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Divisão Norte Americana
Leitura do Ofertório de 2015
Nossa missão como igreja é “alcançar o território da Divisão Norte
Americana, com a distinta mensagem Adventista do Sétimo dia de
esperança e integridade centrada em Cristo. O Ministério de Mordomía
é dedicado a ajudar os membros a compreender a visão de “financiar a
missão para terminar o trabalho.” Estes recursos financeiros impactam a
pregação do evangelho para salvar os perdidos.
A doação sistemática é parte de ser um mordomo fiél. Quando
dizimamos estamos reconhecendo que Deus é dono de tudo. Ofertando
expressamos nossa gratidão pelo o que Cristo tem feito por nós. Ele
ama um doador alegre e tem escolhido este método para apoiar aqueles
que pregam o evangelho ao alçarem o mundo com Sua mensagem.
A leitura do ofertório em Inglês de 2015 foi escrita por Dr. Nikolaus
Satelmajer. Ele é autor e tem trabalhado como pastor, tesoureiro da
conferência e editor da revista Ministry e está agora aposentado em
Silver Spring, Maryland.
Novamente, este ano estamos gravando em pequenos vídeo essas
leituras do ofertório para que possam ser apresentados em sua igreja.
Você irá encontrá-los no site www.iGiveSDA.org. Também poderá
encontrá-los nos app stores do iPhone e Android. Baixe o aplicativo
grátis igivesda, que inclui a leitura e os vídeo clips.
Reavivamento e reforma motivarão suas ações. Quando reavivamento
e reforma estão presentes, o dízimo aparece. Estes três: reavivamento,
reforma e dízimo aprofundarão sua espiritualidade.
John Mathews
Diretor do Ministério de Mordomía
Divisão Norte Americana (NAD)

Querido Apresentador,
Obrigado por sua disposição em compartilhar os seguintes
recursos com sua congregação local. É uma responsabilidade
maravilhosa e gratificante. A forma como você apresenta essa
leitura poderá determinar o quão eficaz ela será. Aqui estão
algumas sugestões que talvez queira considerar antes de
compartilhar:
1. ORE: Ore pedindo o poder do Espírito Santo. Ore para
que Deus use suas palavras para falar aos corações na
congregação.
2. PRATIQUE: Faça a leitura pelo menos três vezes para se
familiarizar. Encontre palavras chaves (sublinhe ou destaqueas) para enfatizá-la durantes a leitura. Empenhe-se para
compartilhar essas leituras com excelência.
3. PREPARAÇÃO: Podem haver momentos em que outros
materiais sejam enviados a sua igreja local para distribuir
ou apresentar juntamente com essa leitura. Porfavor os use
adequadamente, e determine como esses poderão ser usado
mais efetivamente.
4. APRESENTE COM ENTUSIASMO: Leia devagar e claramente.
É uma responsabilidade incrível liderar a adoração atravéz da
doação. Encha seu coração com os pensamentos apresentados,
e Deus fará o restante.
5. ORE: Cada leitura tem uma oração que tem sido preparada
como um guia para acompanhar o pensamento do dia.
Apresente a Deus o que está em seu coração conforme
relacionado com a leitura. Porfavor mantenha a leitura
resumida e direta.
Que Deus o abençõe ricamente e fale atravéz de você a medida
que trilhamos nesta jornada juntos em 2015.

Janeiro
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Orçamento da Igreja Local
A Igreja Adventista do Sétimo Dia é um movimento mundial, mas é
a igreja local o centro do ministério da igreja. Escola Sabatina, culto
divino, programas do clube de Desbravadores, Serviço Comunitário,
evangelismo e muitos outros programas e atividades acontecem
em milhares de igrejas Adventistas do Sétimo Dia ao redor do
mundo. Essas atividades acontecem porque os membros das igrejas
generosamente doam de seu tempo, talento e recursos.
Hoje é o primeiro Sábado do novo ano. Eu os agradeço por apoiar
os programas desta congregação. Ao olharmos para o novo ano,
que cada um de nós se comprometa a apoiar nossa congregação
para que o Senhor seja glorificado em nossas comunidades.
A oferta de hoje é para os ministérios e funcionamento da nossa
igreja. Que nós sejamos mordomos fiéis atravéz dos dízimos e
ofertas de acordo com os recursos que Deus nos tem confiado.
Em Provérbios 11:25 (NVI) somos ditos que “O generoso
prosperará; quem dá alívio aos outros, alívio receberá”. No começo
deste ano, vamos agradecer a Deus pelas bençãos que recebemos
quando somos fiéis com nossos dízimos e generosos com nossas
ofertas. Deus é generoso conosco; sejamos nós também generosos.
Obrigado.

Janeiro
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Avanço da Conferência Local
Nossa conferência é uma irmandade de várias congregações.
Algumas congregações são pequenas, enquanto outras são grandes,
mas todas pertencem à mesma conferência. A conferência é uma
organização coordenadora de todas as congregações em seu
território. Evangelismo, programas jovem e educação Cristã são
somente algumas áreas que a conferência coordena e apoia com
as ofertas que damos. Hoje, a oferta é para o avanço da conferência,
uma oferta que será usada em todo o território. Parte dela pode
ser usada para plantar novas igrejas, operações em acampamentos
jovem e proporcionar educação Cristã e outros programas jovem.
Obrigado por apoiar a oferta no avanço da conferência. E, obrigado
pela fiél devolução dos dízimos. No começo do ano, precisamos
nos lembrar de todas as bençãos que recebemos por termos sido
fiéis mordomos.

Janeiro
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Orçamento da Igreja Local
Jesus nos diz “Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o
seu coração.” (Mateus 6:21, NVI)
Temos ouvido este versículo muitas vezes, mas Adelina Alexe, uma
seminarista Adventista do Sétimo Dia da Andrews University nos
ajuda a entender o significado desta passagem. Ela escreve, “Ellen
White preenche os contornos do que significa ‘tesouro celestial’:
‘Toda oportunidade de ajudar um irmão necessitado, ou auxiliar
na causa de Deus na propagação da verdade, é uma pérola que
pode ser enviada de antemão, e depositada no banco celestial
seguramente.’ Ela também escreve, ‘O que devemos fazer com
nosso tempo, nosso entendimento, nossas posses, as quais não
sãos nossas, mas nos são confiadas para testar nossa honestidade?
Tragamos elas para Jesus. Usemos nossos tesouros para o avanço
de Sua causa. Assim obedecemos a liminar,’ ‘Não depositem para si
mesmos tesouros na terra, mas depositem para si mesmos tesouros
no céu’ “ (Beyond Blessings, página 23).
Nós somos parte do reino celestial de Deus. Devolvamos nossos
dízimos e ofertas como membros alegres do reino de Deus.
A oferta hoje é para os ministérios e necessidades da nossa igreja
local.

Janeiro
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Liberdade Religiosa* NAD
Adventistas do Sétimo dia tem sempre sido fortes advogados na
liberdade religiosa - para si mesmos e para outros. Uma das formas
que temos proclamado esta mensagem é através da revista Liberty.
Embora qualquer um possa fazer assinatura do periódico, o mesmo
é enviado para muitos oficiais governamentais, juízes, advogados e
outros líderes. Hoje, nós temos a oportunidade de dar uma oferta
para que a revista Liberty continue a ser enviada para influenciar
líderes em nossa comunidade e atravéz do país.
Se
você
deseja
adicionar nomes à lista
daqueles que recebem
a revista ou pedir a
revista para si mesmo,
porfavor
contactar
o líder de liberdade
religiosa da igreja.

