era para si mesmo.

Este homem deixou uma profunda impressão em um jovem adolescente 
chamado Arthur G. Daniells que mais tarde se tornaria o presidente da 
Conferência Geral.

Que exemplo! Nós também podemos ser encorajados e abençoados à 
medida que damos para apoiar o trabalho da igreja de Deus aqui em 
nossa própria congregação. Obrigado por sua fidelidade ao participar 
cada sábado na obra de compartilhar o evangelho.
 

 
 
 
 
 
 



Leituras para o Ofertório de 2014 - Divisão Norte-Americana
MARÇO 

Caro pastor e líderes da Igreja:

Nossa igreja é como uma equipe de cavalos. Conta-se a história de 
uma parelha de cavalos no Canadá em que um time puxava 4.000 
Kg, enquanto o outro puxava 3.500. Juntos, você esperaria que eles 
puxassem 7.500 kg. Mas, não é assim! Quando se juntavam, eles 
puxavam 13.500 Kg!

Esse princípio é chamado de sinergismo. Por definição, a ação 
simultânea de agentes separados trabalhando juntos tem um efeito 
total muito maior que a soma de seus esforços individuais. Mais pode 
ser feito em um esforço de equipe do que pode ser realizado sozinho. 
Para que o princípio da sinergia opere como deveria, tem que haver 
esforço cooperativo.

Para que a obra de Deus tenha sucesso em nossa igreja ou associação, 
precisamos trabalhar em equipe. Se todos se unirem, é incrível o que 
realmente pode ser feito.

Vamos incentivar todos os nossos membros a fazer parte desta equipe 
dando o seu dízimo e as ofertas da igreja para que Deus possa abençoar 
Seu povo e esta congregação.

 
 
 



01 de março de 2014

Oferta de Hoje: Orçamento da Igreja Local

Uma mulher vivendo em uma fazenda na Alemanha trouxe para seu 
pastor um montante em dinheiro alemão equivalente a cerca de dez 
dólares em dinheiro americano. Depois de entregar o dinheiro ela 
disse: “Nos anos anteriores eu tive que pagar por volta desse valor 
em remédio. Este ano não houve nenhuma doença em nossa família 
e eu quero mostrar minha gratidão ao Senhor dessa maneira. Algum 
tempo depois, essa mesma mulher novamente veio a seu pastor com 
cerca de cinco dólares dizendo que muitos dos seus vizinhos tinham 
sofrido perdas em um vendaval recente, mas que sua fazenda havia sido 
poupada. “Eu trago à igreja esta doação como uma oferta de gratidão.”

A oferta de hoje é para o orçamento da nossa igreja local. Há várias 
necessidades e despesas contínuas que são supridas a partir do 
orçamento da igreja em uma base regular. Gostaríamos de incentivar 
cada membro a doar de forma generosa e regular para apoiar esta 
oferta que é a espinha dorsal da igreja.

Obrigado por sua generosidade. Ao doarmos, que o façamos com o 
coração amoroso, cheio de alegria e felicidade por causa da generosidade 
e bondade de Deus para conosco.

 
 
 
 



8 de março de 2014

Oferta de Hoje: Orçamento Mundial
Ênfase: Rádio Mundial Adventista 
Enviado por Shelley Nolan

Com 1,3 bilhão de habitantes, a China é um dos maiores campos 
missionários da igreja. Durante anos, a Rádio Mundial Adventista 
difunde programas em mandarim durante 10 horas por dia para a 
China. Todos esses programas agora podem ser ouvidos na internet 
também.

Essa voz de esperança está levando as novas do amor de Deus àqueles 
que mais precisam, como este ouvinte que escreveu:
“Nos últimos anos, tenho contado com suas orações e seu website 
para me ajudar a passar por muitas dificuldades. Embora não nos 
conheçamos, foram suas orações que me levaram a sentir o amor do 
Senhor e senti que era o Senhor que me ajudava através de você. Sendo 
uma mãe solteira com uma filha com depressão e tendência suicida, 
senti que o céu estava prestes a desmoronar sobre mim. [Você] me fez 
sentir que há alguém orando por mim em alguma parte do mundo. O 
Senhor tem cuidado de minha filha hora após hora. Que [Ele] possa 
abençoar nossa família ao trabalharmos para Ele.”

Apelo: O Orçamento Mundial apoia os programas da Rádio Mundial 
Adventista que podem ser ouvidos em ondas curtas AM/FM e online 
em cerca de 100 línguas. Sua generosa doação para o Orçamento 
Mundial manterá esses programas viajando para os cantos mais 
distantes do mundo. Obrigado por seu apoio!



15 de março de 2014

Oferta de Hoje: Orçamento da Igreja Local

Um menino de 16 anos de idade subiu no meio-fio com um carro 
novinho em folha. Logo ele estava cercado por amigos, todos animados 
que lhe faziam perguntas e lhe davam elogios.

Um pequeno garoto de dez anos exclamou: “É um carro bonito. Onde 
você conseguiu?”

“Meu irmão me deu”, foi a resposta.

“Bem, esse é o tipo de irmão que eu gostaria de ser”, o garoto de 10 
anos respondeu.

Você vê alguma coisa incomum nesse incidente? A maioria das pessoas 
teria dito: “Esse é o tipo de irmão que eu gostaria de ter”, em vez de 
“que eu gostaria de ser.”

João 3:16 aponta para este princípio de amor acima do egoísmo: “Deus 
amou tanto o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito”. 
Quando estamos motivados pelo amor para dar e partilhar, em vez de 
buscar egoisticamente coisas para nós mesmos, seremos abençoados e 
a obra de Deus será grandemente fortalecida.

Hoje, ao você dar para o orçamento de nossa igreja local, lembre-se do 
menino que queria ser como o irmão que deu, não como uma pessoa 
que sempre quer só receber.



22 de março de 2014

Oferta de Hoje:  Nossa Associação

A oferta de hoje é para beneficiar nossa Associação. Mel Reese falou 
de um membro da igreja que disse não ter nenhum dinheiro sobrando 
para ofertas por causa dos pagamentos de seu carro novo.

“É claro”, disse ela, “que depois que o carro for pago, Deus poderá 
receber alguma oferta.” Ela estava dando as sobras a Deus. Para alguns 
cristãos, Deus vem por último. Ele recebe apenas o que sobra depois 
que todas as suas necessidades e desejos são atendidos.

Deus não fez assim para conosco. Quando nossa salvação estava 
em jogo, Ele deu o dom mais precioso que o Céu tinha, Seu Filho 
Unigênito! Não deveríamos colocá-Lo em primeiro lugar?

Não devemos nos contentar em deixar alguém pagar todas as contas 
enquanto nos sentamos e vamos a um passeio livre, por assim dizer. 
Cada membro que pode deve apoiar a igreja para evitar que apenas 
alguns tenham que carregar uma carga tão pesada.

Em Gálatas 6:2 (NVI) Paulo nos instrui a levar “os fardos pesados uns 
dos outros e, assim, cumprir a lei de Cristo.” Vamos todos fazer nossa 
parte para ajudar a igreja de Deus na Terra a prosperar e crescer. Se 
você não tem apoiado o orçamento da igreja a cada mês, gostaríamos 
de convidá-lo para começar a fazê-lo agora mesmo.

 



29 de março de 2014

Oferta de Hoje: Orçamento da Igreja Local

Cirrose de doador - Essa doença foi descoberta em 34 d.C. pela 
equipe de marido e esposa, Ananias e Safira. É uma condição aguda 
que torna as mãos do paciente imóvel quando ele é chamado a movê-
las na direção da carteira ou bolsa e dali para a salva de ofertas. Essa 
doença estranha não é clinicamente observável em lugares como 
shopping center, supermercados, lojas de roupas, restaurantes e campo 
de golfe. Alguns tentam usar um remédio falso, apontando para os 
pacientes e lembrando de como a deduções de imposto de renda pode 
ser reivindicada pela doação. A melhor terapia que leva a uma cura 
certa e duradoura é levar o coração do indivíduo direto a Deus. Esta 
aflição é realmente um sintoma de uma necessidade mais básica da 
alma. Dar de coração porque amamos a Deus e queremos que Sua 
causa prospere é certamente a motivação certa para Seus filhos.

Ao darmos hoje para apoiar o próprio orçamento de nossa igreja, 
tenhamos certeza de que o Senhor tem nosso coração e, em seguida, 
as necessidades financeiras de sua igreja serão atendidas.
 

 
 
 
 
 
 
 



Leituras para o Ofertório de 2014 - Divisão Norte-Americana
ABRIL

Queridos pastores e líderes da Igreja:

Seria uma boa ideia discutir juntos sobre como efetivamente fazer 
apelos para a oferta no sábado de manhã. É importante certificar-se 
de que os membros da igreja entendam o objetivo final das ofertas que 
são recebidas a cada semana.

De vez em quando também deve ser certamente enfatizada a 
importância de devolver a Deus um dízimo fiel.

Aqui estão os quatro “Ps” que se deveriam ter em mente ao fazer o 
apelo para as ofertas:

1. Petição: Ore pedindo orientação para fazer o apelo para a oferta.
2. Preparo: Prepare o que vai ser dito no apelo para a oferta antes de 

vir para a igreja.
3. Propósito: Explique o propósito da oferta – as pessoas gostam de 

saber como vai ser usado o dinheiro que estão doando.
4. Positividade: Seja positivo e entusiasmado em falar sobre o 

trabalho de Deus, que será beneficiado com as doações.

