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As ofertas falam alto!
20 de agosto de 2022

É possível que um sermão possa ser pregado sem 
palavras? Sim! Infelizmente, às vezes tendemos a 
acreditar que as palavras são o único meio de alcançar 
as pessoas. Depois de construir o tabernáculo a partir 
das ofertas voluntárias do povo, agora era hora de 
separar Arão e seus �lhos para o ministério sagrado. 
Êxodo 29 fornece detalhes sobre como era feito o 
serviço de ordenação dos primeiros sacerdotes em 
Israel.
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Curiosamente, Moisés, o líder, não fez um discurso 
notável nem pregou um sermão para esta ocasião. 
Mas uma coisa foi proeminente – ofertas de vários 
tipos: ofertas pelo pecado, ofertas queimadas e ofertas 
movidas. Quais foram as mensagens transmitidas por 
essas ofertas?
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A oferta pelo pecado era para a expiação do pecado. 
Ela lembrava aos sacerdotes que eles precisavam da 
graça e do perdão de Deus para se quali�carem para 
seu dever. A oferta queimada era completamente 
queimada sobre o altar. Apontava para o compromisso 
total que era exigido dos chamados ao serviço. Final-
mente, a oferta movida era apresentada em um 
movimento do tipo ondulante, elevada e balançada de 
um lado para o outro em direção ao céu. Ela simboliza 
a dedicação do sacerdote ao serviço de Deus e a 
provisão de Deus para aqueles que se sacri�caram em 
serviço a Ele. Através dessas múltiplas ofertas, eles 
aprendiam o verdadeiro signi�cado de sua ordenação.
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Temos algumas dúvidas sobre a pertinência de 
adorar a Deus com nossas ofertas? Se uma igreja 
local já tem recursos �nanceiros su�cientes para 
apoiar seus ministérios, ela ainda deve manter as 
ofertas como um elemento do culto de adoração? 
As ofertas têm um valor muito além do monetário. 
As ofertas são sermões sem palavras. Elas represen-
tam atos de adoração e transmitem lições espirituais 
essenciais. Entre outras coisas, elas nos lembram do 
dom da salvação de Deus, Suas bênçãos diárias e 
nossa resposta adequada de total compromisso.

04SC.

Animação de textoSeria insensato silenciar a voz de Deus, renunciando 
à prática de dar ofertas. Enquanto adoramos a Deus 
com nossos dízimos e ofertas regulares e sistemáti-
cas, chamadas de pacto, estejamos atentos à voz de 
Deus. Que possamos colocar nossos desejos em 
último lugar e Deus em primeiro lugar.
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