Divisão Norte-Americana
Introdução para as ofertas de 2020.
A nossa missão como igreja é "atingir o território da Divisão
Norteamericana com a mensagem adventista do sétimo dia, que é
distinta, centrada em Cristo, de esperança e inteireza". O
Ministério de Mordomia é dedicado a ajudar os membros a
obterem essa visão.
A doação sistemática faz parte da vida de um mordomo fiel.
Quando retornamos o dízimo, estamos reconhecendo que Deus é
dono de tudo. Ao darmos ofertas expressamos a nossa gratidão
pelo que Deus tem feito por nós. Deus ama a quem dá com alegria
e escolheu esse método para apoiar aqueles que pregam o
evangelho a alcançarem o mundo com Sua mensagem.
Você encontrará uma extensa seleção de vídeos enfatizando várias
ofertas ao visitar nosso website www.nadstewardship.org/videos.
Você poderá usá-los em conjunto com a introdução para as ofertas
ou no lugar delas. Eles têm entre um minuto e meio à dois minutos
de duração.
A mordomia fiel é uma questão do coração. Nós não damos para
receber amor e bênçãos de Deus. Nós damos porque já recebemos
o amor e as bênçãos de Deus. Nós damos porque nossos corações e
vidas estão cheios da alegria do Senhor. Nós damos porque
queremos viver o caráter da abundante generosidade de Deus especialmente como exibido através da doação do presente final: a
vida de Seu Filho. Dar é uma resposta natural para os destinatários
da bondade de Deus.
Que Deus lhe abençõe por ajudar outros a experimentarem a
alegria da mordomia fiel.
Bonita J. Shields
Diretora

Sobre o Autor
O autor Andrew Raduly é pastor adventista do sétimo dia e iniciou
seu ministério há 20 anos em Minnesota, EUA. Ele continuou a
servir no Canadá, Montana e Virgínia. Ele é felizmente casado
com Judit, e juntos eles têm indisciplinados trigêmeos de cinco
anos de idade.
Originalmente da Hungria, Andrew é poliglota, fala várias línguas.
Ele é um ávido leitor, mais recentemente nas áreas de história,
finanças, futurismo, inteligência artificial, singularidade e física
quântica. Ele também gosta de fotografia e de viajar. Suas viagens
se estenderam à Suíça, aos países da União Europeia, à África e à
América do Sul. Ele também gosta de correr e completou inúmeras
maratonas ao redor do mundo. Andrew é o fundador de três
estações de rádio FM no Centro-Oeste dos EUA que abrangem a
uma audiência de mais de 100.000 pessoas diariamente.
Em 2018, Andrew concluiu seu doutorado em Liderança
Organizacional pela Andrews University. Sua dissertação enfocou
a instrução financeira. A tese de seu trabalho sondou a hipótese de
que a capacidade cognitiva e a informação financeira por si só não
produzirão uma diferença marcadamente grande nos níveis de
instrução financeira. Outras variáveis, como decisões políticas,
determinações políticas, conhecimento econômico, afinidade
familiar, cultural, geografia e fatores motivacionais pessoais
também contribuem para uma saudável instrução financeira .
Andrew está atualmente trabalhando em seu primeiro livro, que
deve ser publicado em 2022, sobre o tema da desigualdade de
riqueza e seu efeito corrosivo sobre a democracia e a
espiritualidade.
Sobre as Introduções para as Ofertas
Este material pode ser traduzido, impresso ou fotocopiado por
entidades adventistas do sétimo dia sem necessidade de pedir
permissão. Os documentos republicados devem incluir a linha de
crédito: Ministério de Mordomia da Divisão Norte-Americana.

Sobre o meu Plano Pessoal de Doação
A Divisão Norte-Americana incentiva o uso do “Meu Plano
Pessoal de Doação”. Este plano foi desenvolvido como uma
diretriz para auxiliar os membros na doação sistemática. O plano
sugere que, além de devolver 10% da renda pessoal de um membro
como dízimo, certas porcentagens podem ser dedicadas como
ofertas a três categorias principais:
• Orçamento da igreja local: 3-5%
• Avanço da Associação Local: 1-2% (Educação, evangelismo,
Escola Cristã de Férias, acampamentos de verão e revistas
sindicais)
• Orçamento Mundial: 1-3%
* Visite https://www.personalgivingplan.com e veja um
detalhamento mais extenso para cada categoria.
O Plano Pessoal de Doação incentiva cada um de nós a
renovarmos nosso compromisso com os princípios da mordomia
cristã. Embora abençõe a igreja como um todo, seu real impacto
cai sobre nós como indivíduos em nossa aliança baseada na fé com
Deus.
Tudo na criação de Deus é ordeiro e proposital. O mesmo pode ser
dito do meu Plano Pessoal de Doação. Como todos os planos, ele
requer análise e consideração. Nenhum grande trabalho pode ser
construído sobre doações emocionais ou esporádicas.
Para onde minhas ofertas vão?
Oferta do décimo terceiro sábado
Você já deve ter ouvido falar de como todos em uma comunidade
Amish se reúnem para a construção de um celeiro. Bem, os
adventistas do sétimo dia também têm projetos onde todos nós nos
dedicamos a realizar um objetivo. Esse é o propósito da oferta do

13º sábado. A cada 13 sábados, a igreja se concentra em uma de
suas divisões mundiais para realizar um objetivo de missão. Muitas
vezes, a oferta vai para a construção de um edifício que será usado
para educação, evangelismo ou divulgação da mídia. As ofertas do
décimo terceiro sábado são usadas para estabelecer escolas como o
Colégio Adventista Central das Filipinas. Uma oferta recente
tornou possível um acampamento de jovens em Belize. Todos os
membros da igreja em todo o mundo juntam as mãos nesses
projetos através de doações sacrificiais. Em 1913, a oferta do 13º
do sábado foi um estouro, 474 dólares. Agora, excede um quarto
de milhão de dólares. Nós chamamos isso de oferta de estouro
porque incentiva doações extras além da oferta usual de missão.
Na prática, 25% da oferta do 13º sábado é considerada um estouro.
O resto é mais amplamente distribuído para continuar o trabalho
missionário em todo o mundo. Além disso, você pode dar uma
oferta do 13º sábado a qualquer momento marcando-a no envelope
do dízimo. Você quer fazer parte de algo grande? Você fará parte
de uma comunidade mundial que expandirá o trabalho missionário
adventista quando depositar sua oferta no 13º sábado. Lembre-se:
Nossos fundos ajudam às missões a terminarem o trabalho.
Ofertas do décimo terceiro sábado de 2020
Primeiro trimestre: Divisão Intereuropeia
Segundo Trimestre: Divisão Trans-Européia
Terceiro Trimestre: Divisão Centro-Oeste da África
Quarto Trimestre: Divisão do Sul da Ásia
Oferta de agradecimento pelo aniversário
Normalmente, no seu aniversário, você ganha um presente. Mas na
igreja muitas pessoas dão um presente em seu dia especial. É
chamado de Oferta de Agradecimento pelo Aniversário. Você já
deu a alguém um presente de agradecimento? Talvez eles tenham
cuidado o seu gato por um fim de semana ou cantado uma música

no seu casamento, e você só queria mostrar o quanto você se sentia
grato. Bem, os membros da igreja às vezes oferecem um presente
de pura gratidão a Deus. Pode ser por ocasião de um aniversário,
agradecendo a Deus pelas bênçãos do ano passado. Ou talvez
agradecer a Ele por uma bênção em particular, como uma
promoção no trabalho. Ou um novo neto. No envelope de dízimo
eles colocam que é uma Oferta de Agradecimento pelo
Aniversário.
Então, o que acontece com a oferta de agradecimento pelo
aniversário? Este presente é dirigido às divisões da igreja fora da
Divisão Sul-Americana para fazer o trabalho missionário. Grande
parte desta oferta é usada em atividades evangelísticas. Mas
algumas também vão para clínicas, hospitais e instituições
educacionais. Uma parte do seu presente vai para administrar o
programa da missão da Associação Geral, ajudando a mover
missionários para novos campos que avançarão a mensagem
adventista. Assim, o seu dom de gratidão vai para os missionários
e instituições da igreja ao redor do mundo que, por sua vez,
aceitarão com gratidão. Isso mostra que ser grato pode ser
contagioso, não é?
Avanço da Associação local
Sua Associação local é uma irmandade de igrejas locais que ajuda
cada congregação dentro de seus limites a realizar objetivos
importantes que estão além do alcance de qualquer igreja. Uma
oferta para o Avanço da Associação atende a essas necessidades
específicas, bem como a uma variedade de projetos especiais. Uma
das maiores parcelas destina-se a financiar a educação cristã. Outra
parte substancial da oferta para o Advanço da Associação Local é
reservada para o evangelismo na comunidade local. Também é
usada para financiar programas e publicidades pois a maioria das
igrejas locais não podem arcar sozinhas. O evangelismo infantil, o
evangelismo urbano, a Escola Cristã de Férias, os acampamentos
de verão e o evangelismo juvenil também são áreas apoiadas pela

oferta para o Avanço da Associação Local. Esta oferta também
beneficia os populares jornais e revistas sindicais que são enviados
gratuitamente aos membros da igreja. Essas publicações
informativas ajudam a unir os crentes em uma grande área e criam
um senso de comunidade. Todos esses programas educacionais e
de mudança de vida são possíveis porque os membros
individualmente escolhem contribuir com um valor sugerido de 12% de sua renda para o Avanço da Associação Local.
Orçamento da igreja local
Talvez a necessidade mais óbvia abordada no Plano Pessoal de
Doação seja o da igreja local. Como toda família, a família da
igreja local tem obrigações financeiras a cumprir. Algumas são
fáceis de ver como a luz , o aquecimento central, mas muitos não
são tão óbvios: revistas infantis, guias de estudos bíblicos da
Escola Sabatina, suprimentos de ensino, salários de funcionários,
serviços de limpeza, despesas de funcionamento da escola da
igreja, seguro de propriedade, fundos estudantis e contato com a
comunidade. Estes são apenas alguns dos custos que devem ser
pagos mês após mês, à medida que a igreja local procura ser uma
luz na comunidade. Como essas despesas são constantes, o meu
plano pessoal de doação recomenda que de 3 a 5% da renda seja
reservada para o orçamento da igreja local. Esta doação sistemática
garante que todos compartilhem as bênçãos e as responsabilidades
da congregação local.
Oferta do Fundo de Inversão
A Oferta do Fundo de Inversão é uma parceria entre você e Deus.
Você escolhe um projeto e dedica a receita ao Fundo de Inversão.
Aqui está um exemplo envolvendo galinhas! Quando Kelly Rose
Bishop era adolescente, ela decidiu dedicar 10% de seu negócio de
ovos para o Fundo de Inversão. Ela vendia para clientes regulares e
para pessoas que passavam por sua casa. Depois de dois meses,

ela percebeu que suas vendas aumentaram em 50%. Foi assim que
a parceria funcionou. Ela prometeu dar 10% de sua renda - essa era
a sua parte - mas ela acredita que Deus abençoou seu pequeno
negócio porque os 10% que cresceram foram devido ao aumento
do número de ovos vendidos - essa era a parte de Deus.
Há inúmeras maneiras de entrar em parceria com Deus. Por
exemplo, você pode dedicar o dinheiro que economizar usando
cupons no supermercado ou dedicar o dinheiro que poupar ao não
comer a sobremesa em um restaurante. Uma pessoa pegou as latas
de alumínio que encontrou em sua corrida matinal e deu o dinheiro
para o Fundo de Inversão. Cada real que você arrecada vai para o
avanço das missões adventistas no exterior. Invente hoje a sua
própria ideia de investimento missionário. Em seguida,
experimente a alegria de ver o que Deus faz na sua parceria
comercial recém-formada. Lembre-se: Nossos fundos ajudam às
missões a terminarem o trabalho.
Projetos de Investimento da Missão 2020
Oferta ao Departamento da Escola Sabatina
Quando o envelope da oferta da Escola Sabatina passar por você,
será fácil conseguir um real ou dois. Mas quando você descobrir
para onde vai, você desejará dar mais! A oferta missionária viaja
para as divisões da igreja fora da Divisão Sul-Americana , onde as
necessidades são grandes. Grande parte dela é usada em atividades
evangelísticas, mas algumas também servem para ajudar clínicas,
hospitais e instituições educacionais. A Rádio Mundial Adventista
recebe ajuda desta oferta. E uma parte do seu presente vai para
administrar o programa da missão da Conferência Geral, que ajuda
a treinar e a mover missionários para novos campos para
avançarem a mensagem adventista. A oferta que você dá em sua
sala da Escola Sabatina, literalmente, percorre um longo caminho,
pois ajuda no trabalho missionário ao redor do mundo.