 
 
 
 
 



5 de abril de 2014

Oferta de Hoje: Orçamento da Igreja Local

John Wanamaker, certa vez, fez uma viagem à China para determinar 
quão bem estava sendo utilizado o dinheiro que ele tinha dado às 
missões. Ele encontrou um velho arando com um instrumento bruto. 
Ele era puxado por um boi e um jovem. Ao pedir uma explicação, 
foi-lhe dito que a capela precisava de uma torre para que pudesse 
ser visível a quilômetros de distância. Os membros oraram, mas o 
dinheiro não foi suficiente. Em seguida, o filho disse: “Vamos vender 
um dos nossos bois e eu vou levar o jugo do boi que nós vendermos.” 
Wanamaker orou: “Senhor, que eu seja atrelado a um arado para que 
possa conhecer a alegria da doação de sacrifício.”

O orçamento da igreja financia uma série de coisas aqui. Os serviços, 
os seguros e a manutenção são apenas uma parte das muitas despesas 
contínuas que são pagas mês a mês.

Obrigado a cada um por seu apoio regular às despesas operacionais 
desta congregação. Sem dúvida, o Senhor fica satisfeito quando Seu 
povo apoia Seu trabalho semanalmente, aqui em nossa igreja local.

 
 
 
 
 
 



12 de abril de 2014

Oferta de Hoje: Orçamento Mundial
Ênfase: Christian Record Services

Um dos ministérios mais comoventes da Igreja Adventista do Sétimo 
Dia é o Christian Record Services. Em todos os verão há acampamentos 
para os cegos em toda Divisão Norte-Americana. Todo mês, materiais 
produzidos em braile são disponibilizados para os deficientes visuais.

Graças às suas generosas ofertas missionárias, às suas orações e 
envolvimento pessoal, a Igreja Adventista do Sétimo Dia compartilha o 
amor de Jesus em mais de 200 países em todo o mundo. Ela alimenta o 
faminto, preocupa-se com o doente, leva as pessoas a Jesus e estabelece 
novas igrejas e novas congregações a cada dia! Ela é verdadeiramente 
o “Amor em Ação”.

Além de financiar muitos projetos essenciais, são suas ofertas 
missionárias que sustentam o contínuo trabalho de missões da igreja. 
Em 2011, foram recebidos mais de 1,1 milhão dólares dessas ofertas 
que foram coletadas duas vezes durante o ano. Elas forneceram um 
grande impulso ao nosso trabalho missionário.

Apelo: Uma parcela do Orçamento Mundial apoia a Christian Record 
Services, um ministério para as pessoas cegas. Sua sede fica em 
Lincoln, NE. Obrigado por sua generosidade em levar àqueles que são 
deficientes visuais as boas-novas sobre Jesus, que mudam vidas.



19 de abril de 2014

Oferta de Hoje: Orçamento da Igreja Local

A. A. Hyde, um fabricante milionário, disse que começou a devolver 
o dízimo quando estava com cem mil dólares de dívida. Muitos têm 
dito que consideraram como desonesto dar a Deus um décimo dos 
seus rendimentos, enquanto estavam em dívida. Mr. Hyde disse que 
concordava com a ideia, até que um dia ele teve o insight de que Deus 
era seu primeiro credor. Então, ele começou a prestar contas a Deus 
em primeiro lugar e todos os outros credores, eventualmente, foram 
pagos por completo. Se alguém lhe deve dinheiro, seria uma sábia 
política comercial de sua parte encorajá-lo a pagar sua dívida para com 
Deus em primeiro lugar.

Observe a seguinte passagem do livro de Provérbios: “Honre o Senhor 
com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas 
plantações; os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris 
transbordarão de vinho.” Provérbios 3:9-10.

Deus é um bom sócio! Vezes sem conta, as pessoas têm descoberto 
que quando elas O tornam seu parceiro financeiro, Ele, vez após vez, 
abençoa e enriquece sua vida de muitas maneiras.

Lembre-se de dar a Deus em primeiro lugar e você também receberá 
Suas bênçãos, vezes sem conta.

 
 



26 de abril de 2014

Oferta de Hoje:  Nossa Associação

 Ah, quando olho para a cruz
 onde o Mordomo de Deus sofreu a perda de sua vida
 e derramou Seu sangue por mim
 Que coisa insignificante parece ser
 pagar o dízimo, Senhor, a Ti,
 Do meu tempo, ou talento, de riquezas ou suprimento
 Muito bem, eu sei, que devo mais a Ti
 Um milhão de vezes, devo eu mais a Ti!

 Mas eis apenas a razão pela qual
 levanto meu coração a Deus nas alturas
 e me entrego a Ti, através desta pequena porção,
 Minha vida, meu amor, meu tudo, em tudo.
 Esta retomada integral de Tua cruz
 eu sei que para Ti pode parecer, nada mais que escória,
 mas em meu coração, Senhor, Tu fazes ver
 Como um voto de amor a Ti,
 que eu possa ser um verdadeiro mordomo Teu.
 - Anônimo

Hoje temos uma grande oportunidade de mostrar nosso amor e 
compromisso a Deus ao trazermos os dízimos e ofertas diante dEle.
 

 
 



Leituras para o Ofertório de 2014 - Divisão Norte-Americana
MAIO 

Caro pastor e líderes da Igreja:

Todos percebemos que a igreja de Deus precisa de um generoso apoio 
financeiro regular. Não só a igreja precisa de dinheiro suficiente para 
funcionar bem, nós também somos pessoalmente abençoados quando 
damos. Observe a seguir, os bons motivos para que sejamos generosos 
em nossa doação:

1. Nós amamos. “Deus amou o mundo de tal maneira que deu...” 
João 3:16

2. Deus nos abençoará. “A alma generosa prosperará...” Provérbios 
11,25

3. A fé em Deus aumentará à medida que Ele abençoa. “E provai-me 
nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do 
céu e não derramar sobre vós bênção sem medida.” Malaquias 3:10 
(última parte)

4. O resultado será uma mente espiritual (Como precisamos melhorar 
aqui!) “porque, onde está o teu tesouro, aí estará também o teu 
coração.” Mateus 6:21

5. Isso realmente nos faz felizes. “Mais bem-aventurado é dar que 
receber.” Atos 20:35 (última parte) Em face do exposto, estamos 
fazendo um grande favor a nossos membros da igreja quando os 
motivamos a crescer na área de mordomia, não estamos?

 
 



3 de maio de 2014

Oferta de Hoje: Orçamento da Igreja Local

Normalmente, quando um grande evento termina, a pessoa que o 
organizou ganha muito crédito pela boa organização. Não desta vez, 
no entanto. O crédito foi para Deus, exatamente para quem de direito.

Davi e o povo tinham dado uma fortuna em ouro e prata, cerca de 
280 milhões de dólares mais cerca de milhares de toneladas de bronze 
e ferro. Como os jornais estariam cheios desse tipo de notícia se fosse 
hoje!

Isto é o que Davi registrou em 1 Crônicas 29:13-16.

“Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu 
glorioso nome. Porque quem sou eu, e quem é o meu povo para que 
pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de 
ti, e das tuas mãos to damos. Porque somos estranhos diante de ti e 
peregrinos como todos os nossos pais; como a sombra são os nossos 
dias sobre a terra e não temos permanência. Senhor, nosso Deus, toda 
esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo 
nome vem da tua mão e é toda tua.”

Ao apoiarmos o ministério de nossa própria igreja, lembremo-nos de 
que Deus faz com que seja possível doarmos e Ele se agrada quando 
mostramos um espírito generoso.

 



10 de maio de 2014

Oferta de Hoje: Orçamento Mundial 
Ênfase: Auxílio à Fome e Desastres 
 
Enviado por - Crister Delacruz

Nos noticiários, muitas vezes somos surpreendidos com imagens de 
miséria e dor. A maioria dos títulos globais são sobre conflito, sofrimento 
e morte. Anualmente, milhões de pessoas em todo o mundo sofrem 
desnecessariamente de fome e são deslocados por questão de desastre.

As estatísticas nos mostram que a fome mata mais pessoas que a AIDS, 
malária e tuberculose juntas. Outros milhares sofrem subitamente 
vítimas de um desastre e são deixadas com nada mais do que as roupas 
do corpo. Você está se perguntando o que pode fazer para ajudar 
alguém em necessidade?

Em casos de emergência, a ADRA está lá para mostrar o amor e a 
misericórdia de Deus para com o sofrimento. Seguindo o exemplo de 
Jesus, a ADRA é capaz de ajudar cerca de 20 milhões de pessoas por 
ano. Em mais de 120 países em todo o mundo, a ADRA alimenta os 
famintos, abriga os sem-teto, educa os analfabetos, oferece cuidados de 
saúde aos doentes, protege o inocente e dá esperança aos desesperados.

Apelo: Através do Orçamento Mundial apoiamos o trabalho da igreja 
mundial no fornecimento de ajuda em caso de catástrofes e fome. 
Cada um de nós somos agentes de esperança e cura hoje, para homens, 
mulheres e crianças, assim como Jesus fez enquanto esteve aqui Terra.



17 de maio de 2014

Oferta de Hoje: Orçamento da Igreja Local

A hanseníase é uma doença horrível, temida, que não faz acepção de 
pessoas. Ela pode levar um pai para longe e acabar com uma família. 
Uma mãe ou um filho pode ser encontrado com a maldição e, por 
vezes, tem que ser separado de seus entes queridos.

No tempo de Jesus, um homem com lepra tinha que anunciar sua 
presença em voz alta: “Imundo, imundo.” E as pessoas se garantiam 
ao ficar bem distante dele.

