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Ofertar, um ato
de adoração

o estudo anterior, aprendemos que o dízimo pertence a Deus. Ele o requer, e devolvê-lo nada
mais é que dever de todos nós. Mas, precisamos ir além do dever, em nosso aprendizado de
altruísmo e na busca da semelhança com Aquele que Se deu voluntariamente para nossa

salvação. O cristão deve ser generoso e agradecido, diante das bênçãos que recebe das mãos de Deus.
Ofertar é um dos modos mais expressivos desses sentimentos. E a Bíblia nos ensina a ofertar, também
como ato de adoração.

Que reconhecimento a pessoa demonstra ao ofertar a Deus? Deuteronômio 16:16; 1 Crônicas
29:13, 14

Reconhece que tudo vem de e das Suas mãos To .TI (Deus) DAMOS

Ofertar representa nossa dependência de Deus e, acima de tudo, nossa fidelidade às orientações dEle.
A pessoa também reconhece que os bens não são mais importantes que a vida e que poder de
consumo deve ser subjugado ao poder de Deus.

Em que nível de importância a Bíblia coloca dízimos e ofertas, como elementos de adoração?
Malaquias 3: 8

NO MESMO NÍVEL DE IMPORTÂNCIA.

Dízimos e ofertas têm sentidos diferentes, mas são complementares e estão em pé de igualdade como
atos de adoração. O dízimo deve ser compreendido como uma obrigação espiritual recomendada para
adoração, e oferta deve ser entendida como uma atitude abnegada voluntária também recomendada
para adoração.

Quais são os critérios que a Bíblia apresenta para a separação das ofertas, em nossa adoração?
(marque V ou F)

( ) Deuteronômio 16:17 – a oferta deve ser individual e voluntária.V
( ) 1 Coríntios 16:2; 2 Coríntios 9:5 – a oferta deve ser planejada.V
( ) 1 Coríntios 16:2 – a oferta deve ser regular e sistemática.V
( ) Deuteronômio 16:17; 1 Coríntios 16:2 – a oferta deve ser proporcional às bênçãos recebidaV s.

Como critério para adoração, as ofertas devem ser individuais e voluntárias em sua essência. A oferta
deve ser, acima de tudo, a demonstração voluntária de nosso amor pelas coisas de Deus e pelos
semelhantes.
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Como devem ser usadas as ofertas e como a Igreja Adventista do Sétimo Dia as distribui?
Êxodo 36:3

DEVEM SER USADAS PARA O SERVIÇO DO SANTUÁRIO (Igreja).

A Igreja Adventista destina as ofertas para a construção e manutenção de templos, bem como apoio à
pregação do evangelho em regiões consideradas como campos missionários. A administração das
ofertas na Igreja Adventista é feita por pessoas que possuem o dom da administração financeira. O
cuidado que a Igreja tem em ser justa na distribuição é singular. A transparência do programa de
assistência social de cada associação adventista pode ser consultada a qualquer momento.

Antes de adorar a Deus com a devolução fiel e sistemática dos dízimos e ofertas, o que
devemos entregar-Lhe? 2 Coríntios 8:5

Os cristãos macedônios, em primeiro lugar ao Senhor. Por isso,ENTREGARAM-SE A SI MESMOS
ofertavam com alegria e generosidade, resultando em superabundância na fé e na palavra (2Co 8:2,7).

A doação de si mesmo é o que Deus mais deseja. Devemos lembrar que dinheiro não salva. Por isso, o
nosso Pai estabeleceu orientações financeiras.

Define a Bíblia o percentual de nossas ofertas a Deus? Deuteronômio 16:17

“Cada um oferecerá; ”.NA PROPORÇÃO EM QUE POSSA DAR BÊNÇÃO; segundo a

Cada pessoa deve planejar de acordo com esse critério e estabelecer um percentual de suas rendas
como oferta. A diferença, em relação ao dízimo, é que esse percentual é voluntário e produto do nosso
amor por Deus.

Qual deve ser a motivação para ofertarmos? (marque V ou F)1 Coríntios 13:1-3; João 3:16

( ) Enriquecer a Deus. ( ) Ser reconhecido como generoso. ( ) Amor a Deus e a Sua causa.F F V

O amor no sentido mais sublime, se apóia em princípios, não em emoções. O amor a Deus é
demonstrado na conformação com Sua vontade e o amor ao próximo por meio do serviço.

Recapitulação: Ofertas são a expressão do coração agradecido e generoso. O crente pode decidir
quanto a elas, obedecendo aos critérios bíblicos, segundo os quais a oferta deve ser: a) ,PLANEJADA
b) , c)REGULAR E SISTEMÁTICA INDIVIDUAL E VOLUNTÁRIA PROPORCIONAL ÀS, d) e
BÊNÇÃOS. Antes e acima da entrega material, conforme o exemplo dos macedônios, está a entrega
do próprio ao Senhor. Nenhuma outra motivação, a não ser o , deve nos levar aCORAÇÃO AMOR
ofertar.

Como dizimar e ofertar na Igreja Adventista do Sétimo Dia: O doador preenche um formulário com o
valor do dízimo e da oferta e entrega na igreja. O tesoureiro devolve para o doador o recibo
correspondente e envia 100% dos dízimos e 40% das ofertas para a Associação que os administra para
a pregação do evangelho. A igreja local fica com 60% das ofertas para seus projetos e manutenção.
Dos 40% enviados à Associação/Missão, 20% vão para as missões mundiais e 20% para o
evangelismo na Associação local. Solicite ao seu instrutor bíblico o envelope e formulário.
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Reflexão: Se tudo vem da mão de Deus, por que não devolver o que Lhe pertence?

Compromisso de fé:
(     ) Compreendo e aceito o ensino bíblico quanto a dizimar e ofertar.
(     ) Reconheço que tenho sido abençoado por Deus.
(     ) Estou decidido a manifestar minha gratidão a Ele, sendo liberal na doação de ofertas.
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