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São vários os tipos de ofertas a Deus, previstos na Bíblia Sagrada, e para cada tipo oferta há
uma espécie de bênção específica. Quem contribui com a obra missionária recebe as devidas
recompensas porque estamos orando em clamor pelos nossos mantenedores. Ao longo de
nosso ministérios, muitos são os testemunhos de pessoas que foram grandemente
abençoadas após contribuir com nossas missões.

Seja você também um mantenedor e recebe as recompensas das promessas de Deus aos
que são fieis.

COMO CONTRIBUIR:

DIZIMOS - (Manutenção de Igrejas) - Bradesco Ag 0153-0 e Conta Corrente 0089565-2

OFERTAS ALÇADAS - (qualquer valor para manutenção missionário) - Bradesco Agência
2651-4 e Conta Corrente 0021297-0

MISSÕES - (Abertura de novas igrejas) - Bradesco Agência 0153-0 e Conta Corrente
0089565-2

Tendo feito a sua contribuição, estaremos orando em clamor para que Deus concedas as
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devidas recompensas, conforme as promessas bíblicas, e conforme o seu voto de petição a
Deus.

CONHEÇA OS 18 TIPOS DE OFERTAS DADAS AO SENHOR

1-OFERTA DE MANJARES – para repartir, conceder; presente, tributo, oferta,oblação,oferta
para Deus, de cereais (Gn.4:3;Lv 2.1-16; 6.14-23).

Jesus, nosso presente enviado por Deus, que nos ofereceu a salvação, gratuita.

2-OFERTA ALÇADA DE CEREAL-(Contribuição)-2 Cr.31:3; Ed.8:25; Ez.45:16 para
exaltar,tornar conhecido; erguer, dinheiro.(Ex.25:2).

Jesus;nossa oferta moída,como grão de trigo moído, vendido por dinheiro (ls.53:5).

3-OFERTA DE CONSAGRAÇÃO – Presentear com a idéia de garantia, compromisso,
entrega e consagra
ção. (Ex.28:38);
Jesus
é
nossa garantia de vit
ó
ria, que se entregou por n
ó
s e se comprometeu a voltar para n
ó
s.

4-OFERTA QUEIMADA (holocaustos) pelo fogo da ira de Deus no altar; oferta feita com
fogo.(Ex.29:18).Animal é queimado totalmente; o animal inteiro era sacrificado; couro era dos
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sacerdotes.O fiel colocava as m
aspergido sobre o altar.

ãos sobre o animal; sangue

Representa o sacrifício de Jesus na Cruz.

5-OFERTA MOVIDA como pecado atirado longe pela mão de Deus;balanço, ondulação.
(Ex.29:26)

Jesus lançou para longe de nós, nossos pecados).

6-OFERTA PELA CULPA em sua condição, culpa, punição e purificação dos pecados de
impureza cerimonial. (Ex.29:36);

Jesus foi punido pelos nossos pecados e cerimonialmente nos purificou com seu sangue.

7-OFERTA DE LIBACAO: -algo derramado como imagem fundida, moldando novo ser
(Ex.29:41);tipo de oferta em que se derramava vinho (Lv 23.13)

Jesus derramou seu sangue para nos propiciar um novo nascimento.

8-OFERTA DE PERFUME AGRADAVEL- Deus teve prazer, sentiu cheiro e trouxe calma,
suave,tranq üilo.(Ex.29:41);

O sacrifício de Jesus nos fez ser agradáveis a Deus; o seu ato cumpriu a lei e fomos salvos.

9-OFERTA VOLUNTARIA - Ser incitado e impelido pelo Espírito Santo; de livre vontade.
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(Ex.35:29);

Jesus foi impelido pelo Espírito Santo ao deserto, e de livre vontade se ofereceu para morrer
por nossos pecado..

10-OFERTA DE OBLAÇÃO- Dom oferecido a Deus como tesouro sacro; como a santa ceia.
Chegar perto de Deus c/oferecimento de p
ão,vinho,farinha,azeite
ou incenso pelo sacerdote. (Lv.1:2). Farinha, massa cozida ou gr
ã
os com azeite e incenso. Oferta espont
â
nea feita a Deus. Uma parte
é
queimada como memorial no altar para pedir que Deus se lembrasse do fiel; sustento para os
sacerdotes e o melhor que o fiel pudesse oferecer.

Representa os dízimas e ofertas a Deus. Corpo de Jesus é o pão e seu sangue é o vinho e
ele foi mo
í
do como oliva. para enviar o Esp
í
rito Santo.

11-OFERTA DAS PRIMICIAS - Primeiro parte principal, selecionada, (sentido de sacudir); O
Senhor é cabeça principal (Lv.2:12).

Primeiros frutos da colheita e frutas maduras colhidas, oferecidas como no ritual do
Pentecoste e p ão feito dos grãos novos de trigo.(Lv.2:14).

Jesus é o primeiro a ressuscitar dentre os mortos.

12-OFERTA PELO PECADO - Sentido de cobrir, purificar, fazer expiação e reconciliação,
como arca de No
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é
, com betume. (Lv.5:10).

Quando alguém pecava contra outra pessoa ou contra Deus, este pecado profanava o lugar
santo e deveria ser purificado. Sangue do sacrif
ício era aspergido como sinal
de morte ocorrida purificando a profana
ç
ã
o. Se o fiel visse o sacerdote comer a carne sem sofrer dano, Deus tinha aceito seu
arrependimento. Representa o sangue de Jesus cobriu nossos pecados, fez expia
ç
ã
o e nos reconciliou como arca da vida e nosso intercessor.

13-OFERTA PELA IGNORANCIA- Sentido: Reconhecer ofensa e sentir-se incriminado pelo
pecado de n ão conhecer Lei; (Lv.5:15)

Jesus nos salvou e gera arrependimento nos homens ao ouvirem evangelho.

14-SACRIFICIO DE GRATIDAO OU AÇAO DE GRAÇAS- Deus abateu o sacrifício no
julgamento divino (Lv.7:12): Dar sacrif
í
cio em louvor a Deus, com confiss
ã
o e gratid
ã
o pois Deus expulsou o pecado (2 Cr.29:31); Jesus nos deu um novo motivo para
agradecermos a Ele e a Deus pela salva
ç
ã
o.

15-OFERTA PACÍFICA - Fazer as pazes com Deus; retribuição, sacrifício por aliança ou
amizade, volunt
á
rio de agradecimento. (Lv.7:14);
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Jesus é o príncipe da Paz e nos deu a Paz que o mundo não conhece.

16-OFERTA DE LOUVORES - Como louvor de júbilo pela alegria do brilho da glória de
Deus. (Lv.19:24); Jesus
é
o motivo de nosso louvor e nossa adora
ç
ã
o a Deus pela presen
ç
a do Esp
í
rito Santo.

17-OFERTA MEMORATIVA - Porção da oferta de alimentos queimados para registro sempre
presente diante de Deus. (Nm.5:26). Jesus nos instituiu a Santa Ceia como Mem
ó
ria do que Ele fez por n
ó
s.

18-OFERTA DE PASCOA- Como festa de sacrifício da vítima; Deus passou por cima de
nossos pecados, ainda que mancamos.(Dt.16:2).

Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, morto.
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