Você sofre de lepra da alma hoje? Quando a lepra está bem no começo, 
ela não mata a pessoa. Mas, pouco a pouco, ela rouba um pedacinho do 
dedo, em seguida, mais e mais até que apenas reste um coto.

Muitos hoje sofrem com a lepra do egoísmo. Pensamentos egoístas 
sufocam os impulsos generosos. Nesta manhã, vamos convidar Cristo 
para entrar em nosso coração e pedir-Lhe para nos ajudar a desenvolver 
um espírito generoso e altruísta.

Lembre-se das muitas necessidades de nossa própria igreja ao 
devolvermos o dízimo e dar nossas ofertas hoje.

 
 
 
 



24 de maio de 2014

Oferta de Hoje:  Nossa Associação

Tenho dificuldade para entender algumas coisas na Bíblia. Não estou 
falando das longas frases de raciocínio lógico de Paulo, ou das bestas 
furiosas do Apocalipse, ou das atividades estranhas do profeta Jeremias. 
Estou perplexo com a Lei da Generosidade.

Não posso explicar Provérbios 11:24. Ouça: “Há quem dê 
generosamente, e vê aumentar suas riquezas; outros retêm o que 
deveriam dar, e caem na pobreza.” Não estou acostumado com esse 
tipo de troca. Na loja, eu levo aquilo pelo que paguei. No banco, só 
retiro o que depositei. E a maneira mais rápida que conheço para ficar 
pobre é dar o que eu tenho. E os ricos? Eles aprenderam a agarrar e 
manter o que têm.

Nesta manhã, estou procurando uma explicação para a lei da 
generosidade. Mas, como muitas das leis que regem o mundo de Deus, 
talvez eu possa entendê-la melhor pela experiência. Convido você a 
experimentar esses resultados abençoados que Deus prometeu em Sua 
Palavra. Ao darmos para apoiar o ministério da nossa Associação hoje, 
vamos cada um praticar a Lei da Generosidade.

 
 
 
 
 



31 de maio de 2014

Oferta de Hoje: Divisão Norte-Americana
Ênfase: Evangelismo

“E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em 
testemunho a todas as nações, e então virá o fim.” Mateus 24:14

“À igreja primitiva tinha sido confiada uma obra de constante ampliação 
— estabelecer centros de luz e bênção, onde quer que existissem 
pessoas sinceras e dispostas a se dedicarem ao serviço de Cristo. A 
proclamação do evangelho devia abranger o mundo, e os mensageiros 
da cruz não poderiam esperar cumprir sua importante missão a menos 
que permanecessem unidos pelos laços da afinidade cristã, revelando, 
assim, ao mundo que eles eram um com Cristo em Deus [...] Sua vida 
e poder espirituais dependiam de íntima relação com Aquele que os 
havia comissionado para pregar o evangelho.” Atos dos Apóstolos, p. 
90.

Apelo: A oferta de hoje ajudará a financiar atividades de treinamento 
evangelístico, fornecerá recursos materiais e eventos evangelísticos 
especiais que incidem sobre o evangelismo na Divisão Norte-
Americana. Ao adorarmos com nossas doações, lembremo-nos de 
que ainda somos dependentes de Cristo, nossa fonte de poder e Líder 
para uma vida espiritual. Obrigado por sua generosidade em apoiar o 
evangelismo de transformação, por apoiar a manutenção dos jovens, 
as mulheres no ministério, a educação, as populações imigrantes 
emergentes e a mídia.



Leituras para o Ofertório de 2014 - Divisão Norte-Americana
JUNHO

Caro pastor e líderes da Igreja:

O apoio financeiro prestado pelos membros da Igreja Adventista é 
geralmente muito bom. Mesmo isso sendo verdade, é preciso continuar 
lembrando o povo de Deus de que o apoio financeiro generoso e fiel 
por parte da igreja é uma bênção para os doadores, bem como um 
benefício para a própria organização
.
É incrível como muitos membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia 
poderiam testemunhar de que, ao darem a Deus, têm sido abençoados 
financeiramente em troca, de muitas e variadas formas. Talvez, 
alguma forma criteriosa de compartilhar como Deus tem abençoado 
financeiramente Sua obra e Seus obreiros pudesse ser desenvolvida 
para inspirar os outros a ser mais generosos.

Certamente é verdade que Deus não depende de nossos dons para 
manter Sua obra avançando. Ele tem muitas maneiras de fortalecer, 
incentivar e abençoar Seus filhos. A realidade é que será muito mais 
benéfico para nós mesmos aprender a ser generosos e altruístas. Nós 
realmente precisamos entender que “mais bem-aventurado é dar que 
receber”.

 
 
 
 



07 de junho de 2014

Oferta de Hoje: Orçamento da Igreja Local

Conta-se a história de uma senhora muito rica que sonhou que havia 
morrido e foi levada para o céu. Ela recebeu um anjo para acompanhá-
la até seu novo lar e sonhou que o anjo a levou a muitas mansões 
extraordinárias.

Ao passar por uma das mais elegantes, o anjo disse: “E esta é a mansão 
do seu servo, que morreu ano passado.” Já que aquela era uma linda 
mansão, a senhora ficou muito empolgada por antecipação com 
o tamanho que seria seu novo lar. Logo, eles viraram uma curva e 
apareceu um pequeno barraco.

“Aqui está sua nova casa”, disse o anjo.

“Isso é tudo? Mas, eu era de uma família muito rica na Terra”, disse ela.

“Bem”, o anjo explicou, “isso é tudo o que você enviou para cá.”

Jesus mesmo disse: “mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, 
onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam, nem 
roubam.” Mateus 6:20

Ao planejarmos nossa doação semana após semana, vamos ter certeza 
de que estamos dando a devida atenção aos valores eternos, bem como 
às necessidades e aspirações presentes.



14 de junho de 2014

Oferta de Hoje: Orçamento Mundial
Ministérios Multilíngues e Ministérios de Capelania

Salmos 19:1-3 diz: “Os céus proclamam a glória de Deus, e o 
firmamento anuncia as obras das Suas mãos. Um dia discursa a outro 
dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, 
nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som.”

A glória de Deus nos é revelada todos os dias, Seus atos criativos 
são vistos ao redor de nós. Quem pode negar que existe um Deus?! 
Mas muitos estão negando o privilégio de conhecer o Deus de que a 
natureza fala porque não foram alcançados com o evangelho. George 
Washington Carver disse: “Gosto de pensar na natureza como uma 
estação de transmissão ilimitada através da qual Deus fala a nós a cada 
hora, basta apenas nos sintonizarmos.”

É nossa responsabilidade assegurar mediante nossa doação que, 
enquanto a natureza fala de Deus, agimos em favor de Deus para 
alcançar as almas perdidas para Cristo!

Apelo: A capelania militar e hospitalar tem um ministério para o 
ferido e, por vezes, para pessoas moribundas. Temos também, na 
Divisão Norte-Americana, muitos grupos linguísticos, mais que 
nunca. Esses são dois ministérios singulares que o Orçamento 
Mundial apoia. Assim como a natureza fala da glória de Deus, 
nossa oferta falará do amor de Jesus, através desses ministérios. 
 



21 de junho de 2014

Oferta de Hoje: Orçamento da Igreja Local

Você sabia que não é incomum para alguns membros esperar que outros 
transportem a carga financeira da igreja? Um estudo interessante foi 
conduzido há algum tempo e revelou que cerca de 30% dos membros 
da igreja são responsáveis por 80% da carga financeira de uma igreja 
média. Não seria maravilhoso se a maioria dos membros apoiasse sua 
igreja local de forma generosa e fiel? Você é um “mantenedor” em sua 
igreja ou espera que alguém “carregue” sua parte da carga?

Na verdade, Deus nos diz que: “aquele que semeia pouco, também 
colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá 
fartamente.” Então Paulo continua e diz que “Deus ama quem dá com 
alegria.” II Coríntios 9:6-7 (NVI) Parece que seremos abençoados 
quando pegarmos Deus pela palavra e apoiarmos o trabalho de Sua 
igreja aqui, bem como no exterior.

 
 
 
 
 
28 de junho de 2014



Oferta de Hoje:  Nossa Associação

Dois garotos chineses estavam do lado de fora da escola sabatina esperando 
para entrar. Cumprimentaram-se com alegria e um deles disse: “Por que você 
não entra?”

“Meu estômago está doendo”, respondeu o outro garoto. “Qual é o problema? 
Você não comeu nada no café da manhã?”

“Bem, eu tinha um biscoito, mas não comi nada, olha.” Assim, ele tirou o 
bolinho do bolso. “Eu não o comi porque eu não tinha nada para dar na 
minha oferta da Escola Sabatina. Então eu trouxe o meu biscoito, mas a 
minha barriga está doendo!”

O outro garoto disse: “Eu também não tinha nada para o café da manhã hoje, 
só um biscoito. Veja, aqui está o meu”.

O outro garoto ficou entusiasmado: “Ei, eu tive uma ideia! Você tem um 
bolinho e eu tenho outro. Poderíamos quebrar um deles em duas partes? 
Cada um de nós poderia comer metade e então teríamos um inteiro para dar 
a Jesus.”

“Essa é uma boa ideia”, disse o outro. Eles quebraram um ao meio e cada 
menino comeu uma parte. Eles comeram devagar, então se sentiram melhor 
e foram orgulhosamente para a Escola Sabatina.