Cortesia de Revista Liberty

Eu convido você a
devolver o seu dízimo
ao Senhor e ofertar
para a Liberty. Deus
abençoará
nossa
fidelidade e a liberdade
continuará
a
ser
proclamada por toda
parte. Obrigado.
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Designado a Conferência Geral (União)
Logo no início nossa denominação adotou um sistema de dízimos
e ofertas que tem tornado os Adventistas do Sétimo Dia um
movimento mundial.
A igreja reconheceu que a Bíblia trata os dízimos como algo que
pertence a Deus. Ellen White escreve “O dízimo é sagrado, reservado
por Deus para Si mesmo” (Mordomía, página 93). O dízimo é
enviado para a conferência local e, embora compartilhe parte com
a conferência geral e a igreja mundial, a maior parte é retida para
trabalhadores do ministério como os pastores, funcionários das
conferências (associações) e professores das nossas escolas.
O dízimo compartilhado pela congregação local possibilita que
nossa igreja proclame o evangelho a todo o mundo. Este sistema
tem sido uma grande benção para nossa denominação pois tem
tornado possível o alcance de todas as partes do mundo.
Hoje, agradecemos ao Senhor por Suas bençãos e expressamos
nossa gratidão atravéz da devolução dos nossos dízimos. A oferta
hoje é designada para projetos dentro da nossa conferência geral.
Obrigado por sua fidelidade e por ofertar de acordo com sua
habilidade.

Fevereiro
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Orçamento da Igreja Local
A igreja local funciona porque os membros ouvem o chamado
do Espírito Santo e exibem uma atitude de respeito e amor pelo
próximo. Frequentemente, pessoas que antes estranhas se tornam
parte de uma irmandade que adora e trabalha juntas. Tal grupo se
torna um corpo espiritual forte and consegue ultrapassar todos os
desafios. Por isso o Apóstolo Paulo escreve, “Se Deus é por nós,
quem será contra nós?” (Romanos 8:31, NVI). Essas promessas
maravilhosas nos mantém espiritualmente fortes.
Nossa atitude quanto as ofertas é também um indicador da nossa
força espiritual. A Bíblia deixa claro que o espírito pelo qual nós
doamos é mais importante do que o quanto doamos.
Hoje a oferta é para nossa igreja - para os programas, ministérios e
necessidades da congregação. Regozigemo-nos por ser parte desta
congregação e por ter a oportunidade de ajudar a apoiá-la com
nosso presente financeiro.

Fevereiro
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Ministérios da Rede de Televisão Adventista*
NAD/WB
A Igreja Adventista do Sétimo Dia tem sido uma pioneira na
transmissão do Evangelho atravéz da televisão. Pessoas como William
Fagal, George Vandeman e C.D. Brooks tiveram a visão de usar a
televisão como um instrumento evangelístico. Ainda hoje, muitas
pessoas recebem sua primeira introdução à mensagem Adventista
por assistir um dos nossos programas de televisão. Muitas dessas
pessoas não estão necessariamente buscando por uma transmissão
espiritual, mas quando a encontram, frequentemente suas mentes
se abrem a mensagem.
Hoje, uma oferta está sendo recolhida por toda a America do Norte
para apoiar os vários ministérios da rede de televisão Adventista.
Você e eu temos a oportunidade de apoiar esses ministérios com
nossas orações e ofertas. Assista você também alguns dos programas
dos ministérios na televisão - você receberá uma benção.
Peça ao Senhor que o guie na devolução fiél dos dízimos e ofertas
para os ministérios da televisão Adventista.

Fevereiro
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Orçamento da Igreja Local
Quais são as necessidades da sua congregação? Sejam quais forem
as necessidades, Deus está disposto a atendê-las. Nos unamos
ao Apóstolo Paulo ao proclamar “O meu Deus suprirá todas as
necessidades de vocês , de acordo com a as suas gloriosas riquezas
em Cristo Jesus” (Filipenses 4:19, NVI). Acreditamos nós nisso?
Acreditamos realmente que Deus preencherá nossas necessidades
- ambas nossas necessidades individuais e aquelas da congregação?
Deus é um Deus que cumpre Suas promessas e certamente Ele irá
cumprir esta promessa.
Quais sãos as necessidades da nossa congregação e quem irá
preenchê-las? A oferta de hoje é para a igreja local e sim, cabe a
nós preencher essas necessidades. Mas a boa notícia é que nos não
preenchemos elas por nós mesmos. Pedimos a Deus que abençõe
e, atravéz de nós, Deus preencherá estas necessidades.
Ao doarmos a oferta de hoje para nossa igreja local, façamos
com uma atitude de gratidão ao nosso Deus porque Ele tem nos
abençoado.
Devolvamos um dízimo fiél e doemos uma oferta para nossa igreja
local de acordo com as bençãos que temos recebido de Deus.

Fevereiro
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Avanço da Conferência Local
Cânticos, oração, leitura das Escritura e pregação são todas partes
da adoração de Sábado. Leroy E. Froom, um ministro e escritor
Adventista do Sétimo Dia, nos lembra que algo a mais também é parte
da adoração. Ele escreve,“Corretamente compreendido e praticado,
dizimar é um ato de adoração tão essencial quanto a oração e o
louvor. Adoração é a entrega do eu à Deus” (Ministry, Junho 1960).
A ênfase de Froom na entrega de si mesmo pode surpreender
aqueles que pensam que
mordomia é somente a
devolução de dinheiro à
Deus. Mordomia, de fato é
a entrega de si mesmo em
adoração à Deus.
Hoje, quando você e eu
devolvermos o dízimo,
lembremos que estamos
nos dando para Deus.
Afinal,
Jesus
Cristo
entregou a Si mesmo para
nós para que nós fielmente
sigamos Seu exemplo.
A oferta hoje é para o
avanço da conferência. O avanço da conferência apoia os programas
em geral da conferência local que beneficiam todas as igrejas,
incluindo a nossa.
Obrigado.

Março
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Orçamento da Igreja Local
A família era composto de um pai, uma mãe e cinco crianças. O
filho mais velho tinha uns doze anos de idade. As crianças estavam
ocupadas colocando suas moedas nos envelopes de dízimos e
ofertas. Alguns dos filhos mais velhos estavam ajudando os mais
novos. Quando o diácono passou por seus bancos as crianças ainda
estavam escrevendo e selando seus envelopes. O diácono parou ao
lado do banco, e pacientemente esperou até que a última criança
houvesse selado seu envelope e então, com uma expressão alegre
em sua face, recebeu os envelopes. Os envelopes juntos continham
muito pouco dinheiro, mas foram dados com alegria e recebidos
graciosamente.
Hoje, nossa oferta é para nossa igreja. É para os programas e
atividades da nossa congregação. Quanto você doa é entre você
e o Senhor. Seja o quanto for que doarmos, façamos com alegria.
Ninguém deve nos forçar a doar pois nós doamos com gratidão
para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Obrigado pelo dízimo devolvido e pela oferta doada.

Março
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Radio Adventista Mundial* WB
Ao Gustavo trabalhar sozinho em sua fazenda nas colinas verdes da
República Dominica, seu rádio é seu constante companheiro. Durante
todo o dia, ele labuta entre suas árvores frutíferas e os vegetais plantados
ao som da estação afiliada da Adventist World Radio (AWR) - Radio
Adventista Mundial.

Cortesia de Radio Adventista Mundial

Ao redor do mundo, as pessoas estão sintonizando ao AWR atravéz
de várias formas. Desde alunos do Oriente Médio nas Internet cafes
(lanchonetes com internet) até os aldeões com rádios de curto alcance
na Cambódia, pessoas estão ouvindo a voz da esperança em seus próprios
idiomas.
Suas
vidas
são
transformadas
atravéz
destas mensagens sobre o
Amor de Deus, como este
ouvinte que escreveu: “Sua
estação de rádio é uma
imensa fonte de inspiração
que me mantém motivado
apesar
de
qualquer
problema.”
Os programas da AWR
podem ser ouvidos nos
rádios de curto alcance, AM/FM e online em aproximadamente 100
idiomas. Sua oferta generosa hoje manterá estes programas em ação até
os cantos mais remotos da Terra.
Nós somos convidados a devolver nosso dízimo e oferta e hoje a oferta
é para a Adventist World Radio (Rádio Adventista Mundial). Obrigado
pelo seu apoio.