Oferta para o Orçamento Mundial
A Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma igreja mundial. E o
orçamento mundial é a nossa contribuição para essa missão global.
Desde os primeiros dias da Igreja Adventista, homens e mulheres
responderam à Grande Comissão de Cristo olhando para além de si
mesmos. Hoje, os adventistas do sétimo dia formam uma das
igrejas cristãs que mais crescem no mundo - com mais de 3.000
pessoas sendo batizadas todos os dias! Em mais de 200 países e em
mais de 600 idiomas, a mensagem do breve retorno de Jesus pode
ser ouvida.
Historicamente, tem sido privilégio e dever dos membros
abençoados materialmente nas nações desenvolvidas de plantarem
sementes de crescimento nas regiões mais pobres do mundo.
Novas estratégias evangelísticas que abordam realidades globais
em constante mudança estão sendo constantemente desenvolvidas,
e nossas ofertas dão vida a esses novos programas.
O meu Plano Pessoal de Doação recomenda que de 1 - 3 % de
nossa renda seja reservada para esse alcance global. Trabalhando
juntos, podemos garantir que a mensagem adventista continue a
crescer em todo o mundo.
Ofertas para Projetos Especiais
Essas ofertas incluem ministérios como o Ministério da Mulher e o
Christian Record Services (nota de tradução: organização sem fins
lucrativos para ajuda aos cegos) . O meu plano pessoal de doação
não recomenda uma porcentagem específica para essas ofertas que
incluem ministérios como o Ministério da Mulher e o Christian
Record Services, pois a necessidade e o escopo variam de projeto
para projeto. Por exemplo, essas ofertas apóiam iniciativas de
construção de igrejas locais ou a uma viagem missionária. Os
projetos especiais também incluem pedidos de ajuda de entidades
denominacionais como a ADRA e a Rádio Mundial Adventista,

bem como a outros ministérios de ajuda os quais talvez você
queira dar apoio.

Caro apresentador:
Obrigado por sua boa vontade em compartilhar estes apelos
introdutórios com sua congregação local. É uma responsabilidade
maravilhosa e gratificante. A maneira como você apresenta essas
leituras determinará a eficácia delas. Aqui estão algumas sugestões
a considerar antes de compartilhar:
Ore: Ore pelo poder do Espírito Santo. Ore para que Deus use
suas palavras para falar aos corações na congregação.
Pratique: Leia o apelo pelo menos três vezes para se familiarizar
com ele. Leia devagar e com clareza. Sublinhe ou destaque
palavras-chave a serem enfatizadas durante a leitura. Esforce-se
para compartilhar essas leituras com excelência.
Prepare: Às vezes, os materiais para dias especiais são enviados à
sua igreja local para distribuir ou apresentar junto com o recurso.
Determine como eles podem ser usados com mais eficiência.
Personalize: se você tiver uma experiência pessoal que, em sua
opinião, reforça o recurso, compartilhe-a. As pessoas se conectam
com os outros através de histórias.
Exponha com paixão: Uma apresentação pode ter todos os
elementos acima, mas sem paixão não pode agitar os corações dos
ouvintes. Peça a Deus que encha seu coração com o Seu Espírito
para que você possa apresentar o apelo com espírito e verdade.Que
Deus te abençoe ricamente e fale através de você enquanto
caminhamos juntos em 2020.
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04 de Janeiro de 2020
Oferta para a igreja local
Quando servimos os milagres acontecem. Durante nove décadas,
Oseola McCarty viveu uma vida modesta e humilde. Lavadeira,
como a avó, aprendeu cedo a ser econômica. Ela começou a
economizar aos 8 anos de idade. Quando ela morreu aos 91 anos,
sua conta bancária era de US $ 280.000, dos quais ela doou US $
150.000 para bolsas de estudos para estudantes carentes. Seu
exemplo inspirou Ted Turner a doar um bilhão de dólares para
caridade.
O presidente Clinton concedeu a McCarty a Medalha Presidencial
dos Cidadãos. A Universidade de Harvard concedeu-lhe um
doutorado honorário. As Nações Unidas distinguiram a Sra.
McCarty com a Medalha Avicena por seu compromisso altruísta
com a educação.
Quando servimos aos outros, os milagres acontecem. Vamos nos
comprometer a apoiar o orçamento da igreja local com um deleite
digno de nosso Senhor. O orçamento de nossa igreja local
patrocina programas que afetam nossas comunidades e vizinhos.
Quando perguntada por que escolheu a Universidade do Sul do
Mississippi como beneficiária de sua doação, McCarty respondeu:
"Porque ela está aqui". Os orçamentos da nossa igreja local estão
aqui, precisando do nosso apoio. Vamos nos comprometer com
nosso apoio sistemático e de longo prazo, durante todo o ano, ao
orçamento da igreja local.

11 de Janeiro de 2020
Avanço da Associação local
Nós não podemos deixar que isso aconteça. Em 1982, uma
pequena escola de nove estudantes terminou o ano letivo com um
déficit de 4.000 dólares . A Associação pediu à igreja local para
saldar a dívida ou a escola seria fechada.
O novo pastor chegou em setembro. Quando tomou conhecimento
da situação, ele perguntou ao tesoureiro e ao primeiro ancião:
“Que planos estão em vigor para pagarem a dívida?” Eles
responderam: “Não temos o dinheiro; nós não sabemos o que
fazer.” Com apenas dois meses para angariar fundos, o pastor
lembrou à congregação a necessidade de cumprir sua promessa e
saldar a dívida.
Um doador anônimo anunciou que estava disposto a doar dois
meses de seu salário (metade da dívida pendente) se a igreja
saldasse o restante. No próximo sábado a tesoureira
apaixonadamente implorou: “Esta é uma oportunidade maravilhosa
que não podemos deixar passar. Gente, nós precisamos igualar o
valor deste presente generoso!” O entusiasmo dela sacudiu a igreja
para a ação. As doações chegaram e a dívida foi paga. Hoje, essa
escola é uma instituição de ensino fundamental e médio.
Os ministérios de nossa Associação local dependem do nosso
apoio sacrificial e sistemático. Sejamos fiéis e apoiemos o trabalho
de nossa Associação com nossas generosas contribuições
financeiras.

18 de Janeiro de 2020
Orçamento da igreja local
Um casal financeiramente fiel. As notícias inesperadas eram
duras: “Você tem câncer”! O tratamento era muito caro e a
seguradora recusava cobrir as despesas. As opções eram
desgastantes: esvaziar os fundos de aposentadoria ou desafiar a
companhia de seguros para o pagamento.
As despesas aumentaram com um custoso reparo inesperado em
casa, que também fora recusado por uma outra companhia de
seguros. Os valores devidos por essas instituições eram muito
semelhantes. O marido e a esposa oraram por conselho divino.
Antes de receber as más notícias, o casal havia se comprometido a
investir significativamente na igreja de Deus e em seus ministérios
locais relacionados. Esses grandes golpes financeiros eram
percebidos como “justas desculpas de Satanás” para desonrar os
compromissos assumidos anteriormente.
Após cuidadosa consideração, o casal decidiu permanecer fiel às
suas promessas ao Senhor. Vários meses depois, com diferença de
cinco minutos uma da outra, ambas as seguradoras ligaram e
disseram que pagariam as dívidas. Este casal permaneceu fiel
apesar das circunstâncias muito difíceis. Eles não vacilaram. A
melhor notícia: “Você não tem mais câncer” ! Hoje, eles
continuam fiéis apoiando o orçamento da igreja local.

25 de Janeiro de 2020
Liberdade religiosa
Assim diz o Senhor! Recentemente, li a seguinte citação de um
acalentado livro chamado Serviço Cristão, de Ellen G. White: “
Os homens exaltarão e imporão rigidamente leis que estarão em
direta oposição à lei de Deus. Embora zelosos no impor seus
próprios mandamentos, volverão as costas a um claro "assim diz o
Senhor" (Serviço Cristão, p. 156).
Esta bela citação lembrou-me que em todo o mundo existem
pessoas, sistemas e poderosos órgãos de decisão que reforçam uma
visão do cristianismo que é diametralmente oposta à verdade
bíblica.
A Igreja Adventista do Sétimo Dia defende a tolerância religiosa e
respeito mútuo para com outras tradições religiosas e seus esforços
na esfera pública. Nossa igreja da mesma forma defende e protege
os direitos religiosos em disputas de emprego para os membros da
Igreja Adventista do Sétimo Dia.
Nossa generosa oferta hoje fornecerá recursos contínuos para
expandir este trabalho indispensável na defesa da liberdade
religiosa em toda a Divisão Norteamericana.

1º de fevereiro de 2020
Orçamento da igreja local
Ajuda no momento certo. Um médico e sua esposa entraram em
uma loja e encontraram uma irmã da igreja. Ela não estava indo às
reuniões da igreja e quando foi questionado o motivo, a resposta
foi: "temos tido alguns momentos difíceis e precisamos ir ao
Banco de Alimentos local que funciona aos sábados". O médico e
sua esposa sentiram-se impressionados pelo Espírito Santo e
compraram um gift card de uma mercearia local. Eles citaram um
lindo verso da Bíblia no cartão e o colocaram na caixa postal da
igreja para aquela irmã.
Várias semanas depois, aquela senhora aproximou-se do casal e
deu-lhes um abraço. Ela disse: “Eu sei que este cartão de presente
esteve na minha caixa postal por algum tempo, mas ele chegou na
hora certa. Obrigada! O médico e sua esposa ficaram
impressionados com sua gratidão. Lágrimas brotaram em seus
olhos. Deus os usara para ajudar uma pessoa necessitada na hora
certa.
A oferta de hoje é para o orçamento da igreja local. Temos causas
dignas que ministram às nossas comunidades locais “na hora certa”
para aqueles que mais precisam. Sejamos generosos ao fazermos
nossas contribuições. Sejamos parte do plano de Deus descrito no
livro de Mateus: “pois eu tive fome , e vocês me deram de comer;
tive sede e vocês me deram de beber; fui estrangeiro, e vocês me
acolheram” (Mateus 25:35).

