
A OFERTA CRISTÃ 
 
Para você, o cristão: 
(   ) deve ofertar, 
(   ) pode ofertar, 
(   ) oferta. 
 
Um aspecto da vida cristã é a oferta. O 

cristão oferta porque é um privilégio dado por 
Deus. Ele nos amou em seu Filho Jesus e 
continua nos amando, dando bênçãos materiais 
e espirituais. 

 
A oferta não é um investimento em Deus, 

nem um pagamento pelos serviços da igreja ou 
um rateio (divisão) das despesas. Também não 
deve ser feito por obrigação, com sentimento de 
tristeza e avareza no coração. 

 
A oferta cristã é uma decisão livre e pessoal 

do filho de Deus, que quer cultuar e demonstrar 
sua alegria e gratidão a Deus. 

 
O melhor caminho para isso é a oferta 

proporcional. Pela fé em Jesus o filho de Deus 
está livre para escolher o valor que quer 
oferecer a Deus: 

“Ofereçam a ele [Deus] o que quiserem, de 
acordo com as bênçãos que Deus tiver dado a 
vocês.” (Dt 16.10). 

“Porém cada um deve fazer a sua oferta de 
acordo com as bênçãos que o SENHOR, nosso 
Deus, lhe tiver dado.” (Dt 16.17). 

“Porque, se alguém quer dar, Deus aceita a 
oferta conforme o que a pessoa tem. Deus não 
pede o que a pessoa não tem.” (2 Co 8.12). 
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“Que cada um dê a sua oferta conforme 
resolveu no seu coração, não com tristeza nem 
por obrigação, pois Deus ama quem dá com 
alegria.” (2 Co 9.7). 

 
Claro que é mais fácil ser cristão na hora do 

culto do que viver a sua fé no restante da 
semana. Vivemos em meio a muitas tensões e 
dificuldades. Temos uma família para cuidar e 
manter, um trabalho que nos ocupa e desgasta. 
Há contas para pagar, mercado, farmácia, 
escola, carro, cartão de crédito, financiamento, 
empréstimo... Tantas obrigações que podem 
causar ansiedade e preocupação. 

 
Por isso, como filho de Deus, preciso SEMPRE 

buscar refúgio e ajuda em Deus, receber perdão 
e consolo em sua Palavra e Sacramento. No caso 
da oferta, preciso voltar a Ele para ser 
encorajado a ofertar em primeiro lugar, com 
alegria e generosidade, com regularidade. 

 
A Bíblia mostra que os filhos de Deus são 

mordomos ou 
administradores 

da vida e de seus 
recursos, e Deus 
deu o privilégio de 
gerenciar e tomar 
conta de todas as 
coisas para Ele de 
forma agradecida, 
responsável e 
alegre. 

 
Pastor Marcos J. Fester 

Expresso Luterano – Novembro 2011 
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