Março

21

Orçamento da Igreja Local
Em Mateus 6:8 (NVI) Jesus diz,“ Não sejam iguais a eles, porque o seu
Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Quem
são “eles”? Jesus está se referindo aos hipócritas. Enquanto alguns
de forma sarcástica dizem que a igreja está cheia de hipócritas, cada
igreja tem membros que fielmente participam em vários ministérios
e apoiam a igreja com seu tempo, talentos, dízimos e ofertas. Assim
como Jesus disse em Mateus que Deus sabe o que precisamos antes
mesmo de pedirmos, os membros fiéis frequentemente sabem
quais são as necessidades da igreja porque eles estão envolvidos na
vida da igreja. Obrigado por ser um fiél apoiador.
A oferta de hoje é para o orçamento da nossa igreja local. O
orçamento da igreja apoia os ministérios da igreja e fornece as
finanças necessárias para a construçào da igreja.
Somos privilegiados por devolver nosso dízimo e oferta para o
orçamento da igreja local.

Março
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Avanço da Conferência Local
Hoje, a oferta está designada para o avanço da conferência local.
A oferta para o avanço da conferência dá a nossa conferência a
oportunidade de apoiar uma variedade de projetos para todas
as igrejas em seu cuidado. A conferência é uma associação de
congregações locais e, ao trabalhar juntos nós realizamos muito
mais. Evangelismo é a missão central da Igreja Adventista do Sétimo
Dia. Ao unirse à outras igrejas nesta oferta, nós podemos fornecer
os fundos necessários para fortalecer igrejas existentes e também
plantar novas congregações.
Hoje, você e eu somos convidados a devolver nosso dízimo ao
Senhor. Deus nos pede que devolvamos um dízimo fiél e assim
recebemos algo maravilhoso de Ele. Ellen White escreve que o
dizimar “será uma benção àqueles que o fazem no fim dos tempos”
(Mordomia, página 67). Membros que tem sido fiéis dizimistas
podem testificar das bençãos dadas a eles. Você e eu podemos
experimentar esta benção.
Obrigado por devolver o dízimo a Deus e ofertar para o avanço da
conferência.

4

Abril

Orçamento da Igreja Local
Provérbios 3:5-6 (NKJV) nos fornece essas palavras animadoras:
“Confia no Senhor de todo o teu coração,
E não te estribes no teu próprio entendimento;
Reconhece-o em todos os teus caminhos,
E ele endireitará as tuas veredas.”
Uma congregação que confia no Senhor é uma congregação
saudável. Porque os membros confiam no Senhor eles também
aprendem a confiar uns nos outros.
A oferta de hoje é para os ministérios e custos de funcionamento
da nossa congregação. Quando pedimos para uma oferta, nós
confiamos que cada membro irá orar ao Senhor por orientação e
assim doar em conformidade.
Obrigado pela devolução fiél do dízimo e da oferta para nossa
igreja local.

Abril
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Christian Record Services (Serviço de Registro Cristão)* WB

“E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se
não houvermos desfalecido.” (Gálatas 6:9, NKJV)
Você sabia que a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem um ministério
para pessoas cegas ou deficientes visuais? O Christian Record Services
(Serviços de Registro Cristão) para os cegos melhora a qualidade de
vida para mais de 20.000 crianças, adolescentes e adultos com deficiência
visual em 71 países ao redor do mundo.
Christian Record ajuda os cegos a ver Jesus atravéz de programas grátis
e serviços como:
• Revistas e livros Cristãos em áudio, braille e formato de impressão
em letras grandes
• Guias de Estudo Bíblico da Escola Sabatina de Adultos (Adult Sabbath
School Bible Study) em áudio e braille
• Guida de Estudo Bíblico Primário (Primary Bible Study Guide) em
braille
• Bolsas escolares de faculdade
• Curso de Estudo Bíblicos em áudio, braille e letras grandes
• Acampamentos de verão e inverno
• Material em Espanhol em áudio e letras grandes
• Livros Full-Vision, uma série em multi-formatos para crianças e famílias
impressos, braille e áudio
• inSight4Vets tocador de audio
• book (livros em áudio) para veteranos militar cegos ou deficientes
visuais
Abra seus olhos para as possibilidades de parcería com a Christian Record.
Helen Keller escreveu, “Sozinhos podemos fazer pouco; juntos podemos
fazer muito.” Juntos nós podemos muitíssimo, e sua doação financeira hoje
permite que a Christian Record melhore as vidas de pessoas que são
cegas ou deficientes visuais.
Obrigado por apoiar o ministério Christian Record com suas ofertas.

Abril
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Orçamento da Igreja Local

Quando damos um presente a alguém que amamos, o doador e o
recebedor sentem alegria.
As vezes damos um presente para uma pessoa como uma maneira
de demonstrar apreciação por algo que ela nos fez. Ellen White
nos lembra que “Os presentes devem ser feitos em consideração
a grande bondade de
Deus para conosco”
(Mordomia, página 80).
Hoje nós recebemos
uma oferta para nossa
igreja local. A oferta irá
apoiar os ministérios
e programas da nossa
congregação.
Nossa
igreja é parte da família
de Deus e em realidade
estamos
ofertando
para Deus. Ofertamos
com alegria porque
temos experimentado a
bondade de Deus para
conosco.
Devolvamos os dízimos a Deus e ofertemos para nossa igreja local
hoje. Obrigado.

Abril
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Avanço da Conferência Local
Logo cedo em seu desenvolvimento, a igreja Adventista do Sétimo
Dia adotou o sistema de organização de conferência. Neste sistema,
congregações em uma área se organizam em uma conferência
local. Essa abordagem nos permite trabalhar e apoiar um ao outro.
Porcausa deste sistema, foi possível plantar novas congregações
onde nenhuma antes existia.
A oferta de hoje é para nossa conferência local. As ofertas irão apoiar
o evangelismo, ministérios jovem, educação e outros ministérios
em toda a conferência. Estes são ministérios que beneficiam nossa
congregação e as outras congregações da conferência.
Obrigado por responder ao chamado de Deus na devolução fiél
dos dízimos e também por ofertar hoje para os ministérios da
nossa conferência.

Maio
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Orçamento da Igreja Local

De vez em quando ouvimos nas notícias que alguém fez uma
grande doação para um hospital, escola ou alguma outra instituição
merecedora. Tais doaçãos são uma fonte valorosa de renda e os
possibilitam servir suas comunidades.
Muitos de nós não podemos fazer doações grandes assim, mas seja
qual for nossa oferta, aos olhos de Deus pode ser grande. Ouça
essas palavras animadoras: “Mas não é a grandiosidade da oferta que
a torna aceitável a Deus; é o propósito do coração, o espírito de
gratidão e amor que a mesma expressa. Que o pobre não sinta que
suas ofertas são tão pequenas a ponto de serem desmerecedoras
de atenção” (Mordomia, páginas 73 e 74.)
Hoje, nossa oferta é para o orçamento da igreja local. Doemos com
um espírito de gratidão e amor em nossos corações. Se doarmos
com tal atitude Deus abençoará ambos o doador e a congregação.
Eu os convidos a ofertar para o ministério da igreja local e dizimar
a Deus.

