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TEMAS ABORDADOS NA SÉRIE
•Missionário ou impostor?
•Além das 4 paredes
•Projetos de expansão
•Investindo na expansão do Reino: As ofertas 
e o culto a Deus



I Crônicas 29:1-20



As ofertas fazem parte do culto e revelam 
tanto a qualidade da nossa adoração 

quanto a importância que damos ao Senhor 
e à expansão do Seu Reino
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3  Além disso, pelo amor ao templo 
do meu Deus, agora entrego, das 
minhas próprias riquezas, ouro e 
prata para o templo do meu Deus, 
além de tudo o que já tenho dado 

para este santo templo. ...



4  Ofereço, pois, cento e cinco toneladas de 
ouro puro de Ofir e duzentos e quarenta e 
cinco toneladas de prata refinada, para o 
revestimento das paredes do templo, 5  
para o trabalho em ouro e em prata, e 

para todo o trabalho dos artesãos. Agora, 
quem hoje está disposto a ofertar dádivas

ao Senhor?



6 Então os chefes das famílias, os 
líderes das tribos de Israel, os 

comandantes de mil e de cem, e os 
oficiais encarregados do trabalho do 
rei ofertaram espontaneamente...



1Co 16:2  No primeiro dia da semana, 
cada um de vós ponha de parte, em 
casa, conforme a sua prosperidade, e 
vá juntando, para que se não façam 

coletas quando eu for.



2Co 9: 5  Portanto, julguei 
conveniente recomendar aos irmãos 
que me precedessem entre vós e 
preparassem de antemão a vossa 

dádiva já anunciada, para que esteja 
pronta como expressão de 

generosidade e não de avareza.



•Há generosidade (proporcionalidade 
adequada) nas minhas ofertas ao 
Senhor?
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9  O povo se alegrou com tudo o que 
se fez voluntariamente; porque de 

coração íntegro deram eles 
liberalmente ao SENHOR; também o rei 
Davi se alegrou com grande júbilo.



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



•Sempre que entrego as minhas 
ofertas eu o faço com muita alegria?

ALEGRIA 2ª
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9  O povo se alegrou com tudo o que 
se fez voluntariamente; porque de 

coração íntegro deram eles 
liberalmente ao SENHOR; também o rei 
Davi se alegrou com grande júbilo.



17 ... eu também, na sinceridade de 
meu coração, voluntariamente dei 
todas estas coisas; e agora vi com 
alegria que o teu povo, que se acha 

aqui, voluntariamente te deu...



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



•Quando contribuo eu o faço 
liberalmente, sem constrangimento, 
tristeza ou arrependimento?

LIBERALIDADE 3ª
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12  Riquezas e glória vêm de ti, tu 
dominas sobre tudo, na tua mão há 

força e poder; contigo está o 
engrandecer e a tudo dar força. 13  
Agora, pois, ó nosso Deus, graças te 

damos e louvamos o teu glorioso nome.



Lv 7: 11 Esta é lei das ofertas 
pacíficas que alguém pode oferecer 
ao SENHOR. 12 Se fizer por ação de 

graças ...



•Minhas ofertas têm sido entregues 
como expressões de gratidão ao 
Deus que me supre e me abençoa?

AGRADECIMENTO 4ª
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Nm 18:21 Aos filhos de Levi dei todos 
os dízimos em Israel por herança, 

pelo serviço que prestam, serviço da 
tenda da congregação.



Dt 14: 22 Certamente, darás os dízimos de 
todo o fruto das tuas sementes, que ano após 
ano se recolher do campo.23  E, perante o 

SENHOR, teu Deus, no lugar que escolher para 
ali fazer habitar o seu nome, comerás os 

dízimos do teu cereal, do teu vinho, do teu 
azeite e os primogênitos das tuas vacas e das 
tuas ovelhas; para que aprendas a temer o 

SENHOR, teu Deus, todos os dias.



