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ComUnIdade abenÇoadora 

Considera as ofertas como um 
ato de adoração?

A sua visão das ofertas é inferior 
a outros atos de adoração como 
o testemunho pessoal ou as 
orações?

O que é que influencia mais 
a sua visão acerca do ato de 
ofertar: os ruídos externos ou a 
perspetiva bíblica?

Sente privilégio em ofertar?

Tem sido um ofertante fiel e 
piedoso? 

Passagem base: 1 Coríntios 16:1-4; 2 Coríntios 8:1-5

A sociedade dos nossos dias é muito individualista e egocên-
trica. Esses valores estão em constante contacto connosco e, 
sem darmos conta, podemos deixar que influenciem a nossa 
postura na fé e a nossa maneira de sermos igreja.
No entanto, as igrejas neotestamentárias eram comunidades 
altruístas, que se entreajudavam, suprindo as necessidades 
uns dos outros. Uma dessas evidências foi a coleta levantada 
pelo apóstolo Paulo nas províncias da Macedónia, Acaia e Ásia 
Menor, a fim de suprir as necessidades dos cristãos pobres de 
Jerusalém. Nesta iniciativa, Paulo deixou claro que as ofertas 
eram uma disciplina cristã e de adoração ao Senhor. 
Alguns princípios sobressaem da coleta levantada que devem 
moldar a nossa visão de ofertar ao invés de nos deixarmos 
levar por ruídos de escândalos acontecidos em igrejas ou de 
valores egocêntricos da sociedade.
O primeiro princípio evidente é que as ofertas são uma expressão de amor. O apóstolo não tinha qualquer 
constrangimento em ordenar uma oferta (v. 1), porque o objetivo era suprir as necessidades de quem pre-
cisava. As ofertas traduziam-se em compaixão, misericórdia e graça.  Era uma forma prática de demonstrar 
amor ao próximo. Logo, era tão moral pedir uma oferta como pedir oração pelos crentes da Judeia.
O segundo princípio é o de que as ofertas são uma bênção para os ofertantes. O apóstolo considera a 
oportunidade de ofertar como uma graça concedida. A mesma visão encontramos entre os macedónios, 
em que a oferta foi sacrificial e realizada com um sentimento de privilégio muito grande pelos ofertantes.
O terceiro princípio é o de que as ofertas estão ao serviço do Reino de Deus. Estas igrejas não tinham uma 
visão de “capelinha”, em que a única coisa que existe é o ministério da igreja local. Fica evidente que as 
igrejas cooperavam e que o problema dos irmãos da Judeia passou a ser o problema das igrejas das tês 
províncias, a partir do momento em que tiveram conhecimento do mesmo.
O quarto princípio é o da transparência das ofertas. As igrejas sabiam exatamente para onde iria o dinhei-
ro levantado e escolhiam a forma de envio da mesma para a Judeia. Qualquer igreja de bem, deve ter as 
suas finanças organizadas e disponíveis de forma a dar justificação de cada cêntimo que entra e de cada 
cêntimo que sai. Pela graça de Deus, essa é a nossa realidade na IBQ.
Podemos olhar para as ofertas com uma perspetiva negativa, porém, o que vemos nas Escrituras é que 
estas devem ser parte integrante da adoração da igreja. Devem ser motivo de alegria e sentimento de 
privilégio por parte dos ofertantes.
A nossa igreja deve ter uma visão de Reino e deve expressar amor e zelo missionário até onde as nossas 
capacidades e poder de influência permitirem. Não queremos ver apenas o nosso ministério, queremos 
ver o Reino de Deus e tudo fazer para que cresça!

Pr. Rui Sabino



Temas de oração

gratiDÃo

iNtercessÃo

Pela presença e protecção do Senhor para com a Sua Igreja. 
Pelos Cultos e reuniões presenciais e online, que levam a Palavra a muitos. 
Pela nossa Igreja: membros, famílias, visitantes.

Protecção física e espiritual da Igreja. 
Possamos estar prontos a apoiar-nos uns aos outros. 

Nossos pastores e obreiros. 

EVM, Seminário, CBP.  

Autoridades e suas resoluções. 
Nosso pessoal de saúde, hospitais, escolas. 
Os mais idosos e doentes.

Para efeito de entrega de dízimos e outras ofertas
IBAN PT50.0033.0000.00060445260.05

o púlpito em dezembro

06  Pr. João Ribeiro
13  Pr. Rui Sabino (Ceia do Senhor)

20  Pr. Rui Sabino
27  Rui Ribeiro

Parabéns!

04  Eunice Alexandre
07  Simão Guedes
10  Peyton Melville
11  Saul Ramos
12  Jorge Sousa
13  Odília Manuel
14  Eunice Cavaco

15  Madalena Tamba
17  Priscila Pires
19  Susana Dias
21  João Yanga
        Débora Ornelas
22  Bruna Cruz
23  Teresa Patrício

25  Inês Ribeiro
        Isaura Cardoso
        Salomé Belo
        Tania Bote
27  Elena Puentes
        Wesley Fraga
29  Sérgio Có
31  Teresa Pereira



agenda e notícias

Inscrição para os Cultos
As inscrições para os cultos devem ser feitas 
todas as semanas através do website da 
igreja.
Horários: 9h30-10h45 // 11h15-12h30

O culto é transmitido em direto no horário 
das 11h15 às 12h30.

Clique aqui para fazer a sua inscrição.

Sala de Oração “Mulheres que Oram”
Terças e Quintas - 21h às 22h
Através do Google Meet
https://meet.google.com/mzn-suue-daf

Reunião de Oração - Homens
Através do Zoom  | Terças - 21h30
https://us02web.zoom.us/j/81235225960?pw-
d=U25jMDFTMjNCY3hrdm1OUXZGRDY0Zz09

ID da reunião: 812 3522 5960
Senha de acesso: 491740

Reunião de Oração
Através do Zoom  | Sexta-feira - 20h
https://us02web.zoom.us/j/135539059?pwd=dH-
VYdXFkUVdJMXhyRHZNOVhIMTVSQT09

ID da reunião: 135 539 059
Senha de acesso: 729748

Oferta Especial - Missões Nacionais
No dia 13 de Dezembro faremos o levan-
tamento da oferta especial para Missões 
Nacionais. Participe!

https://us02web.zoom.us/j/81235225960%3Fpwd%3DU25jMDFTMjNCY3hrdm1OUXZGRDY0Zz09
https://us02web.zoom.us/j/81235225960%3Fpwd%3DU25jMDFTMjNCY3hrdm1OUXZGRDY0Zz09
https://us02web.zoom.us/j/135539059%3Fpwd%3DdHVYdXFkUVdJMXhyRHZNOVhIMTVSQT09
https://us02web.zoom.us/j/135539059%3Fpwd%3DdHVYdXFkUVdJMXhyRHZNOVhIMTVSQT09