Maio
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Disaster & Famine Relief (Socorro - as vítimas de - Desastres e Fome)* WB
Jesus disse em Mateus 24:6 e 7 (NKJV), “E ouvireis de guerras e de
rumores de guerras; olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo
aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra
nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos, em
vários lugares.” Mas a frente nós lemos no livro O Grande Conflito páginas
589 e 590, “Satanás...está trabalhando. Em acidentes e calamidades...em
ferozes tornados e horríveis tempestades, enchentes, ciclones, maremotos
e terremotos, em todos os lugares e de milhares de formas...esses
desastres se tornarão mais frequentes e disastrosos.”
Quase diariamente, os voluntários da Adventist Community Services ACS (Serviços Comunitários Adventista) respondem com compaixão às
vítimas de disastres em toda America do Norte. Eles os servem atravéz de
coletas, separação e distribuição de items como baldes, kits de cuidados
pessoais, roupas e comida e em centros de distribuição e unidades de
distribuição móveis.
Não importa o quão grande ou pequeno o prejuízo, pessoas são treinadas
e localmente enviadas para fornecer cuidado emocional e espiritual para
os sobreviventes. Como Adventistas, somos compelidos a fazer nosso
melhor em prover assistência para cada sobrevivente. Nossas ofertas e
serviço são juntados em algo que nos transforma nas mãos e pés de
Cristo preenchendo esse propósito.
Hoje, sua oferta será gratificantemente recebida pela Adventist Community
Services na America do Norte e pela Adventist Development and Relief
Agency (ADRA) internacionalmente para aumentar seus esforços.
Obrigado por devolver o dízimo de Deus e apoiar as ofertas de hoje para
ACS.

Maio

16
Orçamento da Igreja Local

A igreja local opera porque os membros voluntariam de seu tempo
e compartilham seus talentos. Além de funcionar atravéz do apoio
financeiro dos membros. Embora doar seja importante, o Apóstolo
Paulo nos lembra de algo mais que é muito importante. Paulo
escreve, “ Cada um dê conforme determinou em seu coração, não
com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria.”
(2 Coríntios 9:7, NVI). Quando damos presentes aos nossos amados
fazemos não porque temos que fazer, mas damos porque queremos.
Ambos o doador e o presenteado experimentam alegria. Paulo nos
lembra que é o mesmo com nossa oferta para Deus - a damos
alegremente.
Hoje a oferta é para nossa igreja. Ela será usada para apoiar a
ministérios, programas e instalações da nossa congregação. Você e
eu não ofertamos porque somos assim forçados. Nós fazemos com
alegria.
Obrigado pela devolução do dízimo de Deus e oferta para nossa
congregação.

Maio

23

Avanço da Conferência Local
Dizimar é um ensinamento bíblico fundamental e o sistema
de dízimos tem capacitado nossa denominação a alcançar sua
missão global. Mas dizimar também nos mostra algo sobre nosso
relacionamento individual com Deus. Um ministro e escritor
Adventista do Sétimo dia, LeRoy E. Froom, nos conta, “O dízimo
verdadeiro é simplesmente um símbolo de absoluta consagração.
Envolve uma nova visão de relacionamneto e valores. Nos conduz
a um novo senso de prestação de contas para com Deus e um
novo reconhecimento da responsabilidade para com os homens.”
(Ministry, Maio 1960).
Hoje, quando devolvemos o dízimo de Deus, somos lembrados que
isto é importante para a missão da igreja. Também nos mostra que
reconhecemos que temos responsabilidade para com Deus e para
com o próximo.
Eu os convido a devolver o dízimo e ofertar para o avanço da
conferência. A oferta irá apoiar os muitos programas por toda a
conferência. Obrigado.

Maio

30
Evangelismo NAD

Muitas reuniões e projetos evangelísticos acontecem por toda parte
na Divisão da America do Norte. Durantes os ultimos anos temos
nos concentrado em algumas das cidades principais do território da
nossa divisão. Por causa das ofertas generosas doadas por nossos
membros, a Divisão
pôde apoiar esses
projetos das cidades.
Nós temos uma
missão global e essa
inclui os milhões que
vivem nas grandes
áreas metropolitanas.
Jesus, em Mateus
23:37 e Lucas 13:34,
nos fala o quanto Ele
se importou com as pessoas em Jerusalem. Ele também se importa
com as pessoas que vivem em nossas cidades.
Hoje, vamos adorá-lo atravéz da devolução fiél do dízimo e, a
medida que o Senhor nos impressiona, atravéz da oferta para o
Evangelismo NAD.

Junho

6

Orçamento da Igreja Local
O Apóstolo Paulo escreve:
“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.” (Filipenses 4:12-13, NVI)
Congregações locais também têm aprendido a serem contentes em
todas as situações. As vezes não parecemos ter o que precisamos,
mas ainda assim o Senhor não nos esquece. A razão pela qual
estamos contentes é porque Deus nos dá a força que precisamos.
Essa foi a experiência de Paulo e que também pode ser a nossa.
A oferta de hoje é para nossa igreja local. Peça ao Senhor para
ajudá-lo a decidir o que deve doar e lembre-se que seja o que for
que doemos, nossa igreja conseguirá preencher sua missão porque
Deus nos fortalecerá.
Obrigado pela devolução do dízimo de Deus e oferta hoje para o
orçamento da igreja local.

Junho

13

Oferta para Sessão da Conferência Geral
(Missão Mundial) GC
Um hino antigo, “Give of Your Best to the Master,” (De o Seu
Melhor para o Mestre), descreve Jesus como sendo “audaz... jovem
e valente,” e o seu bem conhecido refrão diz:
“Give of your best to the Master; - “De o seu melhor para o
Mestre;
Give of the strength of our youth” - De da força da nossa juventude”
A oferta para a Sessão 2015 da Conferência Geral fornecerá as
crianças e jovens a oportunidade de entregar o seu melhor a Jesus.
A oferta “Dando a eles as chaves!” é uma oportunidade única para
a igreja mundial mostrar sua confiança no jovens membros da nossa
família.
Esta oferta será destinada 100 por cento para a missão, serviço e
alcance dos projetos que são planejados, possuídos e implementados
por crianças e jovens dos grupos de idades do ensino fundamental,
médio e faculdade.
Esta oferta possibilitará que crianças e jovens estejam envolvidos
em centenas de projetos únicos e criativos para alcançar pessoas
com o amor de Jesus e as boas novas da salvação.
Porfavor orem por esta oferta - para que ela empodere nossos
jovens na missão, e seja uma experiência que mude suas vidas, e as
pessoas que eles alcançarem.

Junho

20

Ministério Multilingue / Ministério da Capelania*
NAD/WB
A oferta de hoje será dividida entre dois importantes ministérios na
America do Norte.

A outra parte da oferta é para o Ministério
de Refugiados. A America do Norte é o
destino para refugiados de muitas partes
do mundo. De fato, muitos membros da
igreja no país que compoem a America do
Norte são imigrantes. A oferta recebida
será usada para oferecer programas para
os refugiados.

Cortesia de Ministério da Capelania Adventista

Parte da oferta é para o Ministério da Capelania Adventista. Este ministério
apoia os capelões Adventista que fornecem cuidado espiritual fora das
paredes familiar da igreja. Suas atuações são encontradas nos campus
educacionais, prisões, hospitais, entre as tropas militares, no ambiente de
trabalho e na comunidade local. Eles ministram para pessoas de todas
as fés ou sem fé. Mais de 500 capelões Adventistas trabalham em todos
os tipos de ambientes por toda a Divisião da America do Norte. Este
ministério providencia uma publicação trimestral livre de cobrança, For
God and Country (Para Deus e o País) para
funcionários uniformizados. Também possúi
uma website útil, www.adventistsinuniform.
org, que será de interesse especial para
bombeiros, veteranos, militares e policiais.