Quando a salva das ofertas estava passando, cada menino colocou a mão no 
biscoito inteiro e o soltou lá dentro. Alguns sorriram. Mas eu não. Quase 
chorei porque a oferta deles era muito maior que a minha. Na verdade, senti 
como se aquela fosse a maior oferta de todas.

Leituras para o Ofertório de 2014 - Divisão Norte-Americana
JULHO



Queridos pastores e líderes da Igreja:

Precisamos lembrar que a mordomia é principalmente uma questão 
espiritual. Às vezes pensamos que a principal razão para apelar a nosso 
povo a ser generoso em suas doações é por causa da grande necessidade 
de fundos por parte da igreja. É verdade que as necessidades são 
urgentes, mas a razão mais importante para a doação generosa é o que 
ela faz por nós espiritualmente.

Aqui está uma citação significativa da pena de Ellen White que explicita 
o motivo pelo qual precisamos incentivar as pessoas a serem generosas 
em seu apoio financeiro à igreja:

“A cruz de Cristo apela para a beneficência de todo seguidor do 
bendito Salvador. O princípio ali ilustrado é dar, dar. Isso, levado a 
efeito em real beneficência e boas obras, é o verdadeiro fruto da vida 
cristã. O princípio dos mundanos é adquirir, adquirir, e assim esperam 
conseguir felicidade; mas, levado a efeito em todos os seus aspectos, 
o fruto é miséria e morte.” Testemunhos para a Igreja, vol. 9, p. 254.

Em Atos 20:35, Jesus é citado como dizendo basicamente a mesma 
coisa: “Mais bem-aventurado é dar que receber.” É fácil esquecer o 
objetivo principal de incentivar a generosidade, que é ajudar nosso 
povo a crescer espiritualmente.

 
05 de julho de 2014



Oferta de Hoje: Orçamento da Igreja Local

Um andarilho estava sedento, mas não conseguiu encontrar água até 
chegar a uma casa abandonada. Lá ele encontrou uma bomba e começou 
a bombear com toda a força que lhe restava. Apesar de bombear com 
toda sua força, água nenhuma saiu. Então ele viu um pequeno jarro 
com uma rolha na parte superior e um bilhete a lápis dizendo que a 
água do jarro deveria ser despejada na bomba para iniciá-la.

O homem estava com tanta sede, que foi tentado a beber a água que 
estava ali no jarro, mas decidiu seguir as orientações, apesar de sua 
sede. Quando ele iniciou a bomba, foi abençoado com toda a água de 
que precisava. Antes de continuar seu caminho, encheu o jarro com 
água para que a próxima pessoa sedenta pudesse conseguir água. Ele 
acrescentou ao bilhete: “Acredite em mim, isso realmente funciona. 
Você tem que abrir mão de tudo antes que possa receber algo em 
troca”.

Salomão disse em Provérbios: “A quem dá liberalmente, ainda se lhe 
acrescenta mais e mais; ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á 
em pura perda. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será 
dessedentado”. Provérbios 11:24, 25

 
 
 
 
12 de julho de 2014



Oferta de Hoje: Ministério da Mulher
Divisão Norte-Americana

Vissão
A visão para o Ministério da Mulher da Divisão Norte-Americana é 
“encorajar, equipar, promover e desafiar as mulheres adventistas em 
sua jornada como discípulos de Jesus Cristo e membros de sua igreja, e 
trazer as perspectivas únicas das mulheres aos problemas enfrentados 
pela igreja.”

Missão
“Oferecer oportunidades para as mulheres aprofundarem sua fé e 
experimentarem um crescimento espiritual e de renovação. Elevar 
as mulheres como pessoas de valor. Abordar as preocupações das 
mulheres. Orientar mulheres jovens, adolescentes e meninas. Promover 
oportunidades de serviço mais amplo para as mulheres. Desafiar as 
mulheres adventistas a usar seus talentos e dons espirituais para a glória 
de Deus no lar, na igreja e na comunidade.”

Apelo: Hoje, as mulheres constituem a maioria dos membros da igreja. 
Elas estão envolvidas na liderança, nas finanças, nos estudos bíblicos 
e no cuidado às crianças, para citar algumas áreas. A oferta de hoje 
apoiará o Ministério da Mulher nos níveis da Associação, União e 
Divisão da Igreja Adventista. Nossa igreja não pode existir sem seu 
amor, compromisso e esforço dedicado a tornar a igreja um lugar 
melhor e feliz. Obrigado por sua doação.

19 de julho de 2014



Oferta de Hoje: Orçamento da Igreja Local

Coloque Deus em primeiro lugar - A seca tinha devastado o país. 
Córregos e rios haviam se secado. A vegetação estava seca pelo sol 
quente. O abastecimento de alimentos foi se esgotando rapidamente. 
A fome em breve seria o destino da viúva de Sarepta e seu filho.

Ao enfrentar esse enorme julgamento, ela foi abordada pelo profeta 
Elias que lhe pediu comida e água. Elias disse: “mas primeiro faze 
dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora; depois, farás 
para ti mesma e para teu filho.” Deus estava testando aquela viúva. Ela 
e seu garotinho enfrentavam a fome, no entanto, uma promessa foi-
lhe dada se obedecesse a voz de Elias. Se ela desse a Deus o primeiro 
lugar “a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija 
não faltará, até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra.” 
A viúva obedeceu a voz de Deus, consequentemente, ela e seu filho 
foram atendidos durante todo o período da seca. (Ver I Reis 17:9-17)

Queridos amigos cristãos, essa promessa é tão válida hoje como 
naquela época. Se nos lembrarmos de Deus e dermos a Ele o primeiro 
lugar, Ele prometeu cuidar de nós, não importa quão graves sejam 
nossas provações. Devemos nos lembrar de colocar Deus em primeiro 
lugar ao ofertarmos para Sua causa semana após semana.

 
 
 
26 de julho de 2014



Oferta de Hoje: Nossa Associação

August H. Fancke, pastor alemão muito bem conhecido do século 17, fundou 
um orfanato para cuidar de crianças sem-teto que perambulavam pelas ruas 
de Halle. Um dia, quando ele precisava desesperadamente de fundos para 
continuar seu trabalho, uma viúva cristã destituída de riquezas chegou à 
sua porta implorando por um ducado em ouro. Por causa de sua situação 
financeira, ele educadamente, mas infelizmente, recusou. Desanimada, a 
mulher sentou-se e começou a chorar. Movido por suas lágrimas, Francke 
pediu-lhe para esperar enquanto foi a seu quarto para orar sobre o assunto. 
Ao buscar a orientação de Deus, ele sentiu que o Espírito Santo queria que ele 
atendesse o pedido dela. Confiando no Senhor para atender às suas próprias 
necessidades urgentes, ele deu-lhe o dinheiro.

Duas manhãs depois, ele recebeu uma carta calorosa de agradecimento da 
viúva dizendo que por causa de sua generosidade, ela estava orando para 
que o Senhor derramasse Suas bênçãos sobre o orfanato. No mesmo dia, 
ele recebeu 12 ducados de ouro de uma senhora rica e de dois amigos da 
Suécia. Pensou que havia sido amplamente recompensado, mas logo depois 
foi informado de que o príncipe Lodewyk Van Worten tinha morrido e em 
seu testamento, ele havia dirigido 500 peças de ouro para serem dadas ao 
orfanato. Francke chorou em agradecimento.

Devemos sempre dar com motivos puros, “sem esperar nenhuma paga” 
(Lucas 6:35), mas Deus faz a promessa: aquele que dá ao pobre não terá falta 
de nada.
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Caro pastor e líderes da Igreja:

De vez em quando várias igrejas locais relatam que seu quadro 
financeiro está bastante desfavorável. Não é incomum que essas igrejas 
também achem difícil dar um forte apoio para sua associação, bem 
como para a obra mundial da igreja. Não há dúvida de que o Senhor 
está interessado no bem-estar de cada igreja adventista e quer vê-la 
ter sucesso e prosperar. Aqui estão algumas sugestões que podem ser 
úteis.

1. Incentive as pessoas em sua igreja a orar por um aumento da 
fidelidade nos dízimos e na generosidade para com as ofertas. 
Também seria bom orar por bênçãos financeiras para aqueles na 
igreja que estão com dificuldades.

2. Tenha certeza de que apelos interessantes e bem preparados para 
o momento das ofertas estão sendo apresentados a cada semana.

3. Incentive aqueles que sentem que Deus os está abençoando de 
uma maneira especial como resultado de sua fidelidade nos dízimos 
e ofertas a compartilhar algumas de suas experiências com seus 
irmãos membros da igreja.

4. De vez em quando, compartilhe histórias interessantes que ilustram 
os benefícios e as bênçãos que vêm de Deus quando Seus filhos 
são abençoados financeiramente.

 
 
02 de agosto de 2014



Oferta de Hoje: Orçamento da Igreja Local

Certa vez, foi perguntado a um homem de negócios bem-sucedido 
sobre o segredo de seu sucesso. Sua resposta resumiu sucesso com 
estas palavras: “e então algo mais.” Ele aprendeu cedo na vida que 
a diferença entre as pessoas comuns e os verdadeiramente bem 
sucedidos poderia ser resumida em quatro palavras. Eles fizeram o que 
era esperado “e então algo mais!”

Infelizmente, muitos aceitam a ideia de apenas se acomodar! O aluno 
que está satisfeito com uma nota “6” poderia estar tirando nota “10”. 
Há o funcionário que está preocupado em cumprir apenas um número 
de horas suficientes para garantir seu salário. Isso é o que Jay Lockhart 
chama de “a doença do mínimo!”

