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LIÇÃO 145 - PARA REUNIÕES DE CÉLULAS/PEQUENOS GRUPOS      
 

- QUEBRA GELO: Leia Malaquias 3.8 e responda: a oferta é tão importante quanto o dízimo? 

- ADORAÇÃO: “Adorar é orar, é dizer quem Deus é. Escolha músicas apropriadas para esse fim” 

- MEMORIZAÇÃO DAS ESCRITURAS: Mateus 6.24 

 

OFERTAS  
 
Tão importante quanto o dízimo são as ofertas. Quando falamos de ofertas falamos de dinheiro, 

recursos e este é um assunto 100% espiritual; foi Jesus quem disse isto, leiamos Mateus 6.24, 

façamos algumas considerações e vamos compartilhar duas experiências nesta área. 
 
O dinheiro não é a raiz de todos males. Deus nos ensina e se relaciona conosco através do nosso 
manuseio com o dinheiro.  O que Ele diz ser a raiz de todos os males, em 1ª Timóteo 1.6? - É o 
amor ao dinheiro. Quais são as maneiras das pessoas demonstrarem amor pelo dinheiro? 
 
De acordo com Provérbios 10.15; 11.4,28; 23.4-5 quais são os potenciais e limitações do dinheiro?   
 
Ao ofertar Deus sempre vai te abençoar; mas nunca caia na armadilha de tentar barganhar, negociar 
ou servir a Deus por dinheiro! Alguém disse algo assustador mas possivelmente com muito fundo de 
verdade: “Quem serve a Deus por dinheiro, servirá ao diabo por um salário melhor” 
 
Oferte sempre com o coração, com alegria e espontaneidade. Seja nas ofertas voluntárias para 
assistência aos santos (2ª Co.9.7) ou nas ofertas alçadas para o templo (Êx. 35.4-5,21). Estas são 
as atitudes e comportamentos do coração de um adorador!   
 
Como podemos perceber só seremos capazes de administrar os recursos terrenos se adorarmos a 
Deus com a prática dos dízimos e das ofertas, o fundamento da administração financeira bíblica. 
 
Vamos conhecer alguns tipos de ofertas 
 
Existem pelos menos 18 tipos de ofertas no Antigo Testamento e todos os propósitos destas foram 

cumpridas em Cristo. Nele também seremos abençoados se ao ofertarmos usarmos os significados 

destes tipos sem tentar negociar com Deus e ofertar com gratidão e alegria pelo que é e fez por nós. 
 
Oferta de consagração - Presentear com a ideia de garantia, compromisso, entrega (Ex.28:38). 

Jesus é nossa garantia de vitória, Ele se entregou e se comprometeu a voltar para nós. 
 
Oferta queimada (holocaustos) - Uma oferta feita com fogo. A razão era por causa da ira de Deus. 

O animal é queimado totalmente (Ex.29:18).  Representa o sacrifício completo de Jesus na Cruz.   
 
Oferta das primícias - Primeira parte, principal, selecionada dos primeiros frutos oferecidos na festa 

de pentecostes. (Lv.2:12,14).  Jesus é o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. 
 
Oferta pacífica - Para fazer a paz com Deus; retribuição, sacrifício por aliança ou amizade (Lv.7:14). 

Jesus é o nosso príncipe da paz e nos deu a sua paz. 
 
Conclusão 

Temos muitos outros tipos de ofertas: a oferta pela culpa; de louvores; de páscoa, de manjares, de 

perfume agradável, de libação, voluntária, etc. Vamos lembrar que Jesus é a nossa oferta perfeita e 

única, e de que estamos eu uma nova aliança, e ofertamos com  o coração, gratidão, fé e alegria. 
 
EVANGELISMO - APELO: 

VISÃO: Faça contato, ore uns pelos outros, encontre com o discípulo e evangelize. 

MISSÕES MUNDIAIS: Vamos orar ela família Allan Cross e família na Indonésia. 
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