Obrigado pela devolução do dízimo de Deus e por apoiar a oferta de
hoje.

Junho

27

Avanço da Conferência Local
Cada serviço de adoração de Sábado é um reconhecimento que
Deus é o nosso Criador. Deus não é somente o Criador, mas Ele
também é o Dono de tudo. LeRoy E. Froom, escreve “... o dízimo
surge como uma base do reconhecimento do domínio todo
abrangente e soberanía de Deus’’ (Ministry, Maio 1960). A notícia
maravilhosa é que Deus é um dono amoroso - Ele tem, a grande
custo, feito provisões para nos resgatar do pecado deste mundo. Ele
doou antes mesmos de pedir que nós doássemos qualquer coisa
a Ele.
Hoje, ao devolvermos o dízimo lembremos a nós mesmos que
dizimar é uma maneira de reconhecermos a Deus como Dono e
que Ele só nos pede para devolver um décimo do que Ele tem nos
dado. Ele confia que nós usaremos sabiamente aquilo que Ele tem
nos designado.
A oferta de hoje é para o avanço da conferência. Porque apoiamos
esta oferta a conferência é capaz de fornecer uma variedade de
programas que beneficiam a todos nós. Está é a nossa conferência
e estes são nossos programas - programas que fazem evangelismo,
programas jovem e a educação Cristã uma benção para todos.

Julho

4

Orçamento da Igreja Local
Um ministro da igreja Adventista do Sétimo dia, LeRoy E. Froom,
nos diz que, “Dinheiro é um servo bom mas um senhor mal. É
poder armazenado. Um poder para o mal quando abusado, mas
pode ser um poder ainda maior e ainda uma benção para o bem”
(Ministry, Maio 1960). Mordomos fiéis usam o dinheiro para que
seja uma benção para ambas suas vidas e para as vidas dos outros.
Uma congregação precisa da orientação de Deus em suas decisões
de como usar os fundos que os são confiados.
Hoje, a oferta é para a igreja local. A oferta apoiará os programas
e ministérios desta congregação e a manutenção das instalações. O
que você der hoje o Senhor abençoará. Obrigado por sua fidelidade.
Devolvamos o dízimo de Deus e as ofertas para o orçamento da
igreja local.

Julho

11
Ministério da Mulher* NAD

Desde o começo, o departamento do Ministério da Mulher tem
estado envolvido em levar adiante a missão da igreja, que é “proclamar
a todos os povos o evangelho eterno...” Quando Jesus explicou o que
separa as ovelhas das cabras em Mateus 25:31-46, Ele deixou claro
que ministrar a outros é uma característica primária dos Cristãos.
Com o tema “Um Ministério para Cada Mulher”, o departamento
do Ministério da Mulher da America do Norte ativamente encoraja
cada mulher na igreja a estar envolvida no serviço ao próximo. De
acordo com Ellen G. White, “Elas (mulheres) podem se aproximar
do coração daquelas que os homens não podem alcançar. Seu
trabalho é necessário” (Evangelismo, página 465).
A oferta de hoje é para o Ministério da Mulher da Divisão Norte
Americana (NAD-North American Division). Sua doação marcado
para o Ministério da Mulher da NAD afirmará o trabalho das
mulheres na igreja. Visite o site www.nadwm.org para ver todos
os recursos maravilhoso, incluindo o DVD de estudos bíblicos que
estão disponíveis.
Obrigado pela devolução do dízimo do Senhor e por apoiar a
oferta ao Ministério da Mulher.

Julho

18

Orçamento da Igreja Local
Em Salmos 24:1-2 (NVI), Davi nos diz:
Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe,
O mundo e os que nele vivem;
Pois foi ele quem fundou-a sobre os mares
E firmou-a sobre as águas.
É uma alegria saber que nós pertencemos ao Senhor. Porque
pertencemos a Deus, Ele tem feito uma preparação para sermos
salvos dos nossos pecados e nos tornarmos parte de Seu reino.
Nós agradecemos a Jesus Cristo que por causa de Seu ministério,
morte e ressurreição nós verdadeiramente pertencemos a Deus.
Nossa congregação é parte do reino de Deus.
A oferta de hoje é para a igreja local. Ela nos ajudará a atender
as necessidades desta congregação e dos ministérios que temos.
Obrigado pelo seu apoio fiél a esta congregação com seu tempo,
talento e oferta.

Julho

25

Avanço da Conferência Local
Na Bíblia ha muitos textos que concentram nas bençãos e promessas
de Deus. Malaquias 3:10 (NVI) é uma dessas passagens. Está escrito:
“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 guardálas.”
Sem dúvida que você já tenha lido e ouvido este texto. Cada vez
que o ouvimos, somos lembrados que Deus quer estar envolvido
em nossas vidas. Aqueles que tem sido fiéis na devolução do dízimo
de Deus podem dizer o quanto eles tem sido abençoados. Quando
devolvemos o dízimo de Deus entramos numa parceria com Deus,
que se importa conosco e nos ama. Quando você devolve o dízimo
do Senhor, lembre-se que está entrando em um relacionamento
especial com Deus.
A oferta de hoje é para o avanço da conferência. Esta oferta será
usada nos programas da nossa conferência para benefício de todas
as congregações. Devolvamos o dízimo e uma oferta com alegria
para o avanço da conferência.

Agosto

1

Orçamento da Igreja Local
Como respondemos ao amor de Deus por nós? T.E. Unruh escreve
que “O motivo verdadeiro na mordomia Cristã é a gratidão, e
gratidão é nossa resposta as manifestações diárias do amor de
Deus por nós” (Ministry, Março 1967).Quando ouvimos a palavra
“mordomia” frequentemente pensamos que é só sobre dinheiro.
Dinheiro é parte da mordomia, mas mordomia também diz
respeito a quanto nós usamos todos os dons que Deus nos tem
dado. Nós, como congregação, também precisamos ser mordomos
fiéis usando nossos dons e meios para servimos nossos membros e
a comunidade onde vivemos.
Hoje, a oferta é para a congregação local. O quanto você dá é uma
decisão que você e o Senhor precisam fazer. Peça ao Senhor que
o guie e então resonda a Sua orientação. Você e eu precisamos dar
com um espírito de gratidão para nosso Deus e Salvador.
Devolvamos, em espírito de gratidão, um dízimo fiel e uma oferta
para os ministérios e necessidades de nossa congregação. Obrigado.

Agosto

8

Universidade Oakwood/Universidade Andrews/
Universidade de Loma Linda *WB
A oferta de hoje é para as três conhecidas instituições de educação
Adventistas do Sétimo dia - univerdades de Andrews, Loma Linda
e Oakwood. Essas escolas foram estabelecidas e continuam a
preencher uma importante missão em fornecer educação Cristã de
qualidade. Sabemos que educação Cristã é cara, mas como igreja
continuamos a valorizar essa educação pois ela preserva nossos
jovens para o mundo de hoje e para o Reino de Deus.
Nossa denominação tem sempre investido nos jovens. Esta é
uma das razões do porque nos termos um dos maiores sistemas
educacionais patrocinados por uma denominação. Precisamos estar
certos que nossas escolas irão continuar a atender as necessidades
dos nossos jovens.
Eu os convido a devolver o dízimo e pedir ao Senhor que o abençoe
par que possa apoiar com suas ofertas os jovens nas universidades
Andrews, Loma Linda e Oakwood.