Para estar na média basta estar tão perto do fundo como do topo! 
É o melhor do pior e pior do melhor! Por que estar na média em 
tudo? Busque a excelência! Vá mais alto! Cresça! Por que ser um cristão 
mediano? Por que ser uma igreja mediana?

Que estas palavras: “e então algo mais” sirva como um tônico para 
nosso espírito! Participe dos cultos fielmente “e então algo mais!” 
Cumprimente os que estão perto de você, “e então algo mais!” Cumpra 
suas obrigações “e então algo mais!” Seja confiável “e então algo mais!” 
Seja um bom amigo “e então algo mais!” Hoje, ao passarem as salvas 
por você, dê generosamente “e então algo mais!” Lembre-se de Quem 
fez isso por você.
09 de agosto de 2014



Oferta de Hoje: Orçamento Mundial
Ênfase: Universidade de Oakwood / Universidade de Andrews 
/ Universidade de Loma Linda

Deus dá os melhores dons! Mateus 25:14,15 diz: “pois será como um homem 
que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus 
bens. A um deu cinco talentos, a outro, dois e a outro, um, a cada um segundo 
a sua própria capacidade; e, então, partiu.”

Que dons Deus deu a você enquanto Ele está fora? E o que você está fazendo 
com eles?

Ellen White declara: “Deus confiou a cada um de nós sagrados depósitos, 
pelos quais nos considera responsáveis. É desígnio Seu que eduquemos de tal 
modo a mente que sejamos aptos a exercitar os talentos que Ele nos deu de 
maneira a efetuar o máximo bem, e refletir a glória do Doador. Testemunhos 
para a Igreja, vol. 3, p. 32.

O Mestre está prestes a voltar para conferir Seus investimentos. Irá Ele 
comemorar conosco em um belo retorno, ou será que nos encontraremos do 
lado de fora do reino sem dons e perdidos?

Apelo: Uma parcela do Orçamento Mundial apoiará estas três Universidades: 
Oakwood, em Huntsville, AL; a Universidade Andrews, em Berrien Springs, 
MI e a Universidade de Loma Linda, em Loma Linda, CA. Ao doarmos hoje, 
lembremo-nos de usar nossos outros dons para a Sua glória, para que a vida 
dos jovens estudantes universitários seja impressionada para a vida eterna.

16 de agosto de 2014



Oferta de Hoje:  Orçamento da Igreja Local

Será que Deus precisa de nosso dinheiro? A resposta mais óbvia para 
essa pergunta é “não”. Deus não precisa do nosso dinheiro. Ele é 
o Criador do Universo. Dar é para o nosso próprio bem. Isso nos 
ajuda a aprender a sermos altruístas. Lembra-nos de manter nossas 
prioridades em dia. Isso nos permite responder de uma forma positiva 
às Suas bênçãos. Isso nos ensina a confiar mais nEle.

Será que Deus precisa de nosso dinheiro? Em certo sentido, não, mas 
em outro sentido, sim. Deus precisa de nosso dinheiro por causa da 
maneira que Ele escolheu para Sua obra avançar. Deus poderia usar os 
anjos para pregar o evangelho. Mas Ele escolheu trabalhar com pessoas 
para alcançar pessoas. Portanto, Ele precisa de nós! Deus poderia 
enviar um cheque por escrito do Banco do Universo para pagar nossa 
fatura. Mas Ele não escolheu trabalhar dessa forma.

Talvez, possamos responder à pergunta desta forma: Será que Deus 
precisa de nosso dinheiro? Não. Ele só precisa de nós para liberar um 
pouco de Seu dinheiro. Então, podemos aprender as lições que Ele 
quer nos ensinar e haverá uma abundância de dinheiro em reserva para 
cumprir Sua obra.

Hoje, ao você doar, pense nas bênçãos que são derramadas de tantas 
maneiras quando você escolhe confiar em seu Pai Celestial.

 
23 de agosto de 2014



Oferta de Hoje:  Nossa Associação

A igreja entristeceu-se em luto esta semana por saber que um de nossos 
membros mais valiosos, Alguma Outra Pessoa, faleceu. Essa morte cria uma 
lacuna difícil de preencher. Alguma Outra Pessoa tem estado conosco por 
muitos anos. Ele fez muito mais que a parte do trabalho de uma pessoa 
normal. Sempre que a liderança era mencionada, essa pessoa maravilhosa era 
citada como inspiração.

Sempre que havia um trabalho a ser feito, uma classe a ensinar, ou uma 
reunião para participar, um nome estava na lista de todo mundo: “Deixe 
Alguma Outra Pessoa fazer isso.” Alguma Outra Pessoa também estava entre 
os maiores doadores da igreja. Quando havia uma necessidade financeira, 
todos assumiam que Alguma Outra Pessoa iria fazer a diferença.

Esse amado membro da igreja era uma pessoa maravilhosa, às vezes parecia 
um super-homem, mas só uma pessoa poderia fazer tanto. Todo mundo 
espera muito de Alguma Outra Pessoa.

Agora, Alguma Outra Pessoa está desaparecido. Quem vai assumir e fazer 
as coisas que Alguma Outra Pessoa fazia? Se você for convidado a assumir 
algum cargo na igreja, esperamos que você não responda: “Deixe Alguma 
Outra Pessoa fazer isso.” Agora você precisa continuar de onde Alguma 
Outra Pessoa parou.

Ao doarmos para apoiar o trabalho de Deus aqui e no exterior, lembremo-
nos de que a ajuda de todos os membros é necessária.

 
30 de agosto de 2014



Oferta de Hoje: União Designada

Riley Christensen começou a procurar, on-line, por uma bicicleta 
para dar de presente a seu pai. Sua pesquisa de repente tomou um 
rumo diferente. Ela viu um vídeo dizendo que o proprietário da loja 
de bicicletas local havia criado uma organização para fazer bicicletas 
especiais para pessoas com deficiência. Ela decidiu comprar uma 
bicicleta, mas algumas custavam até $4.000,00 dólares. Como ela 
conseguiria tanto dinheiro? Determinada, ela escreveu uma carta para 
amigos e familiares e então a ideia de se espalhou. Quando a campanha 
terminou, as doações somaram $12.000,00 dólares e ela conseguiu 
doar sete bicicletas. (Readers Digest, dezembro de 2010)

“As boas ações são bênçãos duplas, beneficiando tanto o que pratica 
como o que é objeto da bondade. A consciência de proceder bem é um 
dos melhores medicamentos para corpos e mentes enfermos. Quando 
a mente está livre e satisfeita por um sentimento de dever cumprido e o 
prazer de proporcionar felicidade a outros, a animadora influência traz 
vida nova a todo o ser.” A Ciência do Bom Viver, p. 257.

Apelo: Sua oferta, hoje, não será apenas transferir o dinheiro de sua 
mão para a igreja. Sua oferta será um presente que vai gerar felicidade 
na vida de algumas pessoas. Dar dinheiro como uma oferta para ser 
usada em prol dos outros é como dar felicidade. Obrigado por doar 
felicidade.
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Queridos pastores e líderes da Igreja:

Como líderes da igreja é importante darmos um exemplo cristão em 
todos os aspectos de nossa vida. Hebreus 10:24,25 diz: “Consideremo-
nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas 
obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns; 
antes, façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o Dia se 
aproxima.”

Não deveríamos apenas mostrar amor à nossa família da igreja, mas 
devemos levar a sério as palavras das Escrituras e lembrar que nosso 
Senhor nos deu o maior exemplo de amor e boas obras, e será sempre 
pelo Seu poder que poderemos fazer o mesmo. Sua “doação” deve 
despertar em nós uma resposta pura ao Seu amor, de gratidão, por nos 
ensinar as obras que devemos fazer e como devemos incentivar uns 
aos outros.

De forma prática, à medida que a oferta é recolhida a cada sábado e a 
salva passa por aqueles que estão na plataforma, tente ser um exemplo 
(especialmente para as crianças de sua congregação que aprendem pelo 
modelo que os adultos estabelecem em sua vida), colocando sempre 
algo na salva.

 
 
 
06 de setembro de 2014



Oferta de Hoje:  Orçamento da Igreja Local

É melhor dar a Cristo, que lamentar por não ter dado! O fato é que 
nós não estamos realmente dando nada quando consideramos nossos 
dízimos e ofertas, estamos apenas tirando nossas mãos do que já é 
dEle. Um contador público diplomado fez algo que, talvez, todos nós 
deveríamos fazer. Ele decidiu abrir um lançamento contábil com Deus. 
Ele queria escrever tudo o que Deus lhe dava e tudo o que ele dava a 
Deus e começou a manter um livro de débito e crédito com Deus.

Se alguém lhe fazia um favor, ele colocava como um presente de Deus 
para ele. Ele creditou a Deus o sol, sua comida, sua saúde, sua família 
e amigos, o ar fresco, as flores e milhares de outros benefícios que 
recebia.

Por outro lado, ele anotava o que fazia para Deus. Finalmente ele 
desistiu, dizendo: “É impossível equilibrar as contas. Descobri que 
Deus é realmente meu credor e que o que eu fiz por Ele é quase nada.”

Embora possa parecer quase nada, Deus realmente aprecia o que 
damos a Ele, semana após semana, devolvendo-Lhe o dízimo, bem 
como dando ofertas generosas. A verdade é que nunca podemos 
negociar com Deus.

 
 
 
13 de setembro de 2014



Oferta de Hoje: Orçamento Mundial
Ênfase: Apelo à Missão Especial - Oportunidades Incomuns. 
Enviado pela Tesouraria da Assosicação Geral -  
Verland Ernston.