8 de fevereiro de 2020
Ministério Adventista de Televisão
“Quem é essa nova pessoa?” O pastor inclinou-se para o ancião
e perguntou: “Quem é essa nova pessoa sentada no banco de trás?”
Ancião: “Ele é um visitante que também veio semana passada.”
Pastor:“ Como ele ficou sabendo sobre nós? ”
Ancião:“ Ele estava mudando de canal e encontrou a TV
Esperança.”
Pastor: “ Isso é excelente! ”
Ancião:“ Sim. Ele disse que o pregador estava falando sobre o
sábado na TV e foi muito interessante.”
Pastor: “ Você falou com ele? ”
Ancião:“Sim, eu conversei com ele na semana passada quando
você estava na outra igreja.”
Pastor : “Ele gostou de sua primeira visita na semana passada?”
Ancião : “Parece que sim pois ele voltou essa semana. Eu acho que
ele quer se encontrar com você, pastor.”
Esse tipo de conversação acontece cada vez mais em nossas
igrejas ao redor do mundo. Nossos ministérios de televisões
adventistas do sétimo dia aqui em nosso país como em todo o
mundo estão causando um enorme impacto na propagação do
Evangelho para milhões de telespectadores. Com sua ajuda,
compromisso e doações sacrificiais, podemos continuar a fornecer
esses serviços da era moderna. Vamos dedicar parte de nossa renda
a esses ministérios.

15 de fevereiro de 2020
Orçamento da igreja local
O anjo registra todas as ofertas feitas a Deus. Ellen White
observa a seguinte declaração: “Foi-me mostrado que o anjo
relator faz fiel registro de cada oferta dedicada a Deus e posta no
tesouro.”(Beneficência Social, p.292) Ela continua dizendo:
“Deveres nesta direção são obrigatórios a todos os que professam
ser seguidores de Cristo. A lei de Deus especifica seu dever para
com seus semelhantes: ‘Amarás o teu próximo como a ti mesmo’”.
Em fevereiro, celebramos o dia do amor na sociedade secular.
Mas, de uma perspectiva espiritual, Deus também celebra a
importância do amor para com os nossos semelhantes. A sra.
White é muito explícita ao afirmar que amar o próximo é um
“dever” para todos nós que professamos ser “seguidores de
Cristo”. Tal imperativo é inevitável. Deus deseja que sirvamos, em
amor, aqueles que estão mais próximos de nossas esferas de
influência. Estes podem ser nossos vizinhos, colegas de trabalho
ou qualquer pessoa com quem entramos em contato regularmente.
Esta semana nossa oferta é dedicada ao orçamento da igreja local.
Nossas igrejas têm ministérios que atendem corporativamente às
nossas comunidades locais e aos nossos “vizinhos”. Sejamos
generosos em nossos dízimos e ofertas, para que nossa divulgação
seja uma bênção substancial para aqueles que a recebem.

22 de fevereiro de 2020
Avanço da Associação local
Desempenhei bem a minha parte? Esta foi a última pergunta de
Augusto Otávio, um dos mais célebres imperadores de Roma. Ele
também foi contemporâneo de Jesus Cristo. No entanto, os dois
não poderiam ter sido mais diferentes. Augusto gabou-se de haver
encontrado Roma em tijolos e a deixado em mármore. Jesus
deixou o centro do universo como Deus para salvar a humanidade
ao abraçar a fragilidade humana. Augusto era um homem de guerra
comandando legiões, enquanto Jesus era um homem de paz que
curava vidas destruídas.
Quando a morte estava próxima, Augusto perguntou àqueles que
eram próximos a ele se a sua vida tinha algum significado. Ele
perguntou: “Desempenhei bem a minha parte nessa comédia
chamada vida? Se foi assim, por favor aplauda quando eu
sair.”Augusto sabia que há mais na vida do que conquista, riquezas
ou glória. Jesus também sabia que o maior presente da vida é o
serviço prestado em benefício dos outros. Vemos Jesus na Bíblia
curando, alimentando e revivendo as pessoas.
Vamos fazer como Jesus fez e servir as nossas comunidades com o
nosso tempo, talentos e contribuições financeiras. Hoje, nossas
ofertas ajudarão aos vários ministérios da Associação. Vamos dar
generosamente. Jesus diz que devemos buscar o reino de Deus em
primeiro lugar e todas as outras coisas também nos serão dadas
(Mateus 6:33).

29 de fevereiro de 2020
Evangelismo na Divisão Norte-Americana
Um legado para lembrar. Charles Marshall Kinny foi o primeiro
afro-americano a ser um pastor ordenado na Igreja Adventista do
Sétimo Dia. Kinny organizou as primeiras igrejas adventistas afroamericanas nos Estados Unidos. Ele nasceu escravo na Virgínia e
depois que a Guerra Civil terminou, Kinny aceitou a mensagem do
Advento e tornou-se um adventista do sétimo dia em 1878.
Ele trabalhou como pastor, evangelista e palestrante em vários
estados. Seu trabalho foi muito frutífero e ele é considerado por
muitos como o "fundador do adventismo negro". A liderança da
Associação Geral voltou-se muitas vezes a Kinny para dar
conselhos sobre como alcançar irmãos e irmãs afro-americanos
para Jesus Cristo.
Fevereiro é o mês da História Negra. Celebramos as conquistas de
nossos irmãos na fé. Neste sábado, nossas ofertas vão apoiar a
implantação de novas igrejas na Divisão Norte-Americana. Vamos
apreciar o legado de nossos antepassados espirituais, como Charles
Marshall Kinny, e dar generosamente.
A história de Charles Marshall Kinny foi recuperada de:
http://www.blacksdahistory.org/charleskinny.html

7 de março de 2020
Orçamento da igreja local
Fiel em pequenas coisas. Um estudante universitário estava no
metrô e teve que fazer uma escolha: ele gastaria seus últimos 50
dólares em gastos discricionários ou daria a Deus uma oferta? Um
verso veio em sua mente: "Buscai primeiro o reino de Deus e Sua
justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas" (Mateus 6:33).
Como um recém convertido adventista, ele entendeu que milagres
acontecem quando o povo de Deus permanece fiel às ideias e
valores que nos elevam para mais perto do céu. Sua oferta, ele
argumentou, ajudaria a igreja local a alcançar outros assim como
ele.
A razão pela qual ele se tornou um cristão adventista foi devido a
uma igreja adventista do sétimo dia patrocinar um professor que,
por sua vez, dava estudos bíblicos aos alunos. Ele foi um daqueles
alunos que aceitou a Jesus Cristo e escolheu ser batizado. O
estudante decidiu permanecer fiel à promessa e oferecer uma oferta
a Deus em sua igreja.
A nossa igreja tem uma série de ministérios que alcançam
estudantes, pais solteiros, pessoas economicamente desfavorecidas,
doentes e presos. Nosso fiel e generoso apoio a esses ministérios
terá um tremendo dividendo para a eternidade. Sejamos liberais e
magnânimos em apoiar o orçamento da igreja local. Esse apoio
servirá às pessoas necessitadas e as apresentará a Jesus.

14 de março de 2020
Rádio Mundial Adventista/Hope Channel
Maria estava no fundo do poço. Depois de escapar de um
casamento abusivo, ela finalmente reencontrou o amor com um
policial gentil. Mas certo dia o impensável aconteceu, e ela e o
esposo foram pegos de surpresa durante um tiroteio. O esposo a
protegeu com o seu corpo. Ela sobreviveu, mas ele não. A sua
angústia se tornou insuportável. Enfim ela não resistiu à
depressão, e até começou a ter sessões espíritas.
Um dia, sua irmã lhe enviou por celular um sermão sobre o estado
dos mortos da AWR360°. Ela passou a acreditar na verdade
bíblica e orou pedindo perdão. Naquele sábado, ela entrou em
uma Igreja Adventista com seus filhos e ainda à tem frequentado
desde então.
Mas Deus ainda estava trabalhando em seu coração. Ela desejava
alcançar outras pessoas com as Três Mensagens Angélicas.
Incrivelmente, ela perdoou tanto o seu primeiro esposo abusivo
quanto os assassinos do segundo esposo, e começou a enviar-lhes
sermões por celular. Agora eles também escutam os sermões todas
as semanas.
Este é apenas um exemplo. Centenas de milhares de pessoas
regularmente escutam sermões da AWR360° através de seus
celulares, e esse número continua a crescer ao redor do mundo.
Adventist World Radio está chegando aonde os missionários não
podem ir, e assim transformando vidas para a eternidade.
Obrigado pelo seu apoio!

21 de março de 2020
Orçamento da igreja local
Deus abre portas que não podemos imaginar. Uma pequena
igreja e escola decidiram iniciar um projeto de construção. Eles
contrataram um arquiteto local para fazer o projeto. O arquiteto
calculou que o custo da construção seria de US $ 75.000. O preço
citado estava dentro do orçamento economizado pela igreja . O
projeto começou, mas o custo da escavação do canteiro de obras
foi maior que o esperado. A igreja percebeu que o projeto estava
significativamente subestimado e que eles não teriam fundos
suficientes.
O empreiteiro abandonou o projeto e o arquiteto saiu da área. "O
que vamos fazer agora?", Perguntaram os membros da igreja. Eles
decidiram orar. Notas de dólares não caíram milagrosamente do
céu. No entanto, algo aconteceu. Uma irmã da igreja iniciou uma
campanha para angariar os fundos necessários. Os membros da
igreja viram que ela precisava de ajuda e se ofereceram para
trabalhar com ela. Isso uniu a igreja. Seu projeto arrecadou mais de
US $ 36.000 por ano e provocou um crescimento na união, na fé e
confiança. Dízimos e ofertas aumentaram. A igreja cresceu. Em
poucos anos, a igreja completou um projeto milionário e viu o que
Deus pode e fará quando as pessoas se unem, se humilham e oram.
A oferta de hoje é para o orçamento da igreja local. Vamos nos
unir, orar e pedir a Deus que nos mostre um milagre. Vamos nos
tornar acessórios para este milagre, retornando fielmente Seus
dízimos e ofertas.

28 de março de 2020
Avanço da Associação local
Um chamado à ação. Apocalipse 22:12 declara: “Eis que venho
em breve! A minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada
um de acordo com o que fez ”. Essa declaração nos chama à ação.
Isso nos lembra que nossa salvação já foi decidida e será concedida
quando nosso Salvador Jesus Cristo retornar pela segunda vez. O
que nos leva a uma segunda passagem bíblica. Mateus 28:18-20
nos chama a sermos testemunhas do mundo ensinando, batizando e
observando verdades eternas faladas por Jesus Cristo.
A questão é: “Como fazemos isso?” Em parte, conseguimos isso
através de nosso exemplo pessoal, estilo de vida, fé e dedicação em
nosso serviço às nossas comunidades locais. Nós cumprimos a
Grande Comissão através das nossas associações. Elas atendem
nossas comunidades.
Elas patrocinam séries evangelísticas, gerenciam campos e
organizam serviços baseados em necessidades. Quando ofertamos
à nossa Associação nós financiamos ministérios que atendem
direta e efetivamente as necessidades de nossa região em particular
e continuamos cumprindo a Grande Comissão financiando
ativamente os seus ministérios.
Dando fiel e generosamente, servimos e introduzimos pessoas a
Jesus para toda a eternidade.