Agosto

15

Orçamento da Igreja Local
Tempo e dinheor são dois dos dons mais valiosos de Deus...Mas
em ambos, Deus mantém uma reserva designada. Existe tempo
sagrado e dinheiro sagrado - o Sábado e o dízimo” (LeRoy E. Froom,
Ministry, Julho 1960).
Quando os Adventistas do Sétimo dia pensam no tempo como um
dom de Deus frequentemente referimos ao Sábado. E o Sábado de
fato é um presente maravilhoso de Deus. A cada semana o Sábado
nos traz bençãos atravéz do descanso, a oportunidade de adorar e
comungar, e um lembrete que Deus é nosso Criador. Nos outros
dias nós também temos tempo e este é um presente de Deus.
Em nossa sociedade, dinheiro é parte do dia a dia. Se usado
adequadamente, dinheiro pode ser uma benção para os outros e
para nós. O dízimo é dinheiro sagrado e Deus quer que confiemos
nEle. Ele não nos força a devolver o dízimo, mas quando o fazemos
entramos numa parceria maravilhosa com Deus.
Ofertas também partem do dinheiro com o qual Deus nos tem
abençoado. Quando devolvemos atravéz da oferta é uma decisão
que fazemos. A oferta de hoje é para nossa igreja local para que
nós possamos conduzir os ministérios e programas que beneficiam
nossa igreja e comunidade. Obrigado pela devolução do dízimo e
por providenciar uma oferta para apoiar o orçamento da nossa
igreja.

Agosto

22

Avanço da Conferencia Local
Ellen White escreve que dizimar “...é uma provisão que Deus tem
feito para levar adiante o trabalho do evangelho” (Mordomia, página
65). O sistema de dízimo, conforme praticado pelos Adventistas do
Sétimo dia, tem de fato sido uma benção em nossa proclamação do
Evangelho. É o sistema de dizimo que tem capacitado a denominação
a proclamar atravéz do mundo a mensagem do retorno de Jesus.
Enquanto a maioría do dízimo permanece com a conferência local
para apoiar os ministérios da conferência, o restante é compartilhado
com as outras organizações da igreja. Nosso sistema de dízimos
é tal que as conferências locais podem atender suas necessidades
e o restante apoia nosso ministério globalmente. Obrigado por
participar neste sistema de dizimação dado por Deus que apoia o
ministério mundial da igreja.
Hoje, a oferta é para nossos programas da conferência local. Estes
programas apoiam os diversos ministérios da nossa conferência.
Estes ministérios, tal como os acampamentos jovem e escolas,
beneficiam todas as congregações.

Agosto

29

Designado a Conferência da União
Jesus descreveu a cena que acontecerá no tempo de Seu retorno:
“O Rei responderá: ‘Digo-lhes a verdade: o que vocês fizeram a
algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram’” (Mateus 25:40,
NVI)
As pessoas tem necessidades espirituais, física e emocionais e a
missão da igreja é de ajudar em todas as áreas. Nós recebemos
o dízimo com o propósito de proclamar o Evangelho atravéz dos
diversos ministérios que servem a igreja. Recebemos as ofertas para
resolver as várias necessidades dos nossos membros e do público.
Hoje, a oferta é para as atividades patrocinadas pela nossa conferência
da união. Essas atividades variam de treinamento evangelístico para
os membros da igreja à programas jovem, mas o seu objetivo é de
nos equipar melhor para servir as necessidades dos membros da
igreja e pessoas na comunidade.
Devolvamos o dízimo fiél ao nosso Senhor e entregemos as ofertas
que beneficiarão igrejas dentro da conferência da união.

Setembro

5

Orçamento da Igreja Local
Compartilho com vocês as palavras de Jesus: E tudo o que pedirem
em oração, se crerem, vocês receberão” (Mateus 21:22, NVI).
A igreja local é um lugar onde nossa fé é testada frequentemente.
Quando vamos a igreja confiamos que alguém abriu a igreja, que
os líderes da Escola Sabatina estão esperando pelas crianças e que
a adoração tenha sido planejada. Nós acreditamos uns nos outros.
É o mesmo com o apoio dos ministérios e programas da nossa igreja
local. Ninguém é forçado a apoiá-los - nós, como membros abaixo
da orientação do Espírito Santo, decidimos apoiar as atividades da
igreja. Aqueles encarregados destes ministérios tem que acreditar
que nós providenciaremos os fundos necessários para os ministérios.
A igreja local de fato é um lugar onde vivemos pela fé.
Obrigado pela devolução fiél do dízimo e por providenciar uma
oferta para o orçamento da nossa igreja local.

Setembro

12

Apelo para a Missão de Outono (Oportunidades
Raras)* WB
De tempo em tempo situações se desenvolvem criando oportunidades
de missão onde podemos responder rapidamente se os fundos estão
disponíveis. Nestes casos, se tivéssemos que esperar por meses ou anos
para arrecadar os fundos, essas oportunidades podem desaparecer. As
ofertas para “Oportunidades Raras” que recebemos hoje serão usadas
para essas situações.
Muitos de vocês talvez se lembrem quando a “Curtina de Ferro” caiu.
Logo em seguida, muitas propriedades no antigo USSR se tornaram
temporariamente disponível a preços bem baixos.Apesar de algumas terem
sido compradas na época para construção de igrejas, os fundos estavam
bem limitados então, na maior
parte, essa foi uma oportunidade
perdida. Mais recentemente uma
situação semelhante se desenvolveu
em outro país. Devido a existência
dos “Fundos para Oportuidades
Raras”, temos sidos capacitados
a fornecer US$ 700,000 para a
compra de propriedades primárias
por preços bem baixos para serem
futuras igrejas. Esses são os tipos
de coisas para qual essa oferta
será usada, seja para propriedades,
oportunidades de evangelismo, ou
outra “porta aberta”que possa rapidamente fechar a qualquer momento,
e nós queremos estar prontos.
Você pode nos ajudar a responder a essas oportunidades atravéz da
participação da oferta de hoje.

Setembro

19

Orçamento da Igreja Local
Porque nos reunimos a cada Sábado? Uma razão é porque Deus
tem separado o Sábado como dia de adoração. Outra é porque
nos alegramos em comungar com outros crentes. Jesus nos dá mais
uma razão quando Ele disse, “ Busquem, pois, em primeiro lugar
o Reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão
acrescentadas” (Mateus 6:33, NVI). Estamos na jornada juntos viajando par ao Reino de Deus. Se formos fiéis a nossa missão,
Jesus nos diz que tudo mais será acrescentado. Deus sabe o que
precisamos e Ele suprirá essas necessidades.
Deus conhece as necessidades financeiras da nossa igreja. E se
ouvirmos Sua voz, saberemos o que devemos fazer. Deus nunca
nos força a doar. Ele quer que nós doemos com um coração
alegre. Hoje nossa oferta é para a igreja local. Essa oferta apoiará
os ministérios e programas de nossa congregação. Eu os convido
para doar com um coração alegre. Se nós doarmos de bom grado,
o Senhor abençoará e as necessidades de nossa congregação serão
atendidas.

Setembro

26

Avanço da Conferência Local
“Se tornar um mordomo significa aceitar responsabilidade, e aceitar
responsabilidade fortalece o caráter” (LeRoy E. Froom, Ministry,
Maio 1960). Logo no início, quando nossa denominação era um
pequeno grupo de pessoas, os membros aceitaram responsabilidade
e com grande entusiasmo proclamaram os ensinamentos Bíblicos
como o retorno de Jesus Cristo e o Sábado. Eles também aceitaram
a responsabilidade de ser mordomos fiéis na devolução do dízimo e
ao fornecer ofertas para vários programas e ministérios.
Quando devolvemos o dízimo, ele é enviado para a conferência local
e a maior parte é mantida para a conferência. É usado para manter
os pastores e outros funcionários ministeriais. Este é um sistema
que tem sido uma benção maravilhosa para nossa denominação.
Este sistema de dízimo tem possibilitado para nós proclamarmos a
mensagem ao redor do mundo.
Nós também damos ofertas para vários projetos e ministérios. A
oferta de hoje é para os programas e ministérios da conferência
local que beneficiam todas as igrejas por toda a conferência.
Obrigado pela devolução do dízimo e pela oferta de hoje para a
conferência local.