Financiar a missão da igreja é algo complexo e pode ser cheio de 
surpresas. Oportunidades para espalhar o evangelho podem aparecer 
rapidamente e desaparecer muito rápido também. De vez em quando, 
aparecem situações que criam oportunidades de missão para as quais 
poderíamos responder rapidamente, se tivéssemos fundos disponíveis. 
Nestes casos, se tivéssemos que esperar por meses ou anos para 
levantar fundos, estas oportunidades desapareceriam. As ofertas para 
as “Oportunidades Incomuns” que estamos recebendo hoje serão 
utilizadas para esses tipos de situações.

Nos últimos anos, essa oferta tem alcançado uma média de mais de 
$600 mil dólares e tem sido utilizada em lugares como Síria, Zanzibar 
e Iêmen.

Apelo: Como o controlador da Conferência Geral e tesoureiro da igreja 
local, entendo as necessidades da igreja local e da igreja mundial. Junte-
se a mim em participar da oferta de hoje com um presente especial 
para essa Missão ou apoie essas oportunidades urgentes dando por 
meio da oferta do Orçamento Mundial.

 
 
20 de setembro de 2014



Oferta de Hoje:  Orçamento da Igreja Local

Ellen White, certa ocasião, falou a uma igreja em particular sobre a 
importância de devolver o dízimo. “Ao ser apresentado o pecado de roubar a 
Deus, recebeu o povo mais clara visão de seu dever e privilégio nessa questão. 
Disse um irmão que, durante dois anos, não devolvera o dízimo e estava 
em desespero; mas ao confessar seu pecado, começou a criar ânimo. “Que 
farei?” perguntou ele.

Disse-lhe eu: “Dê um vale ao tesoureiro da igreja; isso resolverá o assunto.”

Ele pensou ser esse um pedido um tanto estranho, mas se assentou e começou 
a escrever. “Pelo valor recebido, prometo pagar” [...] Olhou para cima, como 
se quisesse dizer: É essa a devida forma para escrever um vale para o Senhor?

“Sim”, continuou, “pelo valor recebido. Não estou eu recebendo as bênçãos 
de Deus dia após dia? Não me têm os anjos guardado? Não me tem o Senhor 
abençoado com todas as bênçãos espirituais e materiais? Pelo valor recebido, 
prometo dar a importância de 571,50 dólares ao tesoureiro da igreja.” Depois 
de fazer, de sua parte, tudo o que podia, era novamente um homem feliz. 
Dentro de poucos dias resgatou o vale e devolveu o dízimo à tesouraria.” 
Conselhos sobre Mordomia p. 61

Deus ainda abençoa aqueles que são fiéis em devolver o dízimo à sua igreja. 
Vamos determinar ser mordomos fiéis devolvendo o dízimo de Deus ao Seu 
celeiro.

 
27 de setembro de 2014



Oferta de Hoje: Avanço da Associação Local

“Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com 
tristeza ou por necessidade; porque Deus ama a quem dá com alegria”. 
2 Coríntios 9:7

“Deus ama ao que dá com alegria’, e se com o coração agradecido 
trazemos nossas dádivas e ofertas a Ele, ‘não com tristeza ou por 
necessidade’, Sua bênção vai nos assistir, como já prometeu: ‘E provai-
me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do 
céu e não derramar sobre vós bênção sem medida.’ Ele vai aceitar não 
apenas a doação, mas o doador. E embora isso possa custar abnegação 
e sacrifício de nossa parte, a aprovação da consciência e da bênção do 
Céu fará com que esta temporada de férias seja uma das mais felizes 
que já experimentamos. Podemos ter um tal espírito de amor e alegria 
em nossos corações e lares que deixarão os anjos felizes.” Review and 
Herald, 15 de dezembro de 1885

Apelo: Sua Associação local é composta de congregações que se uniram 
para fazer avançar a missão adventista nesse território e, às vezes, além. 
As responsabilidades e necessidades são grandes e incluem coordenação 
de evangelismo, educação, envolvimento dos jovens, treinamento de 
líderes locais para um ministério eficaz e apoio pastoral. Uma igreja e 
uma Associação que está na vanguarda do ministério e cumprindo a 
missão adventista estará sempre em necessidade de fundos para apoiar 
e expandir o trabalho. Obrigado por suas doações com alegria.
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Queridos pastores e líderes da Igreja:

Aqui está um comentário surpreendente sobre os dois princípios 
conflitantes de motivação na vida de uma pessoa. Note como Ellen 
White descreve a luta que, muitas vezes, o povo de Deus enfrenta:

“É o egoísmo o mais forte e mais generalizado dos impulsos humanos; 
a luta da pessoa entre a simpatia e a cobiça é uma luta desigual; pois, 
ao passo que o egoísmo é a paixão mais forte, o amor e a beneficência 
são frequentemente os mais fracos, e, em regra, o mal ganha a vitória. 
Portanto, em nosso trabalho e nas nossas dádivas à causa de Deus, não 
é seguro ser dominado pelos sentimentos ou pelo impulso... Devem 
os cristãos agir guiados por princípios fixos, seguindo o exemplo de 
abnegação e de sacrifício-próprio do Salvador.” Conselhos sobre 
Mordomia, p. 15 e 16.

A citação acima nos ajuda a entender por que é tão importante 
incentivar o povo de Deus a ser generoso em suas doações. Os 
líderes da igreja precisam entender como Satanás tenta motivar-nos 
ao egoísmo, ao passo que Deus procura continuamente desenvolver 
o amor e a generosidade como uma parte muito verdadeira de nossa 
natureza.

A doação sistemática é um bom plano a seguir porque ela ajuda o 
doador a ser regular no apoio à obra de Deus.

04 de outubro de 2014



Oferta de Hoje: Orçamento da Igreja Local

Luís XI da França, certa vez fez um ato em que deu a província de 
Bolonha à Virgem Maria. Mas ele expressamente declarou que toda 
a renda e as receitas deveriam, pra sempre, ser pagas a ele e a seus 
herdeiros. Assim, ele deu sem sofrer nenhum sacrifício pessoal.

Se eu der a Deus somente depois que eu suprir todas as minhas próprias 
necessidades e desejos, estou realmente me sacrificando por ele? Ou 
sou eu como aqueles que depositaram seu ouro de forma audível no 
tesouro do templo a fim de serem vistos e elogiados por outros? A 
viúva pobre, por outro lado, deu a Deus em vez de satisfazer seus 
próprios desejos, ou mesmo suas próprias necessidades.

Esse espírito de sacrifício é mais agradável a Jesus. Esse ato expressa 
a Ele nosso amor e confiança. Vamos, como a viúva, colocar nossas 
necessidades, nosso conforto e nossa segurança em Suas mãos 
marcadas e confiar nEle para suprir nossa falta?

Lembremo-nos de apoiar nossa própria igreja local ao darmos ao 
Senhor, semana após semana. Após o dízimo, talvez a oferta mais 
importante é a que vai para o orçamento da igreja local.

 
 
 
 
11 de outubro de 2014



Oferta de Hoje: Orçamento Mundial
Ênfase: A Voz da Profecia

A igreja do primeiro século era uma igreja que empolgava os que se envolviam 
com ela. Era uma igreja de ação, de atividade e produtividade. Ela foi fundada 
por Deus, era operada pelo Espírito Santo e focada em Cristo e em Seu 
breve retorno. Atos 2:46-47 registra: “Diariamente perseveravam unânimes 
no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com 
alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia 
de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que 
iam sendo salvos.”

Ellen White diz: “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... 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: Você está empolgado por fazer parte da igreja de Deus nestes 
últimos tempos? A comunicação é uma necessidade para deixar as boas 
novas disponíveis para cada pessoa. O rádio é um meio eficaz para pregar a 
mensagem. Vamos doar ao programa de rádio A Voz da Profecia e ver Deus 
acrescentando à igreja aqueles que forem sendo salvos.

18 de outubro de 2014



Oferta de Hoje: Orçamento da Igreja Local

O Faraó egípcio Quéops dedicou todo seu reinado e mobilizou sua nação 
para construir as Grandes Pirâmides. POR QUÊ?

Michelangelo começou a pintar a Capela Sistina em 1508. Durante quatro 
anos, quase não comendo ou dormindo, ele dedicou suas energias à realização 
deste projeto. POR QUÊ?

Andrew Carnegie veio para a América com a idade de 12 anos. Em seu 
primeiro trabalho ele trabalhava duas horas por dia por $1,20 dólar por 
semana. Durante sua vida toda, ele desenvolveu a siderúrgica U.S. Steel e se 
tornou um dos homens mais ricos do mundo. Carnegie dedicou os últimos 
anos de sua vida construindo mais de 3.000 bibliotecas em cidades de todo 
o mundo. POR QUÊ?

Nos tempos de Moisés, os judeus foram convidados a dar 25% de sua renda 
para o templo e os mais devotos deram 30 e 35%. POR QUÊ?

Certamente, as recompensas eternas de investir na obra de Deus superam 
quaisquer vantagens temporárias que este mundo tem para nos oferecer. As 
promessas de Deus para suprir nossas necessidades aqui e agora também são 
de grande valor. Mas o que se pode comparar com o motivo do amor? O amor 
fará com que as pessoas, de bom grado, façam coisas que são inacreditáveis.