4 de abril de 2020
Orçamento da igreja local
Quando servimos, criamos um futuro melhor. Shellie entrou em
uma biblioteca com seus dois filhos e iniciou uma conversa com
outra mãe que também tinha dois filhos de idades semelhantes.
Uma amizade se formou. Alguns meses se passaram e Shellie ficou
sabendo que sua amiga lutava financeiramente, vivendo de salário
em salário.
O Senhor impressionou Shellie, que era enfermeira, para ajudar.
Ela conversou com o marido e eles decidiram comprar algumas
caixas de fraldas e roupas, e enviá-las para sua amiga
anonimamente. Eles haviam descoberto que aquela mãe não tinha
como comprar as fraldas tão necessárias. Os presentes não
poderiam ter chegado em melhor hora.
Apesar de desejarem permanecer anônimos, Shellie e seu marido
foram descobertos e sua amiga agradeceu-lhes por sua gentileza.
Tais atos de bondade são exemplos de como podemos servir e, no
processo, criar milagres na vida de outras pessoas.
Hoje, as famílias monoparentais são uma das demografias que
mais crescem. Os pais solteiros vivem em nossas comunidades
locais; trabalhando, fazendo compras e comendo. Quando somos
fiéis em nossas ofertas, atendemos às necessidades de nossas
comunidades locais, como as famílias monoparentais. Vamos dar
generosamente hoje ao nosso orçamento da igreja local.

11 de abril de 2020
Oferta para Christian Record Services
Quanto vale a sua visão? Há alguns anos, Claudia estava
conversando com Roger, um adolescente adventista recentemente
batizado, sobre deficiências. Roger ficou impressionado com o
modo como Claudia conseguia se locomover, ler e funcionar com
uma deficiência grave que reduzia drasticamente sua visão.
Claudia havia perdido a visão dez anos antes e era totalmente e
legalmente cega. Ela estava estudando para se tornar uma
adventista do sétimo dia e estava lendo várias publicações que
foram fornecidas pela Christian Record Services.
Depois que Roger deixou a casa de Claudia, ele decidiu colocar
uma bandana em seus olhos e tentar funcionar sem a visão por um
dia inteiro. Ele tentou memorizar a colocação de móveis, louças e
outros itens essenciais em sua casa. Ele só conseguiu ficar com os
olhos vendados por uma hora. Roger esbarrou nas coisas em sua
casa, não conseguiu encontrar nada e se sentiu frustrado. Ele tirou
a bandana e entendeu como é importante ter visão e ser capaz de
funcionar.
A Christian Record Services é uma organização que fornece
materiais e serviços para deficientes visuais. Também oferece
acampamentos para crianças cegas que não podem pagar.
Nossos presentes monetários em nome da Christian Record
Services nos aproximam de Jesus e também cumprem a comissão
descrita em Mateus 28: 18-20.

18 de abril de 2020
Orçamento da igreja local
Sonhe grande. Susan Herbert Timmons gerenciou 5.000
voluntários que impactaram algumas comunidades locais na
Virgínia.
A equipe do Ministério das Mulheres sentou-se e planejou
atividades para alcançar as mulheres na comunidade. A discussão
centrou-se em como alcançar as jovens mães, as mulheres muito
ocupadas e as que trabalhavam fora de casa. Enquanto isso, ao
final do corredor, os diáconos discutiram maneiras para melhorar o
aspecto do terreno da igreja. A equipe de ministério infantil
projetou a Escola Cristã de Férias e discutiu maneiras para alcançar
as crianças da vizinhança. A equipe de adoração planejou um
programa especial de música para inspirar a comunidade local,
bem como os membros da igreja. A equipe evangelística agendou
uma série de palestrantes para tratar dos eventos do fim dos
tempos. Todos os membros de cada uma das equipes ofereceram
tempo e talento para espalharem o amor de Deus.
Embora cada congregação tenha necessidades únicas e uma
comunidade seja similarmente única para ser servida, é necessário
disposição dos voluntários para fornecerem orientação, direção e
apoio ao envolverem outras pessoas no ministério de Cristo e em
nosso chamado para espalharmos o evangelho.
Quando você apóia o orçamento da igreja local, você fornece os
recursos para possibilitar o trabalho desses ministérios em sua
comunidade. Ao mesmo tempo, você honra e encoraja os
voluntários a sonharem alto para que possam aproximar os outros a
Cristo.

25 de abril de 2020
Avanço da Associação local
A manutenção oportuna e adequada é importante. Alguns anos
atrás, um homem bateu um record quando seu Porsche 356 C de
1964 marcou um milhão de milhas dirigidas. Ele se tornou uma
celebridade local em sua cidade natal. Você provavelmente já
ouviu histórias como essa na mídia: proprietários de automóveis de
várias marcas estão oferecendo novos veículos por razões
semelhantes. Quando perguntaram aos proprietários dos vários
carros qual era o segredo de tais histórias de milhagens alcançadas
, eles foram quase unânimes em suas respostas: “Manutenção
oportuna e adequada”.
Manter os ministérios de nossas associações locais é semelhante. A
“manutenção adequada e oportuna” é baseada em uma
contribuição sistemática e proativa de nossa parte. De fato,
devemos ensinar essas abordagens benevolentes e premeditadas do
dízimo e das ofertas aos nossos filhos. Afinal, eles são a próxima
geração de cristãos adventistas do sétimo dia a levar adiante a
“tocha” do Evangelho.
Estas abordagens precisam ser oportunas para evitarem momentos
de crise e atrasos totais. Estamos todos familiarizados de como
pequenos problemas que são deixados desatendidos se
transformam em grandes dores de cabeça mais tarde. Decidamos
hoje apoiar sistematica, proativa e benevolentemente a missão, a
visão e os ministérios de serviço nos territórios da nossa associação
local.

2 de maio de 2020
Orçamento da igreja local
Conhecemos nosso vizinho? Ellen G. White observou certa vez:
“Onde quer que uma igreja seja estabelecida, todos os membros
devem se engajar ativamente em trabalho missionário. Devem
visitar cada família nas vizinhanças e informar-se de sua condição
espiritual ”(Beneficência Social, pp.71, 72 ).
Para uma mente ocidental pós-moderna, ultra-ocupada,
perenemente distraída (como um regular cristão adventista), tal
conselho parece surreal ou fora de época. Ela realmente disse que
deveríamos conhecer a "condição espiritual" de nosso vizinho?
Isso não seria um pouco intrometido? Talvez ofensivo para o nosso
vizinho? Ela quis dizer que deveríamos fazer isso pessoalmente?
Ou corporativamente como uma igreja?
Seu conselho parece ser claro: “onde quer que uma igreja seja
estabelecida, todos os membros devem se engajar ativamente” no
ministério que denotará empatia, cuidado e serviço genuíno. Esse
foi o modelo que Jesus Cristo também seguiu. Nosso Salvador
cuidou das pessoas a quem serviu nas comunidades locais.
Somos chamados a servirmos às nossas comunidades locais
pessoalmente e também corporativamente como uma igreja local.
Sejamos fiéis e apoiemos o ministério de nossa comunidade de fé e
apressemos a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo.

9 de maio de 2020
Resposta à fome e Ddsastres
Serviço Comunitário Adventista para a Resposta à Fome e
Desastres. Em uma pequena cidade perto de Baltimore, Maryland,
as inundações destruíram casas e empresas dentro de um prazo de
duas horas.
Os voluntários da SCARFD (Serviços Comunitários Adventistas
para a Resposta à Fome e Desastres) organizaram um “Mutirão”
para as casas afetadas na comunidade. Cada casa que visitavam
ficava perto de uma via navegável que produzira um fluxo de água
semelhante a rios nas ruas. Muitas caixas e móveis ficaram
embaixo da água por mais de duas semanas. Além disso, algumas
das casas desenvolveram mofo.
Uma família cujo porão foi inundado apreciou a ajuda. Voluntários
trabalharam em sua casa removendo móveis, carpetes, paredes de
gesso e resíduos remanescentes. As equipes de DR do ACS
também foram capazes de fornecer outras necessidades, como
alimentos, água e itens básicos.
O SCARFD trabalha em toda a Divisão Norte-Americana
atendendo comunidades em tempos de crise. Hoje, sua oferta será
recebida com gratidão ao apoiar os Serviços Comunitários
Adventistas da Divisão Norte-Americana e a Agência Adventista
de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais (ADRA)
internacionalmente para ajudar antes, durante e depois de desastres
e eventos traumáticos. —Wynelle Steven é Diretor Assistente dos
Serviços Comunitários Adventistas.

16 de maio de 2020
Orçamento da igreja local
Sim, nós podemos. Sim nós devemos! Um par de anos atrás, The
Compass Magazine tinha um artigo interessante sobre o dízimo e
ofertas. O artigo observou que, em 2017, cerca de 1,02 bilhão de
dólares foram dados em dízimo na Divisão Norteamericana. Havia
dados estatísticos mais interessantes: um terço dos membros
adventistas “ativos” não retornavam o dízimo. Jovens e idosos
“negligenciavam” sua fidelidade ao não devolver o dízimo ao
Senhor. Por que eles não devolviam? O motivo não era teológico.
Não estava relacionado com o pastor (quer gostassem ou não do
serviço pastoral). Acredite ou não, era simplesmente por
esquecimento. As pessoas simplesmente esqueciam-se de devolver
o dízimo.
Outro subgrupo da mesma demografia observou que “eles
precisavam dar o dízimo com mais regularidade”. A Bíblia
concorda. Podemos e devemos lembrar-nos de devolvermos um
dízimo honesto ao nosso Deus. Estima-se que se a maioria dos
adventistas ativos retornassem um dízimo honesto, nossa renda
anual facilmente dobraria para US $ 2 bilhões. Façamos uma nova
aliança com o nosso Senhor para sermos fiéis e devolvermos um
fiel dízimo a Ele. Sim, nós podemos, e sim, nós devemos! Artigo
originado e recuperado de:
https://thecompassmagazine.com/blog/the-tithe-conundrumwhatpercent-of-adventists-actually-tithe#_edn2

23 de maio de 2020
Avanço da Associação local
Inflação pelos números. A Hungria tem a distinção de ter tido as
cédulas impressas mais altas do mundo com um quintilhão de
Pengos (a moeda local entre 1927 e 1946). Isto é seguido por 18
zeros. Essa hiperinflação atingiu o país entre 1922 e 1924. De fato,
a Hungria conseguiu conquistar mais um recorde ao introduzir uma
nota de 100 trilhões de dólares em 1946. Após a segunda guerra
mundial, a inflação dobrava a cada 15 horas. Quanto valia 100
quintilhões de Pengo? Um total de vinte centavos de dólares.
Nas últimas décadas, a inflação média nos Estados Unidos foi de
cerca de 3%. Quando a inflação ocorre, o poder de compra se
deteriora. Assim, todo ano, o dólar vai comprar três por cento a
menos.
Como uma organização sem fins lucrativos, a nossa igreja confia e
depende de doações benevolentes. Se sempre dermos o mesmo
valor sem contabilizar a inflação, os ministérios dos campos locais
terão, em algum momento, déficits. Ao planejarmos nossas
doações sistemáticas, aumentemos nossas doações e
contabilizemos a perda anual de poder de compra causada pela
inflação.
Quando pensamos estrategicamente e contabilizamos a inflação em
nossas doações, fortalecemos e protegemos os ministérios de
nossas associações locais.