Outubro

3

Orçamento da Igreja Local
Em Deuteronômio 28:12 (NVI) lemos, “ O Senhor abrirá o céu, o
depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido
tempo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês
emprestarão a muitas nações, e de nenhuma tomarão emprestado.”
Hoje em muitas partes da America do Norte nem tantas pessoas
vivem em áreas rurais e por isso talvez não apreciem a importância
da chuva para a plantação. Mas o verso também nos diz que o
Senhor quer “abençoar todo o trabalho das suas mãos.” Essa benção
está disponível para todos nós.
O Senhor quer abençoar o trabalho que nós como indivíduos
fazemos e também o trabalho feito pela nossa congregação. A igreja
local é um lugar onde nos achegamos juntos para adorar, comungar
e fazer planos de proclamar a mensagem de Jesus Cristo. É onde
apoiamos uns aos outros e os ministérios da nossa igreja. Também
providenciamos um lugar onde possamos adorar. Obrigado pelo
seu apoio aos vários ministérios e programas da nossa congregação.
Hoje, a oferta é para nossa igreja local. Agradeçamos ao Senhor
por nos convidar a adorar juntos e dar uma oferta para nossa igreja
local.
Obrigado.

Outubro

10

Voz da Profecia* NAD/WB
Desde seu humilde começo em um galinheiro em Walnut Park, California,
até o ministério de alcance global de hoje, a Voz da Profecia existe para
trazer os perdidos para um relacionamento de salvação com Jesus Cristo.
Esta missão é levada adiante atravéz do evangelismo, o Discover Bible
School, o alcance da mídia e o alcance global.
O foco principal da Voz da Profecia é o evangelismo e o compartilho
da mensagem Divina de esperança. Em 2014 o orador e diretor, Shawn
Boonstra, realizou uma série de reuniões no coração da America:
Indianápolis e em 2015 em Mineápolis, Minnesota.
Discover Bible School é a maior escola Bíblica por correspondêcia do
planeta. Dezenas de milhares tem encontrado Cristo atravéz da Discover,
usando os requintados e
cuidadosamente planejados
guias de estudos da Sua
palavra.
Em 1929, H. M.S Richards
sentiu que a invenção do
rádio não era somente
para fins de entreterimento;
podería ser usado para a
transmissão das Boas Novas
Cortesia de Voz da Profecia
da segunda vinda de Cristo.
Ele estava certo. Hoje, inúmeras pessoas - talvez centenas de milhares
- podem rastrear seu nacimento espiritual à Voz da Profecia. Suas idéias
foram ótimas, e a Voz da Profecia continua a inovar e utilizar os avanços da
mais última tecnologia.
Com seu apoio, os dias mais brilhantes da Voz da Profecia ainda estão por
vir. Obrigado pela sua oferta para a Voz da Profecia.

Outubro

17

Orçamento da Igreja Local
O Apóstolo Paulo escreve, “Fiel é Deus, o qual os chamou à
comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor” (1 Coríntios
1:9, NVI). A fidelidade de Deus é um tema central da Bíblia. É por
causa da fidelidade de Deus que Jesus Cristo veio ao nosso mundo,
viveu entre nós, morreu por nós e ressucitou por nós.
A congregação local funciona porque membros fiéis cumprem suas
responsabilidades. “Obrigado” a todos que alegremente doam seu
tempo e habilidades para que nós tenhamos um lugar de adoração
e possamos nos beneficiar dos vários programas da igreja.
Também quero agradecer aos membros pela devolução fiél do
dízimo e oferta voluntária. Hoje nossa oferta é para o orçamento
da igreja local. Esta oferta providenciará os fundos necessários para
os diversos ministérios e programas da nossa igreja. O que doamos,
Deus abençoará. Sabemos que Ele cumprirá sua promessa.

Outubro
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Avanço da Conferência Local
“Liderar nossas igrejas a fidelidade no apoio ao trabalho de Deus
trará bençãos incalculáveis sobre os membros individualmente e
sobre a igreja como um todo.” Roy Allan Anderson escreveu este
pensamento inspirador (Ministry, Settembro 1961).
Aqueles que fielmente tem apoiado o trabalho para Deus podem
testificar das bençãos que eles tem recebido. Deus tem prometido
abençoar e Ele sempre mantém Suas promessas. Nossa denominação
também tem sido abençoada porque temos dedicado nossos
recursos para a proclamação da mensagem de Deus. O sistema
de dízimos e ofertas que temos tem nos capacitado a proclamar a
mensagem de Jesus Cristo por todo o mundo.
Obrigado pela devolução do dízimo e pelas ofertas. As ofertas que
damos apoia a igreja local e outros ministérios. Hoje, a oferta é
para nossa conferência local. A oferta beneficiará os programas e
ministérios por toda conferência.

Outubro

31
Evangelismo NAD

A pregação sobre o retorno de Jesus Cristo tem sido a mensagem
central da igreja Adventista do Sétimo dia. Temos proclamado esta
mensagem em nossas comunidades onde vivemso e nas áreas onde
não existem igrejas Adventistas. Na Divisão Norte Americana há
muitas comunidades - grande e pequenas - onde ainda precisamos
proclamar a mensagem de Jesus Cristo. É por esta razão que pedimos
uma oferta por toda nossa divisão para apoiar uma variedade de
projetos evangelísticos.
Durante os últimos anos temos concentrado em algumas das
nossas maiores cidades. Por causa das ofertas generosas doadas
pelso membros da igreja, a Divisão tem sido capaz de paoiar
esses projetos nas cidades. Temos uma missão global e que inclúi
os milhões que vivem nas grandes areas metropolitanas. Hoje, a
maioría da população vive nos grandes centros metropolitanos e
precisamos proclamar as boas novas aos milhões nestas cidades.
Façamos uma parcería com o Senhor em proclamar as boas novas
a essas pessoas.
Hoje, vamos adorar atravéz da devolução do fiél dízimo e, a medida
que o Senhor nos impressiona, também com a oferta para o
Evangelismo NAD. Obrigado.

Novembro

7

Orçamento da Igreja Local
Quais são as necessidades de nossa congregação? Será que a
construção/edifício precisa de um pouco de atenção? E quanto aos
vários programas de nossa igreja - eles precisam do seu apoio?
Um ministro Adventista, Mel Rees, escreveu que “Aqueles que
planejam suas ofertas não esperam para as coisas que precisam de
doação---eles procuram por elas! (Ministry, Dezembro 1969). Eu os
convido a dar uma olhada para nossa igreja e procurar pelas coisas
pelas quais doar. Onde na igreja é necessário seu talento, tempo e
habilidades? Em qual aspecto/área da congregação é necessária sua
oração? Os líderes de sua igreja precisam ouvir suas palavras de
apreciação?
Em qual parte da sua igreja é necessário seu apoio financeiro?
Procure por oportunidades para doar a sua igreja e fortalecer
seus programas. Quando você doa, sua igreja é abençoada e você
experimenta a alegria da parcería com Deus.
Devolvamos nossos dízimos fiéis e experimentemos a alegria em
doar para nossa congregação local.