Ao darmos para apoiar o orçamento de nossa igreja hoje, vamos demonstrar 
nosso grande amor por Deus e nosso desejo de ver Sua igreja bem sucedida 
e eficaz nesta cidade.
25 de outubro de 2014



Oferta de Hoje: Associação Local

O dinheiro ocupa um lugar bastante elevado nas prioridades humanas. 
Temos a tendência de ser mesquinhos. Quando o pecado entrou no 
mundo, o egoísmo tomou o lugar do amor. A generosidade não vem 
naturalmente, ou facilmente.

Devolver o dízimo é uma das receitas do céu para a nossa saúde 
espiritual. A vida de Jesus foi caracterizada por dar. Dar é o estilo de 
vida que nos preparará para o Céu.

“Dai e vos será dado...” Lucas 6:38. Esse é o ciclo da bênção de Deus, 
e Deus vai manter sua parte e honrar sua promessa.

Dar resulta em bênçãos. Por exemplo, em um batismo vemos o 
dinheiro da igreja em ação. O dízimo paga por pastores e evangelistas. 
O orçamento da igreja paga pela energia elétrica, para ter um batistério 
cheio de água quente, bem como as outras despesas que existem para 
manter o prédio da igreja.

Seremos os abençoados quando formos fiéis em devolver o dízimo e 
dar nossa oferta semanalmente, como Deus nos tem prosperado. Deus 
ficará satisfeito, Sua obra prosperará e teremos alegria por saber que 
tivemos uma parte em ganhar almas para o reino de Deus.
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Queridos pastores e líderes da Igreja:

A história a seguir é para sua inspiração e contemplação. Tenha 
em mente que ela foi escrito há muitos anos e que o texto está um 
pouco diferente do que seria utilizado hoje. Como líderes de igreja, 
a congregação olha para nós em busca de orientação nas questões 
espirituais. Ao buscarmos, em oração, o que podemos fazer para ajudar 
a terminar a obra de Deus, nosso coração deve ser tocado pelo que 
Ele tem nos dado para tornar isso possível. Ele tem nos abençoado de 
tantas maneiras e nos dá a oportunidade de oferecer nossos meios para 
ajudar os outros a aprender sobre o que Jesus fez por nós.

No livro Quiet Talks on Service, S. D. Gordon conta a seguinte linda 
história: A cena imaginativa é o retorno do Filho de Deus para a glória 
depois de ter morrido pelos pecados do mundo e se encontra com o 
Pai Celestial. A atenção de todos é voltada para as marcas de cicatriz 
do Calvário que nosso Salvador traz no rosto. Gabriel está dizendo: 
“Mestre, você morreu pelo mundo inteiro lá embaixo, não foi?”

“Sim.” “Você deve ter sofrido muito”, ele diz com um olhar sério com 
o qual olhava para Aquele rosto com Suas marcas irremovíveis.
“Sim”, surge a resposta mais uma vez com uma voz maravilhosa, muito 
calma, mas estranhamente cheia dos sentimentos mais profundos. “E 
todos eles sabem disso?”

“Ah, não! Apenas uns poucos na Palestina sabem disso até agora.” 
“Muito bem, Mestre, e qual é o seu plano? O que você tem feito para 
dizer ao mundo para o qual Você morreu, que Você morreu por eles? 



Qual é o Seu plano?

“Bem”, o Mestre deve ter respondido: “Eu pedi a Pedro, Tiago e João 
e a mais alguns deles lá para apenas fazer disso o alvo de suas vidas, 
contar aos outros, e os outros vão dizer a outros, e a outros, e a outros, 
e ainda a outros, e mais a outros, até que o último homem no círculo 
mais distante tenha ouvido a história e se emocionado e sentido o 
poder dela.”

E Gabriel nos conhece aqui embaixo muito bem. Ele teve mais de um 
contato com a Terra. Ele sabe o tipo de gente que somos. E ele deve 
ter respondido, com uma espécie de relutância hesitante, à medida que 
entendia as dificuldades no funcionamento do plano:

“Sim, mas suponhamos que Pedro falhe. Suponhamos, depois de um 
tempo, que João simplesmente não conte aos outros. Suponhamos que 
seus descendentes, seus sucessores lá na frente na primeira metade 
do século XX, tornem-se tão ocupados com as coisas, alguns deles 
com coisas adequadas, outros nem tanto, que não contem aos outros, 
e então?”

E seus olhos tornam-se grandes com a intensidade de seu pensamento, 
pois ele está pensando no sofrimento, e, também, na diferença que isso 
fará para o homem que não tenha ouvido, “e então?”
E de novo vem a voz calma e maravilhosa de Jesus: “Gabriel, eu não 
fiz nenhum outro plano, estou contando com eles.”

1 de novembro de 2014



Oferta de Hoje: Orçamento da Igreja Local

Aqui está um princípio bíblico do qual todos devemos nos lembrar. 
Talvez você já tenha tido alguma experiência que ilustre este texto. 
“Não vos enganeis: de Deus não se zomba; pois aquilo que o homem 
semear, isso também ceifará”. Gálatas 6:7 A história a seguir ilustra 
essa verdade.

Um grupo de chineses tinha sido contratado por um fazendeiro 
oriental para fazer sua safra de grãos. Durante todo o dia cada homem 
carregava um cesto cheio, após outro, na cabeça para o celeiro e o 
esvaziava nas caixas de cereais.

Quando o sol estava se pondo os chineses continuaram carregando o 
cesto cheio de grãos e encontraram o fazendeiro na porta do celeiro, 
que lhes disse: “Não esvaziem este cesto. É o seu pagamento do dia.”
Alguns deles foram felizes para casa com seus cestos cheios, enquanto 
outros não ficaram tão felizes. Os felizes usaram grandes cestos durante 
todo o dia e os infelizes usaram cestos pequenos.

Aqueles que desenvolvem uma atitude generosa e altruísta certamente 
experimentarão uma vida mais feliz, mais rica que aqueles que são 
mesquinhos e egoístas.

Obrigado por apoiar o orçamento da igreja local hoje.

 
8 de novembro de 2014



Oferta de Hoje: Orçamento Mundial
Ênfase: Sacrifício Anual (Missão Global)
Enviado por: Missão Adventista - Nancy Kyte

Desde 1990, a oferta de Sacrifício Anual fez com que fosse possível, 
para os pioneiros da Missão Global, estabelecer mais de 13.000 novas 
congregações em áreas antes não alcançadas do mundo.

Com presença em cerca de 200 países, a Igreja Adventista do Sétimo 
Dia é uma das denominações que mais cresce no mundo. Mas ainda há 
muito trabalho a ser feito.

A Missão Global, linha de frente da missão da igreja, usa uma 
abordagem holística para alcançar pessoas. Os pioneiros trabalham 
dentro de sua própria cultura onde eles entendem a comunidade e 
falam a língua local. Muitas vezes, eles ajudam com as necessidades 
básicas das pessoas como alimentos, água, abrigo, cuidados de saúde, 
educação e estudo da Bíblia.

Seu apoio financeiro torna possível aos trabalhadores da linha de 
frente, oferecer esperança e certeza para aqueles que vivem no medo 
e desespero. Cada dólar faz uma grande diferença para um homem, 
mulher ou criança em algum lugar, para alguém que ainda está 
esperando para ouvir sobre Jesus.

Apelo: Por favor, doe generosamente ao orçamento mundial que apoia 
a oferta de Sacrifício Anual/Missão Global. Obrigado!
15 de novembro de 2014



Oferta de Hoje: Orçamento da Igreja Local

Anátema no Acampamento - O Deus do Céu tinha acabado de 
conceder a Israel uma grande vitória sobre a ampla cidade de Jericó. 
A pequena cidade de Ai vinha em seguida. Já que Ai era uma pequena 
aldeia, eles pensaram que não haveria problema. Na verdade, Israel 
enviou apenas uma pequena força para a batalha, porém, sofreu uma 
derrota.

Quando eles voltaram com a triste notícia, Israel não conseguia 
entender por que eles foram derrotados. Mais tarde, Deus disse a Josué 
o problema. Havia uma coisa “maldita” no acampamento, portanto, 
Deus não poderia abençoar seus esforços. O ouro e a prata que Acã 
cobiçou pertenciam a Deus.

Às vezes, coisas “amaldiçoadas” se infiltram em nosso coração. Às 
vezes, o povo de Deus mantém para si o que pertence a Deus. Como 
resultado, Deus não pode abençoar seus esforços.

Um homem disse uma vez: “Eu não posso me dar ao luxo de pagar um 
dízimo honesto.” A verdade da questão é que o povo cristão não pode 
se dar ao luxo de cobiçar o que pertence a Deus.

Ao doarmos hoje, lembremo-nos de ser fiéis ao Senhor ao devolver 
Seu dízimo e também ser generosos em apoiar o orçamento de nossa 
própria igreja.

22 de novembro de 2014



Oferta de Hoje – Associação Local

“Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua 
alma?” Mateus 16:26.

Aqui está uma história que mostra o perigo de priorizar o sucesso financeiro 
antes de buscar a Deus:

Vários anos atrás, um bom amigo aumentou suas explorações agrícolas de 
300 hectares para 9.000 hectares. Todo mundo ficou feliz por ele e por vê-lo 
prosperar. Ele tinha uma bela família, dois meninos e uma menina e uma das 
esposas mais doces do mundo. Ele era um líder na igreja e a família era muito 
fiel. Não precisa dizer que ele ficou muito rico e que a vida estava boa.