30 de maio de 2020
União designada
Procure primeiro o reino de Deus. De sociedades sem dinheiro à
mega metrópoles e à exploração espacial movida a positrônio, a
humanidade está rapidamente acelerando sua existência em um
futuro incerto.
A expectativa de vida está sendo prolongada. Em um futuro
próximo, a medicina será personalizada via nanotecnologia em um
nível molecular sem precedentes. Alguns argumentam que a
singularidade (ciência de fundir a humanidade com a inteligência
artificial de um computador algorítmico) redefinirá a própria
essência do que significa o ser humano. O crescimento
exponencial dos avanços científicos e seu continuum experiencial
de nossas vidas provavelmente criará insegurança e, por extensão,
questionará a identidade.
A Bíblia nos promete que a certeza e um futuro espetacular (João
14: 1-3) nos serão dados pelo nosso Salvador Jesus Cristo. Há
uma ressalva aqui: devemos buscar o reino de Deus primeiro
(Mateus 6:33).
Nesta época, a ortodoxia tradicional é desafiada, as suposições são
descartadas e o conselho bíblico é descartado como arcaico e
trivial. No entanto, o Deus do universo nos assegura que, se O
buscarmos primeiro, passaremos a eternidade com Ele (Apocalipse
21: 4). Vamos procurá-lO primeiro. Um futuro glorioso nos espera
com Ele.

6 de junho de 2020
Orçamento da igreja local
Dinheiro para a Igreja. Max era um garoto que vivia na zona
rural de Virgínia com seus pais e sua irmã. Certa noite de verão,
eles foram de carro a um rio próximo fazer um piquenique .
Lancharam e logo chegou a hora da família voltar para casa.
Quando chegaram em casa, encontraram a porta dos fundos
quebrada e aberta. Alguém invadira a sua casa e roubara muitos de
seus pertences.
Mais tarde naquela noite, enquanto Max estava deitado em sua
cama tentando dormir, ele se lembrou de algo muito importante.
Ele correu para o quarto de seus pais, perguntando nervosamente
se o ladrão havia encontrado o seu “dinheiro da igreja”. Seus pais
se levantaram e todos foram para a cozinha e sem dúvida o pote
cheio de dinheiro ainda estava lá.
A família estava guardando suas moedas extras e um dólar
ocasional para dar como oferta no sábado seguinte. Eles ficaram
muito agradecidos pois suas doações para igreja estavam seguras.
Com corações agradecidos, levaram o jarro para a igreja no sábado
seguinte e alegremente colocaram o dinheiro, a jarra e tudo, no
prato de oferendas. Vamos ser gratos hoje pelas bênçãos que temos
e pelos recursos que podemos generosamente compartilhar ao
darmos apoio às necessidades orçamentárias locais de nossa igreja
hoje.
—Carol Doudiken é uma anciã local da Associação de Potomac, e
essa história é sobre o tio dela.

13 de junho de 2020
Orçamento da igreja local
Um capelão herói serve e vidas são salvas. Brad Brown perdeu
sua esposa para o câncer apenas cinco meses antes do devastador
incêndio que destruiu Paradise, Califórnia, em 2018. Ele
trabalhava como capelão em um hospital adventista nas
proximidades, quando o incêndio envolveu toda a região. Ele ligou
para seus dois filhos adolescentes e disse que os amava, e logo
depois perdeu a cobertura do celular.
Mais de 80% de Paradise foi destruída e cerca de 90 mortes foram
registradas. Quando o incêndio se tornou mais intenso, Brad
decidiu usar sua minivan para transportar do hospital em chamas
pacientes em estado crítico e pacientes em estado terminal para
um lugar mais seguro . Suas ações e serviço salvaram vidas. A
TIME Magazine nomeou Brad Brown como um dos heróis de
2018.
Quase 1.300 membros da igreja adventista foram afetados, muitos
perdendo tudo exceto suas vidas. Em crises como essas, é
inspirador testemunhar o grande apoio de nossa comunidade de fé.
Hoje, vamos dar para o orçamento de nossa igreja local para
apoiar os necessitados em momentos como este.

20 de junho de 2020
Orçamento da igreja local
Apreciando nossos pais terrenos e celestiais. Sonora Smart Dodd
tinha 16 anos quando perdeu sua mãe em um parto. Seu pai, um
veterano da Guerra Civil, sozinho criou seis filhos, incluindo um
recém-nascido. Eles viviam no estado de Washington e a vida nem
sempre era fácil.
Anos mais tarde, quando Sonora estava sentada na igreja ouvindo
um sermão do Dia das Mães, ela sentiu um profundo desejo de
honrar seu pai, William Jackson Smart. Ela começou uma petição
em sua cidade para designar o dia 5 de junho, dia do aniversário de
seu pai, como feriado. A cidade abraçou a ideia e semanas depois,
o primeiro Dia dos Pais foi celebrado em 19 de junho de 1910.
Em 1972, o Presidente Richard Nixon elevou de estatuto local a
nível federal e proclamou o Dia dos Pais como um feriado
nacional. O afeto de uma filha agradecida levou pais a serem
reconhecidos e apreciados em todo o mundo.
Todos os sábados, quando nos reunimos nas igrejas através do
país, celebramos um relacionamento próximo e intrínseco com
nosso Pai celestial. Deixe-nos acalentar não somente aos nossos
pais terrenos naturais, mas também ao nosso Pai celestial.
Ao coletarmos nossas ofertas locais e dízimos, sejamos gratos a
nosso Pai por nossas vidas, saúde e família.

27 de junho de 2020
Avanço da Associação local
Sentimos que você é chamado ao ministério. John Neuman foi
nomeado empresário do ano em Dakota do Sul. Sua construtora era
respeitada e procurada na cidade de Sioux Falls. “Os negócios
eram bons”, lembra ele. O segredo por trás de tudo isso? O
compromisso de John com a excelência em tudo o que ele oferecia
à comunidade local.
João estava feliz com seu trabalho, mas seu coração ansiava por
fazer algo para Deus também. Ele fez viagens missionárias e
construiu igrejas no Panamá e no Arizona.
Ele sentiu o chamado para aprender mais sobre evangelismo e
divulgação do evangelho e então matriculou-se em um curso de
curta duração que oferecia conhecimentos práticos nessa área. Ao
fazer este curso, John e sua esposa Karris descobriram que vários
alunos não conseguiam pagar seus estudos. Depois de orar e
conversar, os irmãos Neuman decidiram pagar todo o estipêndio
para seis estudantes em dificuldades. Hoje, vários desses
estudantes são ministros de tempo integral na Igreja Adventista do
Sétimo Dia. Durante anos, ninguém sabia sobre a generosidade do
casal (exceto os alunos), pois eles mantinham anonimato. Eles só
queriam servir.
A oferta de hoje serve às nossas comunidades locais. A oferta de
Avanço da Associação Local patrocina inúmeros programas e
ministérios que beneficiam diretamente nossas comunidades
locais. Vamos dar generosamente.

4 de julho de 2020
Orçamento da igreja local
Nossa cidadania é o Céu. Desde a quinta série, Andrew desejava
mudar-se para os Estados Unidos e ser um de seus cidadãos. Essa
incrível honra se materializou quando Andrew chegou à cidade de
Nova York em 1999. Desde o início, Andrew ficou fascinado. Os
altos edifícios, a agitação da cidade e a gentileza e generosidade
de seu povo eram eletrizantes.
Em todos os lugares em que Andrew visitou, as pessoas de
diversas origens, cores e culturas o receberam como um dos seus.
Andrew mal conseguia falar inglês, mas isso pouco importava. O
povo americano demonstrou decência e desejo de ajudar mesmo
quando a comunicação era difícil.
Andrew se apaixonou pela América: seu gosto pela vida, seu
otimismo e sua crença no potencial coletivo de um mundo
melhor. Andrew tornou-se cidadão e nos últimos 20 anos fez dos
Estados Unidos seu lar temporário. Ele estudou, casou-se e deu as
boas-vindas a seus filhos. Ele chama os EUA de lar temporário
porque, por mais que ele ame seu país, ele espera uma
eternidade permanente com nosso Deus.
Com um olho em direção a um país prometido por nosso
Salvador, sejamos fiéis em devolver nossos dízimos e ofertas para
apressar sua vinda.

11 de julho de 2020
Ministério da Mulher
Não sabemos todos os seus nomes. As mulheres investiram na
causa de Jesus desde o começo. Quando Jesus viajou, os Doze
foram com ele, junto com Maria Madalena, Joana, Susana, “e
muitas outras que ajudavam a sustentá-los com os seus bens”
(Lucas 8: 1-3). Lídia, uma empresária, tornou-se a primeira
seguidora de Jesus na Europa. Priscila e seu marido, Áquila,
receberam Paulo em Corinto, Éfeso e Roma.
O investimento das mulheres foi além do financeiro. Jesus
conheceu uma mulher samaritana que se tornou a primeira
evangelista e foi relatado no evangelho de João. Maria Madalena
foi a primeira testemunha da ressurreição de Jesus. Tabita, ou
Dorcas, compartilhou o evangelho por meio de serviço abnegado.
Febe, uma diaconisa, viajou centenas de quilômetros para
entregar a carta de Paulo à igreja de Roma. Júnias, um apóstolo,
foi para a prisão por causa de Jesus.
As nossas mães, irmãs e filhas ainda enfrentam desafios únicos
quando servem a Cristo. O Ministério da Mulher oferece
oportunidades e recursos para as mulheres experimentarem
crescimento espiritual, liberdade de abusos, orientação, trabalho
online, melhor serviço em casa, na igreja e na comunidade.
Você pode não saber o nome de todas elas, mas o seu
investimento hoje terá impacto na vida de mulheres e homens em
toda essa divisão, pela causa de Jesus.
—Raewyn Orlich é pastora em Victorville, Califórnia.

18 de julho de 2020
Orçamento da igreja local
Deus nunca faz uma pausa. Julho é um mês perfeito para férias.
Alguns estão se preparando para passar algum tempo de lazer em
um lago, em alguma montanha ou mesmo em um país
estrangeiro. A gente se desconecta, deixa para trás o trabalho,
agendas lotadas e as minúcias da rotina diária. Espero que
voltemos revigorados e prontos para um novo ciclo de trabalho,
família e rotina.
Muitos conhecem João 3:16 de cor. Sua mensagem central é que
Deus ama a humanidade e veio salvá-la. A partir do momento em
que a humanidade escolheu o pecado no Jardim do Éden, Deus
nunca teve um dia de folga de Sua “obra”. Todos os dias, o
Criador do universo “aparece para o trabalho” curando,
protegendo, aconselhando (através do Espírito Santo) ,
admoestando, esperando (por escolhas sábias), chorando e
sorrindo.
Você pode imaginar a rotina das 9 às 5 na programação de Deus?
”A magnitude da presença de Deus em nosso universo em todos
os momentos e o serviço à uma humanidade caída é esmagadora
- ainda que encorajadora. Ele está aqui para nós, podemos contar
com Ele. Em todos os momentos.
Vamos nos lembrar de Deus enquanto fazemos os preparativos
para as férias. Deus nunca tira um dia de folga ou uma pausa. Ele
está servindo a humanidade 24 horas por dia, todos os dias, até
que Seu Filho retorne novamente.