Dt 14: 28  ao fim de cada três anos, tirarás 
todos os dízimos do fruto do terceiro ano e os 
recolherás na tua cidade. 29  então, virão o 

levita (pois não tem parte nem herança 
contigo), o estrangeiro, o órfão e a viúva que 
estão dentro da tua cidade, e comerão, e se 
fartarão, para que o SENHOR, teu Deus, te 

abençoe em todas as obras que as tuas mãos 
fizerem.



Ml 3:8 Roubará o homem a Deus? 
Todavia, vós me roubais e dizeis: Em 
que te roubamos? Nos dízimos e nas 

ofertas.



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



•Tenho ofertado regularmente ao 
Senhor que me supre regularmente?

REGULARIDADE 5ª
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14  Porque quem sou eu, e quem é o 
meu povo para que pudéssemos dar 
voluntariamente estas coisas? Porque 
tudo vem de ti, e das tuas mãos te 

damos...16  SENHOR, nosso Deus, toda 
esta abundância que preparamos para te 
edificar uma casa ao teu santo nome vem 

da tua mão e é toda tua.



Dt 8:17  Não digas, pois, no teu 
coração: A minha força e o poder do 

meu braço me adquiriram estas 
riquezas. 18  Antes, te lembrarás do 
SENHOR, teu Deus, porque é Ele o que 

te dá força para adquirires 
riquezas...



•Reconheço que minha renda e meus 
bens pertencem a Deus?
•Reconheço que minhas competências, 
habilidades e capacidade produtiva 
também são dádivas de Deus?

DISCERNIMENTO 6ª
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20  Então, disse Davi a toda a 
congregação: Agora, louvai o SENHOR, 

vosso Deus. Então, toda a 
congregação louvou ao SENHOR, Deus 

de seus pais; todos inclinaram a 
cabeça, adoraram o SENHOR e se 

prostraram perante o rei.



Ml 1:6 O filho honra seu pai, e o servo o seu 
senhor. Se eu sou Pai, onde está a honra que 
me é devida? Se eu sou Senhor, onde está o 

temor que me devem?... 8  Na hora de 
trazerem animais cegos para sacrificar, vocês 
não veem mal algum. Na hora de trazerem 
animais aleijados e doentes como oferta, 

também não veem mal algum. 



•Minhas ofertas podem ser 
classificadas como expressões 
legítimas de adoração que honram e 
agradam a Deus?

ADORAÇÃO 7ª
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5 ... Quem, pois, está disposto, hoje, a 
trazer ofertas liberalmente ao SENHOR? 6  

Então, os chefes das famílias, os 
príncipes das tribos de Israel, os capitães 
de mil e os de cem e até os intendentes 

sobre as empresas do rei voluntariamente 
contribuíram 7  e deram para o serviço 

da Casa de Deus



Oportunidades Adicionais
•Cerca de 20 candidatos ao ministério em 
tempo integral
•Missões - 13 famílias - 4 no sertão
– Ministério deficitário
•Programa de Capacitação Pastoral
•Escola Fonte



•Tenho aproveitado outras 
oportunidades de investimento no 
Reino além daquilo que oferto 
regularmente?

OPORTUNIDADES 8ª
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CONCLUSÃO



DEUS PROVA CORAÇÕES



17  Bem sei, meu Deus, que tu 
provas os corações e que da 

sinceridade te agradas...



DEUS INCLINA CORAÇÕES



18  SENHOR, Deus de nossos pais 
Abraão, Isaque e Israel, conserva 

para sempre no coração do teu povo 
estas disposições e pensamentos, 

inclina-lhe o coração para contigo;



DEUS ABENÇOA OS APROVADOS



Ml 3:10  Trazei todos os dízimos à casa 
do Tesouro, para que haja mantimento na 

minha casa; e provai-me nisto, diz o 
SENHOR dos Exércitos, se eu não vos abrir 
as janelas do céu e não derramar sobre 

vós bênção sem medida.



2CO 9: 6 E isto afirmo: aquele que 
semeia pouco pouco também ceifará; 

e o que semeia com fartura com 
abundância também ceifará...



2CO 9:10  ...Ora, aquele que dá 
semente ao que semeia e pão para 

alimento também suprirá e aumentará 
a vossa sementeira e multiplicará os 

frutos da vossa justiça,