Novembro

14

Sacrifício Anual (Missão Global) * WB
Desde 1990 a Oferta de Sacrifício Anual tem possibilitado os
pioneiros da Missão Global a estabelecer mais de 13,000 novas
congregações em partes do mundo antes não alcançadas.
A Missão Global, o braço missioneiro da linha de frente da igreja, usa
uma abordagem integrada para alcançar as pessoas. Estes pioneiros
trabalham dentro de suas próprias culturas onde eles conhecem a
comunidade e falam a língua local. Eles ajudam com as necessidades
básicas como comida, água e abrigo, ou mesmo assistência médica
e educação. Eles compartilham lições da Bíblia sempre que possível.
Seu apoio financeiro possibilita aos trabalhadores desta linha de
frente a oferecer esperança e confiança àqueles que vivem em medo
e aflição. O que quer que você doe, fará uma grande diferença a
alguem que ainda está esperando ouvir sobre Jesus.
Porfavor faça sua doação o mais generosamente possível para a
oferta da Missão Global. Obrigado.

Cortesia de Missão Global

Noviembre

21

Orçamento da Igreja Local
Paulo escreve, “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” (2 Coríntios 8:3-4, NVI).
É assim que Paulo descreve a doação dos membros da igreja na
Macedônia. Ele nos conta que os membros alí estavam em “extrema
pobreza” (v.2) e ainda assim eles deram “além do que podiam” (v.3).
Além disso, Paulo nos conta que eles deram com uma atitude alegre.
A igreja na Macedônia era uma congregação sacrificial.
Em nossa congregação existem pessoas que não tem muito,
ainda assim eles doam além de sua habilidade. E eles assim fazem
alegremente. Obrigado por sua fidelidade. É por causa de tal
fidelidade que nós temos uma igreja.
A oferta de hoje é para nossa igreja local. O dinheiro recebido será
usado para os ministérios e funcionamento desta congregação.

Novembro

28

Avanço da Conferência Local
Ellen G. White diz, “O plano de Deus no sistema de dízimos é lindo
em sua simplicidade e igualdade” (Mordomía, página 73). De fato
o sistema de dízimos é fácil de entender. Até mesmo pequenas
crianças entendem este sistema e muitas delas fielmente devolvem o
dízimo das pequenas quantias que possuem. Deus abençoa aquelas
pequenas quantias assim como Ele abençoa a doação dos adultos.
O dízimo que devolvemos é enviado para a conferência e a comitê
executiva da conferência o administra. O dízimo é usado para
pagar aqueles envolvidos no ministério. A conferência mantém
registros de como o dízimo é usado e relatórios são entregues ao
eleitorado. Enquanto a maioría do dízimo fica na conferência local,
parte dele é compartilhado com a igreja mundial e usado para o
apio do ministério.
Hoje, além da devolução fiél do dízimo somos convidados a dar uma
oferta para a conferência local. A oferta será usada para apoiar os
vários programas da conferência. Nossa igreja será beneficiada com
estes programas, assim como outras igrejas por toda a conferência.

Dezembro

5

Orçamento da Igreja Local
A época das festas de fim de ano é um período de correría. Muitos
de nós fazemos planos para juntar as famílias. Outros estão ocupados
comprando presentes para seus parentes e queridos. E outros,
posso ainda dizer, estão até ocupados antecipando os presentes
que irão receber.
Nós damos presentes porque escolhemos assim fazer. Só porque
damos presentes não significa que o presenteado retornará um
presente. Contudo, Deus nos diz que aqueles que dão, irão em
troca, receber. Jesus nos diz “ ‘ Dêem, e lhes será dado’ “ (Lucas
6:38, NVI). De fato, Deus é generoso com Seus presentes e nós
agrademos a Ele por isso.
Hoje, a oferta é para nossa igreja local. Entreguemos esta doação
com alegria a nossa igreja para apioar os diversos ministérios desta
congregação. Jesus é o melhor presente que compartilhamos com
os outros.
Obrigado pela devolução do dízimo sagrado e por ofertar hoje
para nossa congregação. Vamos dar com alegria.

Dezembro
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Serviço Comunitário Adventista* NAD/WB
O Orçamento Mundial hoje apoia o Serviço Comunitário Adventista
(ACS - Adventista Community Service) na Divisão da America do
Norte. Atravéz do apoio a ACS, você pode fortemente impactar sua
comunidade e além; seja voluntariando o seu tempo, doando pertences,
ou contribuindo financeiramente. Assim tocando um coração, uma família,
uma comunidade; nós podemos transformar o mundo. Comprometa-se
em fazer a diferência hoje atravéz da ACS.
Jesus viveu Sua vida como um servo humilde: “Como o Filho do homem,
que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate
por muitos”. (Mateus 20:28, NVI). Portanto, o resultado final da jornada
Cristã é ser um servo de Deus.
Cortesia de Serviço Comunitário Adventista NAD

Testemunhamos
durante
todo o ministérios de Jesus
uma genuína abordagem
de servidão para com a
humanidade, especialmente
as pessoas que estavam
marginalizadas,
na
desvantagem e desassociadas
da sociedade. Eles eram os
pobres, doentes, impuros e
banidos. Jesus expandiu o
reino de Deus aos lugares,
pessoas e culturas nas quais outros não estavam interessados.
O Adventist Community Services proporciona a você com oportunidades
de servir as comunidades no nome de Cristo. Os voluntários da ACS dão
apoio e assistência aos ministérios de socorro as vítimas de desastres,
cuidado aos idosos, cuidados em crises, ministérios urbanos, tutoring
(tutoria) e aconselhamento. Sua oferta para o Adventist Community
Services possibilitará a continuação do trabalho de transformação das
comunidades - uma vida de cada vez.

Dezembro
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Orçamento da Igreja Local
Uma igreja local é composta de pessoas que tem aceitado o convide
do Senhor para adorar e trabalhar juntas. O Salmista escreve estas
palavras de incentivo:
“Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo
nome” (Salmos 33:21, NVI).
Júbilo e confiança é importante para uma congregação saudável.
Nos alegramos no Senhor e pela portunidade de estarmos juntos.
Confiamos no Senhor e em uns aos outros.
Uma das maneiras que mostramos confiança está em acreditar
que os membros fornecerão os fundos necessários para cumprir
o ministério da igreja. Ao nos aproximarmos do final do ano, quero
lhes agradecer pelo apoio financeiro que você tem dado e pela
oferta doada hoje. Continuemos a ser fiéis e a providenciar os
fundos necessários para nossa congregação.
Hoje, Deus nos convida a devolver um dízimo fiél e a dar uma oferta
para as necessidades da nossa congregação e seus ministérios.

Dezembro
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Avanço da Conferência Local
Hoje é o último Sábado do ano. Sabemos que Deus tem estado
conosco em tudo o que aconteceu durante o ano e por isso nós
somos muito gratos.
Hoje, agradecemos a Deus pelo cuidado a nós e por nos confiar
como Seus mordomos. Como os mordomos de Deus somos
privilegiados por gerenciar o que Deus nos tem dado.
Quero agradecê-los pela devolução do dízimo do Senhor durante
todo este ano. Aqueles que devolvem o dízimo que pertence a
Deus tem experimentado que, “Já foi mais que provado que nove
décimos valem mais para eles do que dez décimos” (por Ellen G.
White, Mordomía, página 68).
Hoje, somos privilegiados a devolver o dízimo de Deus e uma
oferta. A oferta especial de hoje é para nossa conferência local e
para os programas que ela apoia.

NOTAS
OFERTA DE DÉCIMO TERCEIRO SÁBADO - 2015
Divisão Norte Americana 		
Divisão Nordeste Ásia-Pacífico
Divisão Sudeste Ásia-Pacífico 		
Divisão Sudeste Oceano África-Índia

28 de Março +
27 de Junho +
26 de Setembro +
26 de Dezembro +

PROJETOS DE INVESTIMENTOS PARA MISSÕES - 2015
Sudeste +
Canadense +
*Materiais Especiais Fornecidos
+Desenvolvimento de Projetos Especiais
WB = Designa uma oferta para a NAD que é parte do
Orçamento Mundial
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