25 de julho de 2020
Avanço da Associação local
O tempo é curto. “ Que o Senhor, de dia e de noite, não dê
descanso aos que são agora descuidados na causa e obra de Deus!
O fim está próximo. Isto é o que Jesus quer que sempre
mantenhamos diante de nós - a brevidade do tempo ”. Essas
palavras solenes foram proferidas por Ellen G. White em uma
carta escrita em 1886 (Carta 97, 1886).
Ela definitivamente acreditava que a urgência era necessária
quando o povo de Deus era convidado a participar da difusão do
Evangelho.
Assim como hoje, as pessoas de seu tempo estavam preocupadas
com tarefas mundanas e com "ganhar a vida". Não há nada de
errado em ganhar a vida. No entanto, as Escrituras nos advertem
que as prioridades precisam ser mantidas em sua perspectiva
correta. O apóstolo Mateus é muito franco quando traça um
paralelo entre o tempo de Noé e o tempo do fim (Mateus 24:38).
A Bíblia descreve a última geração como sucumbindo aos
cuidados mundanos, e Deus se tornando uma prioridade menor.
Isso é realmente o que queremos? Só 80 anos neste planeta?
Jesus prometeu uma eternidade com Deus. Por que seríamos
descuidados e trocaríamos o infinito por uma vida temporária? A
oferta de hoje é para a nossa associação. Permanecendo fiéis e
dando generosamente, habilitamos nosso campo local a alcançar
pessoas que ainda não conhecem a Jesus. O tempo é curto.

1º de agosto de 2020
Orçamento da igreja local
Um soro salva-vidas. Em 1925, uma grande epidemia de difteria
estava prestes a varrer Nome, uma cidade no Alasca. O ambiente
hostil e excessivamente frio do Alasca impedia o transporte de um
soro salva-vidas que evitaria a propagação da epidemia. Estava
tão frio que o motor da única aeronave que poderia entregar o
medicamento não ligou.
Cães com trenós foram empregados para transportar a
medicação. Foi uma jornada árdua com visibilidade limitada,
ventos fortes e temperaturas negativas de menos 31 graus
Celsius. Balto, um husky siberiano, confiava unicamente em seus
sentidos para manter Gunnar Kaasen no caminho certo e levá-lo
até Nome. Sua entrega evitou a epidemia.
Deus também evitou uma grande catástrofe enviando Seu único
Filho, Jesus Cristo, para entregar na cruz um salvífico sacrifício.
Jesus suportou o ridículo, a zombaria, o abuso e a violência para a
salvação da humanidade. Isaías 53 nos diz que Jesus foi conduzido
como um cordeiro a um matadouro e não objetou. Foi sua
escolha terminar a viagem e fornecer uma opção de salvamento.
A igreja local é um corpo de cristãos que alcança regularmente
pessoas que não conhecem a Jesus Cristo. Nosso dízimo e ofertas
são uma parte intrincada neste alcance. Sejamos fiéis em devolver
o que é de Deus.

8 de agosto de 2020
Universidades: Oakwood, Andrews, Loma Linda
Encontre o seu lugar - fé, amigos, futuro. Atendendo a mais de
9.500 estudantes, as universidades Andrews, Loma Linda e
Oakwood são especialmente encarregadas de preparar os futuros
líderes da igreja para os campos missionários de saúde e pastoral.
Você pode ajudar de maneira tangível uma estudante como
Vanessa, que escolheu frequentar a Universidade de Loma Linda
por causa de sua abordagem holística à saúde. Para ela, a saúde ia
além da cura física. Incluía a saúde social, emocional, intelectual,
ambiental e espiritual de seus pacientes.
Ou você pode ajudar um estudante como Christian, que foi criado
católico romano no Equador e decidiu deixar uma carreira em
tecnologia para se tornar pastor e frequentar o Seminário na
Universidade Andrews. Seus amigos, familiares, patrocinadores e
mentores da Universidade Andrews o ajudaram a “reacender a
faísca que desencadeia um compromisso em direção a uma
verdadeira revolução de pensamento e ação”. E agora ele quer
“de todo coração mudar este mundo com Cristo e por Cristo!”
Por favor, faça a diferença na vida de estudantes como Vanessa e
Christian, doando generosamente hoje. Sua ajuda será
grandemente multiplicada e auxiliará futuros líderes de igrejas e
comunidades.
—Marc A. Grundy é Diretor de Marketing da Associação de
Faculdades e Universidades Adventistas.

15 de agosto de 2020
Orçamento da igreja local
É realmente demais? Após seu batismo, Luzia fez um plano para
devolver sua oferta como uma porcentagem de sua renda. Ela não
queria “esquecer” de ser grata a Deus. Enquanto morava no
Brasil, Luzia conseguiu um emprego bem remunerado, e
preencher cheques para os dízimos e ofertas tornou-se doloroso.
Ela sempre entendeu que os dízimos não nos pertencem e que os
devolvemos a Deus. Mas ela não tinha mais certeza sobre as
ofertas.
Luzia orou e finalmente entendeu que as ofertas são uma maneira
de mostrar a Deus nossa gratidão pelas bênçãos recebidas, e a
única maneira de reduzir a quantidade era se Deus reduzisse suas
bênçãos. Olhando para trás, ela pode ver que depois de devolver
o dízimo e dar suas ofertas, ela sempre teve o suficiente para
pagar as suas contas, comprar tudo o que precisava e até mesmo
fazer viagens ao redor do mundo.
Ela diz que a melhor coisa aconteceu quando ela e o marido se
mudaram para os Estados Unidos. Eles venderam o seu
condomínio no Brasil e com esse dinheiro compraram em espécie
uma casa nos Estados Unidos. Diariamente ela agradece a Deus
por essa bênção e milagre, porque, pelos seus cálculos, nunca
deveria ter sido possível.
Deus não precisa do nosso dinheiro. Ele só quer que aprendamos
a confiar nEle e em Seus planos para nossa vida. Luzia incentiva
você a experimentar e ver a generosidade de Deus!
—Luzia Raleigh é anciã na Igreja Adventista do Sétimo Dia de
Roanoke, Virgínia.

22 de agosto de 2020
Avanço da Associação local
Comece ajudando a seus vizinhos. “Devemos sentir ser nosso
especial dever trabalhar pelos que se encontram em nossa
vizinhança. Pensai como podereis melhor ir em socorro dos que
não têm nenhum interesse nas coisas religiosas. Ao visitardes
vossos amigos e vizinhos, mostrai interesse em seu bem-estar
espiritual, da mesma maneira no que respeita ao temporal. Falailhes de Cristo como um Salvador que perdoa o pecado. Convidai
os vizinhos para vossa casa, e lede-lhes partes da preciosa Bíblia, e
de livros que lhes explicam as verdades. Estude como você pode
ajudar melhor aqueles que não se interessam por coisas
religiosas.”
Esse maravilhoso conselho pode ser encontrado no livro Ciência
do Bom Viver , página 152, escrito por Ellen G. White. Duas
palavras se destacam como muito importantes. O primeiro é
“estudar” como você pode ajudar melhor. Tal palavra denota
interesse premeditado por aqueles em nossa esfera imediata de
influência. A segunda palavra é “convidar”. Essa palavra nos tira
da nossa zona de conforto. Isso nos lembra que construir
relacionamentos com pessoas que talvez não conheçam a Cristo
requer tempo, paciência e, acima de tudo, proximidade.
Quando convidamos um vizinho para a nossa casa, nosso espaço
mais íntimo, inspiramos confiança e abertura. Com frequência,
esses comportamentos reduzem as barreiras e, com o tempo,
oferecem oportunidades para conversas sobre Cristo. Quando
possível, procuremos oportunidades para introduzir pessoas a
Cristo.

29 de agosto de 2020
Orçamento da igreja local
Podemos fazer a diferença? Com menos de 40 pessoas presentes,
as igrejas Adventistas do Sétimo Dia de Roundup e Lewistown na
área rural do estado de Montana fizeram uma pergunta muito
importante: “Como podemos impactar nossas comunidades locais
com essas congregações tão pequenas?” Seu eleitorado “grisalho”
sentia-se inadequado devido à mobilidade , saúde e idade. Muitos
argumentaram que a tecnologia moderna era “superior à nossa
mente ”. Nós oramos então… Deus tinha senso de humor!
Em 2014, um homem chamado Richard ligou perguntando: “
Pastor, você gostaria de ter uma estação de rádio? Eu pagarei
pela maioria das despesas e o ajudarei a configurá-la. Por favor,
diga-me, pastor, quantas estações de rádio você gostaria de ter?”
Richard não ouviu os argumentos do pastor, e o resto é história!
Em 2014, três estações de rádio FM foram fundadas nas
comunidades de Lewistown, Roundup e Billings, estado de
Montana. Nas duas primeiras igrejas, os membros operam essas
estações: produzindo conteúdo semanal para toda a cidade,
programando computadores, instalando microfones, transmitindo
em mídias sociais.
Quer estejamos operando em estações de rádio ou apoiando o
orçamento da igreja local, juntos podemos fazer a diferença!

5 de setembro de 2020
Orçamento da igreja local
Dívida. Em 2018, os americanos deviam coletivamente cerca de
quatro trilhões de dólares em dívida do consumidor. Uma grande
parte dessa dívida era de cartões de crédito. O pagamento de
juros sobre tal serviço de dívida ficou em astronômicos US $ 104
bilhões.
Alguém poderia perguntar, por que estamos pedindo tanto
emprestado? Em 2014, uma pesquisa Gallup World encomendou
um estudo para adultos em mais de 140 países sobre questões
básicas relacionadas a “conceitos financeiros, taxas de juros,
capitalização, inflação e diversificação de riscos”. Apenas um em
cada três adultos conseguiu dar uma resposta correta .
Coletivamente, estamos nos tornando uma sociedade
financeiramente analfabeta.
Em contraste, a Bíblia nos dá um conselho muito forte quando se
trata de dívida: não a possua. "Quem toma emprestado é escravo
de quem empresta", o livro de Provérbios (22: 7) nos adverte.
Emprestar nos rouba a liberdade de patrocinar causas que são
importantes para Deus.
Nossa oferta hoje é para o orçamento da igreja local. Somos
capazes de permanecermos fiéis em nossas ofertas ou temos que
nos inquietar e preocupar por não conseguirmos cumprir todas as
nossas obrigações devido ao endividamento excessivo?
Informações recuperadas de:
https://www.lexingtonlaw.com/blog/news/investmentliteracysurvey.html

12 de setembro de 2020
Orçamento da igreja local
Comece onde você está. A fascinante história de Chris Gardner é
retratada no filme The Pursuit of Happyness. Como pai solteiro
com um menino a reboque, o personagem de Gardner,
interpretado por Will Smith, teve muita dificuldade . Ele lutou
para encontrar moradia adequada, já que ele fazia biscates e o
transporte era precário. A história é emocional, crua e às vezes
desconfortável. No final, a busca exasperada por felicidade de
Gardner foi bem-sucedida.
Na vida real, Chris Gardner torna-se muito próspero. Em seu
best-seller nº 1 do New York Times, Start Where You Are (Comece
Onde Você Está) , ele descreve um roteiro que convida que seu
sucesso seja replicado. Um dos pontos mais importantes e que
chama a atenção do leitor é que, para qualquer pessoa ter
sucesso, ela precisa começar por onde ela está .
“Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados,
e eu darei descanso a vocês” (Mateus 11:28). Em todo o mundo,
uma humanidade cansada está procurando desesperadamente
por um substituto que tire seus fardos e lhe dê paz. No entanto,
Deus nos lembra que podemos chegar a Ele como somos.
Hoje, ao você doar ao orçamento de nossa igreja, lembre-se de
que nossa presença nessa comunidade nos permite alcançar as
pessoas onde elas estão.