Com o aumento das responsabilidades da fazenda, o envolvimento com a 
igreja diminuiu. Com o tempo, a família toda se tornou tão envolvida com 
a fazenda, e com a riqueza que veio com ela, que todos se tornaram infiéis 
e colocaram a igreja em baixa prioridade em sua vida. O pai morreu e os 
filhos brigaram pela terra, perderam suas posses e gastaram toda sua herança. 
Hoje, eles têm muito pouco a ver um com o outro e já passaram por vários 
problemas difíceis e pessoais. A mãe deles morreu na pobreza e solidão.

Na verdade, que bem faria ganhar o mundo inteiro e perder sua alma e a dos 
seus amados?

Que vocês sejam abençoados ao ajudarem a apoiar nossa Associação Local 
hoje.

29 de novembro de 2014



Oferta de Hoje: Evangelismo da Divisão Norte Americana

“Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno 
para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e 
língua, e povo.” Apocalipse 14:6

O evangelismo é emocionante e tem sido considerada por alguns como 
“o sangue de vida da igreja.” Se uma igreja não tem novos membros 
entrando, ela está parada. Se uma igreja fica parada, ela não precisa de 
ajuda. Se uma igreja está ativa, há empolgação e expansão. Posso ouvir 
seu canto na estação de metrô de Nova York.

“Quando as rodas de aço do metrô de Nova York gritaram com sua 
parada brusca na estação Hunter College, de Manhattan, um refrão 
estranho encheu o ar. Um grupo de adventistas que esperava na 
plataforma começou a cantar: “Servos de Deus a trombeta tocai, breve 
Jesus voltará.” Os ecos do conhecido hino foram ouvidos por outro 
grupo de adventistas que esperava por um trem diferente, no lado 
oposto dos trilhos. De cima abaixo na estação, mais vozes se juntaram 
ao coro. Logo, a estação de metrô estava cheia com o glorioso e 
esperançoso refrão: “Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará.” (Por 
Mark Finley)

Apelo: A oferta de hoje vai apoiar as necessidades cada vez maiores de 
evangelismo na Divisão Norte-Americana. Sua doação vai ser como 
um canto no metrô de Nova York: Breve Jesus voltará.
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DEZEMBRO 

Queridos pastores e líderes da Igreja:

Há uma coisa que todos podemos fazer para ajudar a desenvolver a 
obra de Deus financeiramente: orar sinceramente pela bênção de Deus 
sobre Sua obra. Isso pode fazer mais bem do que imaginamos. Note o 
que Ellen White diz nesse sentido:

“De cada igreja devem subir a Deus orações pelo aumento de devoção 
e liberalidade. Irmãos e irmãs, não peçamos a diminuição da obra 
evangelística.” Testemunhos para a Igreja, vol. 9, p. 55

Vamos incentivar todos os membros de nossas igrejas a orar 
fervorosamente acerca das necessidades financeiras que enfrentam 
nossas igrejas e denominações. Se fizermos isso, é muito provável que 
o Senhor tocará os corações em nossas igrejas e haverá maior sucesso 
para atender Sua obra no futuro.

 
 
 
 
 
 
 
 
06 de dezembro de 2014



Oferta de Hoje: Orçamento da Igreja Local

A maioria de nós acha que poderíamos ser mais felizes se tivéssemos 
mais dinheiro. Mesmo aqueles que estão bem de vida é provável que 
gostariam de ter mais financeiramente. O que seria necessário para 
todos estarmos totalmente satisfeitos?

Aqui está um teste do livro de Provérbios. A questão é sobre prioridades. 
O que é melhor?

1. Um prato de hortaliças onde há amor ou um novilho cevado com 
ódio? (15:17)

2. Um pouco com o temor do Senhor ou grande riqueza com 
inquietação? (15:16)

3. Um pouco com justiça ou muito ganho com injustiça? (16:8)
4. Sabedoria ou Ouro? (16:16)
5. Entendimento ou prata? (16:16)
6. Um bocado seco com paz ou uma casa cheia de carnes e contendas? 

(17:1)
7. Um pobre homem honesto ou um mentiroso rico? (19:1)
8. Um bom nome ou grandes riquezas? (22:1)

Lembremo-nos de nossas prioridades ao doarmos para ajudar nossa 
igreja local neste momento.

 
 
13 de dezembro de 2014



Oferta de Hoje: Orçamento Mundial
Ênfase: Serviços Comunitários Adventistas:  
Divisão Norte-Americana

“Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses 
dos outros.” Filipenses 2:4 (NVI)

“Quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu 
benefício.” Provérbios 19:17

“Mas Paulo não considerava perdido o tempo assim gasto. Enquanto trabalhava 
com Áquila, mantinha-se em contato com o grande Mestre, não perdendo 
oportunidade de dar testemunho do Salvador e de auxiliar a tantos quantos 
necessitassem de auxílio. Sua mente estava sempre à procura de conhecimento 
espiritual. A seus colaboradores deu instrução sobre coisas espirituais, e 
também exemplo de operosidade e inteireza. Era um obreiro hábil e ativo, 
diligente nos negócios, fervoroso ‘no espírito, servindo ao Senhor’. Romanos 
12:11 Enquanto trabalhava em seu ofício, o apóstolo tinha acesso a uma classe 
de pessoas que de outra maneira não teria podido alcançar. Mostrava aos que 
a ele estavam unidos que a habilidade nas artes comuns é um dom de Deus, o 
qual provê tanto o dom como a sabedoria para usá-lo retamente. Ensinava que, 
mesmo nas atividades diárias, Deus deve ser honrado. Suas mãos calejadas em 
nada diminuíam a força de seus inflamados apelos como ministro cristão.” Atos 
dos Apóstolos, p.351

Apelo: O Orçamento Mundial apoia os Serviços Comunitários Adventistas 
(SCA) na Divisão Norte-Americana (DNA). O que os Serviços Comunitários 
Adventistas fazem? Simplificando, eles ajudam as pessoas. A congregação do 
SCA ajuda pessoas localmente, a oferta da DNA hoje vai ajudar as pessoas 
necessitadas a nível nacional, especialmente quando existem necessidades 
devido a catástrofes naturais. Sua oferta hoje vai ajudar as necessidades dos que 
nos rodeiam.
20 de dezembro de 2014



Oferta de Hoje: Orçamento da Igreja Local

Em uma história intitulada “Um milagre moderno”, Revel Papaioannou 
escreveu em 1999, devocionais para as mulheres e contou acerca de quatro 
famílias que compunham uma pequena igreja adventista em Bereia, Grécia, 
que decidiu oferecer um almoço comunitário para 50 jovens adventistas que 
estavam visitando seu país. Havia 150 jovens dos países da antiga Iugoslávia 
e o plano era que três igrejas adventistas diferentes oferecessem uma refeição 
para cada grupo de 50.

“Uma ligação telefônica nos informou que o grupo não chegaria antes das 
15h, então, após o culto todos se juntaram em nossa casa para aguardar 
nossos convidados. Eles chegaram, todos os 150 de uma vez! ‘Senhor’, clamei, 
‘vamos realmente precisar de um milagre se todas essas pessoas precisarem 
comer.’

Alguém orou pela comida e o líder do grupo pediu que os 50 que não 
tinham comido nada desde o dia anterior, comessem primeiro. Após isso, 
se houvesse sobrado alguma coisa, os 100 restantes poderiam ter algo para 
comer também. A refeição começou e logo, todo mundo estava comendo 
avidamente. Uma hora depois, todos eles tinham comido o suficiente e ainda 
havia comida para, pelo menos, mais 20 pessoas.

E foi assim que tivemos o privilégio de testemunhar uma versão século XX 
de um dos milagres de Cristo em uma encosta na Galileia. Cristo alimentou 
um grupo de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Ele usou um 
pequeno almoço de um garoto, dado livremente, e Sua bênção multiplicou 
aquela humilde refeição até que todos estavam saciados.” Como você acha 
que Deus vai multiplicar as doações que você dá para Sua causa hoje?
27 de dezembro de 2014



Oferta de Hoje – Associação Local

Um pastor e sua esposa estavam visitando uma igreja em uma cidade 
turística. Um casal mais velho e sua irmã também estavam visitando 
ali naquele dia. Era evidente que a esposa tinha algumas dificuldades 
físicas e que a irmã também era sua enfermeira e atendente. Após o 
apelo para a oferta e, à medida que os diáconos estavam passando a 
salva pelos corredores, as duas irmãs estavam se preparando para dar 
suas ofertas. Quando a salva passou pelo corredor onde elas estavam, 
a irmã ajudante colocou a mão sobre a mão de sua irmã inválida e, 
juntas, as mulheres levantaram as mãos e deixaram o dinheiro no prato. 
Ambas estavam com sorrisos enormes no rosto quando terminaram 
a tarefa e, pela aparência em seus rostos, a alegria de dar era evidente.

A alegria de dar. Sentimos essa mesma alegria ao doarmos nossa oferta 
a cada semana, ou isso é apenas uma formalidade que faz parte do culto 
de adoração? Será que realmente pensamos no que pode ser feito com 
nossas doações, com o dinheiro que colocamos nas salvas? Oramos 
acerca do que Deus quer que façamos e pedimos-Lhe para multiplicar 
o que somos capazes de dar para que isso faça uma grande obra para 
Ele e, finalmente, traga almas para Seu reino, ajudando a acelerar seu 
retorno em breve? Não basta aprender simplesmente essa lição valiosa, 
mas devemos ensiná-la a nossos filhos como as duas irmãs, mais do que 
provavelmente, foram ensinadas em seu lar na infância. Ao passarem 
as salvas por você, hoje, que sua oferta seja dada com alegria.
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