
esquecido o próprio eu. O amor de Cristo será a mola das 

ações. Os que se sentem constrangidos pelo amor de 

Deus não perguntam quão pouco deverão dar para 

satisfazer às exigências de Deus; não indagam qual a 

mais baixa norma, mas aspiram à perfeita conformidade 

com a vontade de seu Redentor. Com um sincero desejo 

renunciam a tudo, manifestando um interesse 

proporcional ao valor do objeto que buscam. Uma 

profissão de Cristo sem este profundo amor, é mero 

palavreado, formalidade vã, pesada e desagradável 

tarefa (C C., p.. 45).”

Reflexão final

“Se o dinheiro entrasse para a tesouraria de acordo com 

este plano divinamente recomendado, a DÉCIMA PARTE 

do que ganhamos e as OFERTAS LIBERAIS, haveria 

ABUNDÂNCIA para o AVANÇAMENTO DO TRABALHO DO 

SENHOR” (ATOS DOS APÓSTOLOS, p. 72).

“O terceiro anjo a voar pelo meio do céu, e ANUNCIANDO 

os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus, 

representa nossa obra... João o vê crescendo em 

resistência e poder até que a TERRA INTEIRA SEJA 

ILUMINADA POR SUA GLÓRIA. A carreira do povo que 

guarda os mandamentos de Deus é para a frente, 

sempre para a frente. A mensagem de verdade que 

levamos PRECISA IR A NAÇÕES, LÍNGUAS E POVOS. Ela irá 

em breve com grande voz, e a TERRA será iluminada com 

sua glória. Estamos nós preparados para este grande 

derramamento do Espírito de Deus? ( TS, v.2, p.169).”

OFERTA, PLANO DE DEUS
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“E andai em amor, como 

também Cristo vos amou, 

e se entregou a si mesmo 

por nós, em oferta e 

sacrifício a Deus, 

em cheiro suave 

(Efésios 5:2).” 

TEMA 8 - Sexta-feira



OFERTA, PLANO DE DEUS

8.1 É correto declarar que Cristo foi uma oferta e 

sacrifício a Deus em cheiro suave?

“E andai em amor, como também Cristo vos amou, e se 

entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a 

Deus, em cheiro suave (Efésios 5:2).” 

8.2 O que as ofertas representavam e até hoje 

representam?

“As ofertas apresentadas ao Senhor deviam ser sem 

mancha. Representavam a Cristo, de onde se conclui 

evidentemente que Jesus era isento de deformidade 

física. Era o 'cordeiro imaculado e sem contaminação' (O 

DESEJADO DE TODAS AS NAÇÕES, p. 50).”

8.3 Qual o alcance do sacrifício de Cristo como a 

grande oferta? 

“Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o 

seu Filho unigênito, para  que todo aquele que nele crê 

não pereça, mas tenha a vida eterna ( João 3:16).”

8.4 Será que Deus apoia quando optamos direcionar 

nossas ofertas para a igreja local? 

“Mas cumpre não perder de vista a ordem: 'Ide por todo 

o mundo'. SOMOS CHAMADOS A ERGUER OS OLHOS 

PARA AS TERRAS DISTANTES. Cristo derruba o muro 

divisório, os separadores preceitos de nacionalidade, 

ensinando amor por toda a família humana. Ergue os 

homens de estreito círculo que o EGOÍSMO lhes 

prescreve; APAGA TODAS AS FRONTEIRAS TERRITORIAIS 

e as artificiais distinções de classe. Não faz diferença 

entre vizinhos e estranhos, amigos e inimigos. ENSINA-

NOS A OLHAR A TODA ALMA NECESSITADA COMO 

NOSSO IRMÃO, E O MUNDO COMO NOSSO CAMPO (O 

DESEJADO DE TODAS NAÇÕES, p.823). 

“O dinheiro de Deus deve ser usado não apenas em 

nossa vizinhança imediata, mas NOS PAÍSES E ILHAS 

LONGÍNQUAS (7T, p. 215).”

“Centralizar tantas coisas NUM ÚNICO LUGAR É UM 

ERRO; FAVORECE O EGOÍSMO [...] Ao empreendermos 

tanto num só lugar, uma FORMA ERRADA de educação 

está sendo provida ao povo (TESTEMUNHOS PARA 

IGREJA, v.8, p.135).”

8.5 O que acontece quando direcionamos nossas 

ofertas para a igreja local? 

“Onde são feitas OFERTAS DIRECIONADAS fora do 

p lano  idea l ,  é  c r iada  uma DISPARIDADE E 

DESVANTAGEM para os outros Campos... Assim, os 

outros Campos com necessidades talvez maiores, mas 

sem oportunidade de torná-las conhecidas, FICARIAM 

PRIVADOS de sua parte equitativa dos fundos gerais 

que lhes foram SUBTRAÍDOS para suprir uma obra 

começada por OFERTAS DIRECIONADAS” (MANUAL DA 

IGREJA, p.142-143). 

8. 6 Após termos feito um voto de darmos certa 

importância a Deus, que direito temos sobre está 

porção consagrada ao senhor?

“[...] Quando o coração É TOCADO PELA INFLUÊNCIA 

DO ESPÍRITO SANTO, e é feito um VOTO DE DAR CERTA 

IMPORTÂNCIA, aquele que fez o voto não tem mais o 

direito sobre a porção consagrada” (ATOS DOS 

APÓSTOLOS, p. 74 - 75). 

8.7 Qual a pergunta que jamais será feita por 

aqueles que se sentem constrangidos pelo amor de 

Deus?   

“Quando Cristo habita o coração, a alma de tal modo se 

encherá de Seu amor e da alegria da comunhão com 

Ele, que a Ele se apegará; e em Sua contemplação será 

PRIMEIRO
DEUS

Compreendendo o 

sacrifício de Cristo 

como a grande oferta 

e em resposta de 

minha gratidão e 

adoração a Deus, 

decido entregar um 

pacto de amor de 

_____% e me 

comprometo a 

manter-me fiel a este 

compromisso com o 

Senhor.

Nome:______________________

_____________________________

_____________________________

Data:_______/_______/_______
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