19 de setembro de 2020
Orçamento da igreja local
Instrua a criança. Os pais muitas vezes se sentem culpados por
não fazerem o suficiente por seus filhos. De fato, às vezes, alguns
de nós, pais, exageramos e satisfazemos nossos filhos. Os desejos
são satisfeitos, brinquedos se acumulam no quarto de hóspedes,
eletrônicos de alto preço são comprados. Logo depois que alguns
desses artigos são adquiridos, o interesse neles diminui e eles são
relegados à obscuridade. Esta história lhe soa familiar?
A Bíblia nos ensina que devemos “ instrua a criança segundo os
objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos
não se desviará deles” (Provérbios 22: 6). É melhor ensinarmos as
crianças sobre os dízimos e ofertas em seus primeiros anos. Elas
podem ser ensinadas a contar o dízimo do dinheiro que
ganharam. Elas também podem participar de doações para causas
dignas.
A chave neste treinamento é a seleção de tempo, atitude e
benevolência adequados. A criança não deve se sentir obrigada.
Se adequadamente explicada, a maioria das crianças deseja
participar de um projeto que ajuda outras pessoas.
Recentemente, um pastor descobriu com alegria que um menino
estava retornando seu dízimo fielmente porque “era isso que
Deus desejava”. Ensinemos nossos filhos a serem fiéis em seus
ganhos e a retornarem a Deus o que é Seu por direito. Este
treinamento irá colher dividendos extraordinários no futuro.

26 de setembro de 2020
Avanço da Associação local
Vivendo com US $ 2 por dia. Kathryn J. Edin, uma conceituada
professora de sociologia da Universidade Johns Hopkins, e H. Luke
Shaefer, professor associado da Escola de Serviço Social da
Universidade de Michigan, co-escreveram o hipnotizante livro
$2.00 a Day: Living on Almost Nothing in America ( 2,00 por Dia:
Vivendo com Quase Nada na América). O livro narra a jornada de
quase 1,5 milhões de lares na América em extrema pobreza.
Quase 3 milhões de crianças fazem parte deste grupo
demográfico.
Imagine medidas extremas, como vender seu plasma por US $ 30
para alimentar uma família de quatro pessoas. Essas são
circunstâncias inconcebíveis em que a empatia e a ajuda cristãs
podem significar esperança e uma vida melhor.
Em In Toxic Inequality ( Em Desigualdade Tóxica), Thomas M.
Shapiro observa que mais e mais americanos, especialmente pais
com filhos pequenos, são deixados para trás no ciclo econômico.
Essas realidades estatísticas podem ser oportunidades para que a
nossa Igreja Adventista do Sétimo Dia forneça um serviço que
salve a vida de pessoas mais vulneráveis em nossa sociedade.
Muitas associações fazem exatamente isso. Elas operam centros
de desenvolvimento de aprendizagem e escolas para as
comunidades locais. Outros ajudam refugiados que vêm ao nosso
país para uma vida melhor. Seja qual for a necessidade, somos
chamados a ajudar. Obrigado por ser generoso. Obrigado por ter
empatia com aqueles que lutam e por quem nosso Senhor Jesus
Cristo morreu na cruz.

3 de outubro de 2020
Avanço da Associação local
Infidelidade financeira. Este é um termo que descreve uma
miríade de ações, atividades e atitudes sobre o dinheiro
escondido de um parceiro em particular. A Dra. Bonnie Eaker Weil
observa em seu livro Financial Infidelity (Infidelidade Financeira)
que tal fenômeno é o destruidor número um dos
relacionamentos. Muitos casais se sentem traídos pelas ações do
parceiro ofensor, feitas em segredo.
A surpreendente revelação na leitura do livro é que muitas
pessoas não se vêem financeiramente infiéis com seus parceiros.
A mesma atitude penetrante está presente no contexto cristão.
Em um artigo anterior, notamos que um terço dos adventistas do
sétimo dia ativos não retornam um dízimo fiel. Uma das principais
causas de tal infidelidade deveu-se ao simples esquecimento.
Na Bíblia, o Senhor nos diz que o não devolvermos o dízimo e as
ofertas é semelhante a roubarmos a Deus (Malaquias 3: 8). Uma
declaração tão forte pode ser desagradável. Não obstante, as
Escrituras enfatizam muito que alguns de nós são financeiramente
infiéis a Deus. Essa infidelidade financeira pode ter raízes mais
profundas do que um simples caso de esquecimento. Ser fiel
financeiramente ao nosso Senhor é um preditor do nosso
relacionamento de longo prazo com Ele. Vamos permanecer fiéis
a Ele.

10 de outubro de 2020
Voz da Profecia / Voz da Esperança
“Equipando o Mundo para a Vinda de Cristo”. A Voz da Profecia
existe para proclamar o evangelho eterno de Cristo levando as
pessoas a aceitarem a Jesus como seu Salvador pessoal e
alimentando-as em preparação para o Seu breve retorno. Líder
em radiodifusão religiosa, a Voz da Profecia concentra-se no
amor de Deus e anuncia o breve retorno de Cristo, fornecendo
esperança a pessoas quebrantadas e orientando-as em sua vida
diária.
Nos Estados Unidos , A Voz da Profecia foi fundada em 1929 por
H.M.S. Richards e o ministério continua hoje sob a liderança do
orador / Diretor Shawn Boonstra e da oradora associada Jean
Boonstra. Em 1942, La Voz de la Esperanza começou a transmitir
levando o evangelho ao mundo de língua espanhola.
A Voz da Profecia pode ser ouvida em quase três dúzias de
idiomas, e as lições da Bíblia estão disponíveis em mais de 70
idiomas. As Escolas Bíblicas foram estabelecidas em mais de
2.000 igrejas na América do Norte, com centenas mais ao redor
do mundo. La Voz de la Esperanza também tem uma escola
bíblica com quatro coleções de lições. À medida que a Voz da
Profecia e a Voz da Esperança se voltam para o futuro, elas
continuarão a se concentrar em compartilhar o amor de Cristo
com um mundo ferido. Vamos apoiar este ministério centrado em
Cristo com nossos recursos neste sábado.

17 de outubro de 2020
Orçamento da igreja local
A regra de ouro. Lucas 6:31 nos apresenta o padrão-ouro do
comportamento em relação aos outros. Afirma que, o que você
quer das pessoas, você deve fazer o mesmo por elas primeiro.
Este é um conselho muito bom. No entanto, Mateus faz a
pergunta comovente: “Se vocês amarem aqueles que os amam,
que recompensa vocês receberão?” (Mateus 5:46). Em outras
palavras, se oferecemos apenas um amor transacional e
desejamos algo em troca, esse amor não tem sentido.
Em muitos casos nos Evangelhos, Jesus ensina Seus seguidores a
amarem, darem e ajudarem incondicionalmente. Como uma
instituição adventista do sétimo dia, sem fins lucrativos, somos
chamados a procurarmos oportunidades de serviço para nossas
comunidades locais. Certo membro de uma igreja contou ao seu
pastor a história de uma igreja adventista que tornou-se tão vital
para a vida da comunidade que, se fosse para ser realocada sem
um aviso, a comunidade local sofreria muito.
Será que nos tornamos extensões indispensáveis em nossas
comunidades locais? Estamos servindo-as incondicionalmente,
sem quaisquer segundas intenções? A regra de ouro afirma que
devemos amar como somos amados. Jesus vai um passo além
quando nos pede para amarmos incondicionalmente.

24 de outubro de 2020
Avanço da Associação local
Investindo em nosso futuro. Desmond Doss era um
despretensioso médico do exército, muitas vezes ridicularizado
por sua postura em abordagens não violentas ao serviço militar.
Seus colegas do exército sempre lançavam botas quando ele se
ajoelhava para orar. Ele foi chamado de covarde e outros nomes
por sua postura firme como objetor de consciência nãocombatente. No entanto, em 1945, na Batalha de Okinawa,
Desmond Doss salvou a vida de 75 homens. Ele enfrentou o fogo
inimigo, franco-atiradores e um terreno inóspito para salvar vidas.
Por tamanha bravura e coragem, ele recebeu algumas das mais
altas honras militares. O Presidente Harry S. Truman premiou
Doss com a Medalha de Honra em 12 de outubro de 1945.
Esse serviço teve um preço. Doss foi ferido e evacuado da batalha.
Dezessete pedaços de estilhaços marcavam presença depois de
suas valentes missões de resgate. Nos cinco anos e meio
seguintes, Doss passou por tratamentos médicos que culminaram
com a perda da audição.
Uma história de vida tão incrível nos lembra que o serviço tem um
preço. O próprio Jesus Cristo ofereceu a Sua vida pela salvação da
humanidade. Que lindo exemplo a seguirmos e que legado para
lembrarmos! Vamos dar generosamente para o Avanço da nossa
Associação, apoiando os programas e iniciativas que são muito
apreciados em nossas comunidades locais.

31 de outubro de 2020
União designada
Dinheiro para o almoço. No regime comunista da Romênia, uma
professora sentiu-se chamada por Deus para ensinar em uma
escola governamental. O colégio só para meninos não era um
piquenique para ela. Ela muitas vezes tentou falar com os alunos
sobre Jesus, mas não teve sucesso. A professora decidiu orar por
um local no qual Deus a usaria para ser uma testemunha.
Ela notou que os almoços escolares fornecidos aos estudantes
não eram muito bons. Essa observação a impressionou a
economizar um pouco de dinheiro todo mês e colocá-lo em um
frasco especial. Quando ela ouvia falar de um estudante faminto,
o frasco era esvaziado, comida era comprada e o aluno era
alimentado.
Logo, surgiram notícias no corpo estudantil sobre a professora e
suas provisões para o almoço. A professora alugou uma pequena
casa ao lado do prédio escolar. Os alunos costumavam ir até sua
casa pedir comida durante o recreio. Essa ideia de alimentar os
alunos famintos tornou-se um ministério para ela com grande
sucesso. Três dos alunos começaram a ouvir suas histórias sobre
Jesus. Eles começaram a ler a Bíblia e a se envolver em estudos
bíblicos. Dois foram batizados.
Em que ministério Deus está chamando você para participar e
testemunhar? Você tem talento e desejo de ser usado por Deus?
Deus pode usar você e seus talentos para testemunhar aos
outros.

7 de novembro de 2020
Orçamento da igreja local
A nossa fidelidade a Deus está em primeiro lugar? Ellen G. White
observou o seguinte: “ Não Lhe devemos consagrar o que resta de
nossas rendas, depois que todas as nossas necessidades reais ou
imaginárias tenham sido satisfeitas; mas antes de qualquer parte
ser gasta devemos por de parte aquilo que Deus especificou como
Seu. Muitas pessoas atendem a todas as exigências e dívidas
inferiores e deixam à Deus apenas as últimas respigas, se as
houver. Não havendo, Sua causa deve esperar até uma ocasião
mais conveniente ”(R & H., 16 de maio de 1882).
Quando somos infiéis com nossos dízimos e ofertas, enviamos
uma mensagem. Enviamos uma mensagem quando escolhemos
colocar Deus e a difusão do Evangelho como prioridade
secundária ou terciária. Nós enviamos uma mensagem que Sua
causa deve esperar.
O plano de salvação foi ativado e Jesus ofereceu-Se para morrer
pela humanidade na cruz. Mas e se Ele tivesse dito: “Eu realmente
não sei disso”. Ou, “Por que não esperamos um pouco e vemos
como tudo isso vai acontecer?” Você poderia imaginar se Jesus
tivesse escolhido relegar a humanidade e sua salvação como não
importante?
Deus colocou a salvação da humanidade como uma prioridade em
Sua vida a partir da “fundação do mundo”, de acordo com Efésios
1: 4. Vamos permanecer fiéis e colocar Deus em primeiro lugar,
retornando Seus dízimos e ofertas.

14 de novembro de 2020
Sacrifício Anual pela Missão Global
Vamos nos sacrificar. Prem recebeu treinamento médico e, em
seguida, escolheu morar com um pequeno estipêndio em uma
remota cidade da Índia como pioneira da Missão Global. Antes de
Prem chegar, não havia adventistas na região. O hospital mais
próximo fica a várias horas de distância, então a pioneira Prem
usa os talentos que Deus lhe deu para servir aos doentes da
cidade. Ela transformou sua sala de estar em uma clínica onde ela
carinhosamente ensina os moradores locais a adotarem um estilo
de vida holístico e tratarem suas doenças. Então ela ora para que
o Médico Celestial os cure e abençoe.
Através das palavras e ações compassivas de Prem, muitos de
seus antigos pacientes agora vão cada sábado à igreja local.
Os pioneiros da Missão Global sacrificam muito para levarem
Jesus às cidades, vilas e aldeias não alcançadas ao redor do
mundo e para colocarem em prática o Seu método de
evangelismo. A questão é : o que você está disposto a sacrificar
para ajudar a apoiá-los?
A Oferta Anual de Sacrifício de 14 de novembro é um ótimo
momento para fazer um presente especial para apoiar o trabalho
dos pioneiros da Missão Global. Se você quiser ajudar a
compartilhar Jesus com pessoas não alcançadas, escreva “Oferta
Anual de Sacrifício” no envelope do seu dízimo.

21 de novembro de 2020
Orçamento da igreja local
Vamos dar as razões certas. Em 1939, o presidente dos EUA,
Franklin D. Roosevelt, a pedido do comércio varejista, decidiu
mudar o Dia de Ação de Graças americano de sua tradicional data
para uma semana antes. A comunidade de varejo estava
preocupada que a curta temporada de compras teria um efeito
negativo sobre a economia ainda frágil, e o presidente estava
tentando ajudar a estimulá-la. Vários estados comemoraram o Dia
de Ação de Graças original. Cerca de metade dos estados
decidiram manter a nova versão anterior do feriado.
Rompimento, confusão e acrimônia levaram o Congresso a
aprovar uma lei que consolidou o Dia de Ação de Graças em sua
quarta quinta-feira de novembro.
No espírito do Dia de Ação de Graças, vamos contar todas as
bênçãos que recebemos de Deus neste ano. E quando nos
sentarmos e planejarmos nossas doações sistemáticas à nossa
igreja, vamos lembrar-nos de darmos pelas razões certas. Vamos
dar com um coração agradecido. As escrituras nos dizem que
Deus “ama a quem dá com alegria” (2 Coríntios 9: 7).
Hoje nossa oferta vai para o orçamento de nossa igreja. Quando
damos pelas razões certas, alegremente, com um coração cheio
de amor, Deus nos abençoa abundantemente.

28 de novembro de 2020
Avanço da Associação local
Quando paramos e servimos, outros vão para o acampamento.
Ed Horan, de Lewistown, Montana, estava indo às pressas visitar
uma pessoa doente. Quando ele estava prestes a entrar na casa,
um jovem adolescente, com um semblante triste, caminhava na
calçada em sua direção. Ed sentiu-se impressionado em parar e
perguntar ao adolescente o que estava acontecendo.
Eles conversaram por um minuto, e Ed percebeu que o
adolescente era cego. Anthony perdera a visão em um infeliz
acidente de trenó e sua vida mudara drasticamente. Ele era
totalmente cego.
Ed conversou com o rapaz e informou-o de que haveria um
acampamento de verão para jovens com deficiências. Este
acampamento seria patrocinado por doações privadas e pela
associação local. Dentro de três dias, Anthony estava curtindo o
acampamento de verão com outros jovens.
Este milagre aconteceu porque uma pessoa ouviu aquela voz
ininterrupta do Espírito Santo. Ele parou, ele se importou, e ele
conversou com um estranho.
Nós nos importamos? Nós paramos? Perguntamos a outras
pessoas sobre seus dias ou semanas? Pode ser intimidante às
vezes. No entanto, devemos lembrar que todos nós carregamos
fardos. A maioria de nós tem problemas. E todos nós podemos
nos tornar oportunidades de serviço. Vamos pedir a Deus por
essas oportunidades de servir. Quando servimos, melhoramos a
vida de outras pessoas.

5 de dezembro de 2020
Orçamento da igreja local
Consumismo ou Serviço. Para alguns de nós, o mês de dezembro
é acompanhado pela ansiedade das compras de fim de ano. A
temporada de férias implica em gastar-se e manter-se os
“padrões” que são auto-impostos ou copiados dos prováveis
Joneses. Em novembro de 2018, o American Research Group, Inc.,
observou que o americano médio gastaria US $ 992 em presentes
de Natal. Esse número foi superior ao do ano anterior (US $ 983
em 2017). Compras de um único item estão se tornando maiores
e mais caras.
Mas algo está mudando. Os consumidores estão ficando fatigados
com tantos gastos, gastos e mais gastos. Movimentos estão
surgindo em torno da ideia de consumir menos e viver mais
acessível. Nossa sociedade está mudando as prioridades, desde
viver em pequenas casas até parar de presentear. Mais e mais as
pessoas estão valorizando as experiências, a família e as
oportunidades para servir em vez de comprar objetos com um
valor arbitrariamente inflado.
A Bíblia nos lembra que “onde estiver o seu tesouro, aí também
estará o seu coração” (Mateus 6:21). Antes do início da
temporada de férias, vamos nos concentrar em pessoas,
necessidades e oportunidades de servir. Vamos procurar os
necessitados em nossas comunidades locais e valorizar as
oportunidades que Deus coloca em nosso caminho. Temos uma
escolha: podemos continuar a ser consumidores, ou podemos ser
fornecedores de serviços vitais para aqueles vulneráveis e
necessitados.

12 de dezembro de 2020
Serviços Comunitários Adventistas
Você conhece as pessoas mais maravilhosas. Jason Morgan e sua
esposa se aposentaram da Força Aérea após 27 anos de serviço.
Jason serviu como guarda-costas para generais de quatro estrelas
e também esteve envolvido em outras delicadas tarefas militares
em todo o mundo. Eles mudaram-se recentemente para o
mesmo bairro que Patty Marsh, diretora dos Serviços
Comunitários Adventistas da Associação Upper Columbia.
Patty e seu marido, Larry, os conheceram durante sua caminhada
quando o casal estava se mudando. Em algum momento da
conversa, Jason mencionou que gostava de tricotar bonés de
inverno. Patty teve uma ideia maravilhosa de utilizar as suas
habilidades criativas para tricotar bonés de inverno para as
crianças da STEAM Ahead e da Spokane Better Living Center Food
Pantry em Washington.
Jason ficou muito grato por esta oportunidade e agradeceu a
Patty por providenciar-lhe lugares onde ele iria compartilhar suas
habilidades manuais . Patty declarou: "Você conhece as pessoas
mais maravilhosas ao dar o seu melhor para abençoar outras
pessoas."
Ao apoiar a SCA, você pode causar um impacto duradouro em sua
comunidade, seja oferecendo seu tempo ou doando bens e
contribuições financeiras. —Wynelle Stevens é diretora assistente
dos Serviços Comunitários Adventistas.

19 de dezembro de 2020
Orçamento da igreja local
Acessório para um milagre. Em 22 de dezembro, Lauren ouviu
que seu pai precisava de uma cirurgia cardíaca de emergência. Ele
morava na Europa, mas Lauren estava nos Estados Unidos. Voar
para a Europa em curto prazo era proibitivamente caro. Um
passaporte vencido também era uma preocupação. Seu desejo
era levar sua pequena filha, Sabine, nessa viagem. Os bilhetes
menos caros eram de US $ 1.200. Ela precisava de dois.
Lauren orou. No sábado, Lauren e sua família continuavam a orar.
Os membros da igreja formaram um círculo de oração. E os
milagres foram acontecendo. Primeiro, o passaporte foi renovado
em apenas alguns dias. Em segundo lugar, uma irmã da igreja
local sentiu-se impressionada em enviar um cheque de US $ 1.000
para Lauren. (Foi enviado pelo correio antes do sábado em que a
família orou por um milagre.) Em terceiro lugar, Lauren descobriu
que tinha pontos de recompensa suficientes para comprar uma
passagem. Em quarto lugar, a companhia de aviação Delta foi
informada da história por trás da curta viagem e fez um desconto
na segunda passagem, cobrando apenas o valor de US $ 731.
Com lágrimas nos olhos Lauren relatou a história desses milagres
para seu pai. Ele também foi tocado pela bondade de Deus. No
sábado seguinte, ele fez as pazes com Deus e participou dos
serviços na igreja.
Este milagre foi possível porque as pessoas comuns decidiram
servir aos outros. Quando damos ao orçamento da igreja local,
também nos tornamos acessórios para os milagres.

26 de dezembro de 2020
Avanço da Associação local
A vida é curta - defina suas prioridades. Um pastor tinha uma
grande placa retangular branca em seu escritório. Uma linha do
tempo, começando com a data de nascimento e a suposta data de
morte (com base nas estatísticas atuariais da Previdência Social),
foi desenhada no topo do quadro. O pastor tinha 42 anos. Ele
presumiu, com base no histórico de saúde de sua família, que sua
morte iminente ocorreria por volta dos seus 75 anos de vida.
Estatisticamente falando, ele só tinha 32 anos de vida. Ele
também assumiu que os últimos 10 anos de sua vida estariam
repletos de questões médicas e, assim, a qualidade de sua vida
seria diminuída. Em suma, ele só tinha 22 anos de vida em se
tratando de qualidade.
Se outras variáveis, como acidentes, derrames e ataques
cardíacos, não ocorressem, este pastor poderia ter 22 anos de
oportunidades para ter uma vida significativa para si, para sua
família e para a comunidade local em que vive. (Claro que Deus
determina quando morremos.)
Ele premeditou muito sobre sua vida restante. Podemos dizer o
mesmo sobre a nossa? Já pensamos em como vamos viver o
tempo restante de nossas vidas? Quais são as nossas prioridades?
Onde gastamos a maior parte do nosso tempo, recursos e
energias? Deus faz parte disso tudo? Este ano, o ano de 2020 está
terminando.
Vamos dar liberalmente. Se Deus é o aspecto mais importante de
nossas vidas, vamos dar generosamente.

